
UCHWAŁA NR XXXIV/239/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 26 lutego 2018 r.

przyjmująca „Apel Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, 
które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017r. poz. 
1875 ze zm./ uchwala się, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się „Apel Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie przywrócenia praw miejskich 
miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich”, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Apel, o którym mowa w § 1 przekazuje się Prezesowi Rady Ministrów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn



Załącznik do uchwały nr XXXIV/239/2018  
Rady Gminy Nowy Korczyn  

z dnia 26 lutego 2018 r. 

A P E L 

Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie przywrócenia praw miejskich 

miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji 

carskich. 

 
 

 

      Rada Gminy Nowy Korczyn zwraca się do Rady Ministrów z 

apelem i prośbą o rozważenie możliwości przywrócenia praw 

miejskich w formie Rozporządzenia Rady Ministrów tym 

miejscowościom, które zostały ich pozbawione „za karę” w wyniku 

represji carskich, pomijając wszystkie obowiązujące w tym względzie 

procedury.  

Podobnie jak Nowemu Korczynowi, setkom innych miast 

wspierającym Powstanie Styczniowe, lub z innych względów 

politycznych, odebrano prawa miejskie doprowadzając je 

niejednokrotnie tym samym do upadku. Przywrócenie tym 

miejscowościom praw miejskich w takiej formie nie byłoby 

obowiązkowe, a mogłoby nastąpić na wniosek właściwej Rady Gminy, 

która jest reprezentantem społeczności lokalnej. Byłoby to 

zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom, a także 

znakomitym uczczeniem nie tylko 100 – rocznicy odzyskania przez 

nasz kraj niepodległości, ale również 155 rocznicy Powstania 

Styczniowego. Niech historia odda to co kiedyś zabrała. 

      Apelując do Rady Ministrów w powyższej sprawie mamy nadzieję, 

iż apel zostanie wysłuchany w celu podtrzymania integralności 

narodowej, poczucia własnych wartości i godności oraz uczuć 

patriotycznych. „Ku pokrzepieniu serc.” 
 

 

 

 




