
UCHWAŁA NR XVII/126/2019
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie upamiętnienia doktora Ludwika de Rathel w formie tablicy pamiątkowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 
2019 r., poz. 506 ze zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Postanawia się upamiętnić Ludwika de Rathel doktora nauk lekarskich zmarłego w dniu 17.02.1949 r. poprzez 
umieszczenie tablicy pamiątkowej w budynku SP ZOZ Miejskiej Przychodni w Koniecpolu przy ul. Armii 
Krajowej 2.

§ 2. 

Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/126/2019

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 5 grudnia 2019 r.

UZASADNIENIE:

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących wznoszenia pomników 
należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Zawarte w uchwale upamiętnienie - tablica pamiątkowa, 
poświęcona jest zmarłemu w dniu 17.02.1949 r. doktorowi Ludwikowi de Rathel. Zgodnie z wnioskiem 
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol tablica pamiątkowa sfinansowana zostanie z środków własnych gminy. 
Obowiązek opieki nad tablicą po jej wybudowaniu będzie realizowany przez gminę. 

Pan Ludwik de Rathel urodził się 1 sierpnia 1859 r. w Żarkach. Po ukończeniu gimnazjum w Piotrkowie 
studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1879 – 1885 i otrzymał 
tytuł doktora wszech nauk lekarskich. W 1885 r. przybył do Koniecpola i zaczął pracę jako lekarz wolno 
praktykujący. Służył pomocą lekarską zarówno członkom rodzin hrabiów Potockich i Ostrowskich oraz 
ludności miejscowej. Dr Ludwik de Rathel był zasłużonym społecznikiem, popularyzatorem oświaty sanitarnej. 
Zorganizował w Koniecpolu PCK, Ochotniczą Straż Pożarną, której był długoletnim prezesem oraz Spółkę 
Eksploatacji Torfu. W 1938 r. z okazji 50-lecia pracy lekarskiej w Koniecpolu otrzymał za całokształt zasług 
Złoty Krzyż Zasługi. W czasie II wojny światowej w domu doktora mieściły się tajne komplety nauczania. 
Udzielał pomocy materialnej rodzinom wysiedlonym z Poznania, uciekinierom po powstaniu warszawskim 
oraz przechowywał Żydów. Zmarł 17 lutego 1949 r. pochowany został na cmentarzu parafialnym przy ul. 
Szkolnej w Koniecpolu.
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