
 

Szanowni Państwo. 

 

 

 

To ogromny zaszczyt móc dzisiaj stanąć przed Państwem, którzy tak licznie 

zdecydowaliście się przyjąć zaproszenie na uroczystą sesję Rady Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim. Dzisiejszy dzień, to nie tylko setna rocznica powstania Powiatu, ale także  

święto odzyskania niepodległości i powrotu naszych ziem do macierzy. Jesteśmy 

dumni, że zrządzeniem dziejów, to nam przypadł zaszczyt celebrować tak ważne 

wydarzenia.  

 

23 stycznia 1920 roku to data, którą oficjalnie przyjmuje się za dzień powołania do 

życia powiatu sępoleńskiego. W tym też roku na terytorium Polski znalazła się część 

powiatu złotowskiego. Z polskiej części powiatu złotowskiego utworzono powiat 

sępoleński, który przynależał do ówczesnego województwa pomorskiego.  

 

Reaktywowane powiaty na mocy reformy administracyjnej, która weszła w życie 1 

stycznia 1999 roku, to w pełni wolne i demokratyczne samorządowe jednostki. 

Powstanie powiatu sępoleńskiego to tak naprawdę zasługa kilku samorządowców, 

którzy swoim zaangażowaniem i determinacją doprowadzili do jego utworzenia.  

 Dzisiaj po 20 latach możemy stwierdzić, że wykorzystaliśmy i w dalszym ciągu 

staramy się wykorzystywać przyznane nam kompetencje. Nie byłoby to możliwe 

przede wszystkim bez współpracy między naszymi gminami – gminą Sępólno, gminą 

Więcbork, gminą Kamień Krajeński i gminą Sośno. Zdajemy sobie sprawę, że 

osiąganie wspólnych celów opierać może się tylko na bazie wspólnej pracy, 

kompromisu i szeroko rozumianego porozumienia między gminami, ościennymi 

powiatami, województwem i strukturami państwowymi. Jesteśmy świadomi, że 

rozwój społeczno-gospodarczy powiatu sępoleńskiego tylko w części zależne są od 

działań podejmowanych przez samorządy, jak również aktywności społeczeństwa i 

działających tu podmiotów gospodarczych. Znaczna część uwarunkowań zależna jest 

w sposób bezpośredni od polityki regionalnej i polityki państwa, a także zasad i 

wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej.  



 

 Zdajemy sobie sprawę, że niektóre rzeczy  się nie udały i mamy świadomość jak 

ciężka praca jeszcze przed nami. Przyszłość tego powiatu to dla nas przede wszystkim 

wielkie wyzwanie. Dla nas wszystkich, którzy tworzą ten powiat: Rady Powiatu, 

Zarządu Powiatu, gmin wchodzących w jego skład, osób, którzy swoje życie 

zawodowe z tym samorządem związali. Jest to również przyszłość wszystkich naszych 

mieszkańców, każdej osoby, która swoją ciężką pracą wpływa na jego funkcjonowanie 

i rozwój.  

W tym miejscu zobowiązany jestem podziękować naszym radnym obecnym i  

poprzednich kadencji Rady Powiatu, pracownikom Starostwa Powiatowego, 

wszystkich jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży za 

ich pracę i sumienną realizację powierzonych zadań. Specjalne podziękowania należą 

się wszystkim obecnym i nieobecnym, którzy swoją pracą przyczynili się do 

powstania tego powiatu i jego funkcjonowania.  

W imieniu Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, której mam przyjemność  już drugą 

kadencję przewodniczyć, chciałbym obiecać, że naszym celem na kolejne lata 

funkcjonowania powiatu będzie przede wszystkim rozwój, czego odzwierciedleniem 

będzie dobro naszych mieszkańców.  

 

 

 

 


