
UCHWALA Nr LI/270/18 
Rady Gminy Pacanow 

zdnia23.03.2018r 

przyjmuj^ca „ApeI Rady Gminy Pacanow w sprawie przywrocenia praw miejskich 
miejscowosciom, ktore zostaly ich pozbawione w wyniku represji carskich" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym /Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zvn.l uchwala si^, co nast^puje : 

§ .1 . 

Przyjmuje si^ „Apel Rady Gminy Pacanow w sprawie przywrocenia praw 
miejskich miejscowosciom, ktore zostaly ich pozbawione w wyniku represji carskich", 
stanowi^cy zal^cznik do niniejszej uchwaly. 

§.2. 

Apel, o ktorym mowa w § 1 przekazuje si^ Prezesowi Rady Ministrow. 

§.3. 

Wykonanie uchwaly powierza si^ Wqjtowi Gminy. 

§•4. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem powzi^cia. 

PRZEWjM)NlCZACY 

jin N0wlckJl J' 



A P E L 
Rady Gminy Pacanow 
z dnia 23 marca 2018r 

w sprawie przywrocenia praw miejskich miejscowosciom, ktore 
zostaty ich pozbawione w wyniku represji carskich. 

Rada Gminy Pacanow zwraca s'\q do Rady IVIinistrow z apelem i 
prosbq o rozwazenie mozliwosci przywrocenia praw miejskich w 
formie Rozporzqdzenia Rady Ministrow tym miejscowosciom, ktore 
zostaty ich pozbawione „za kar^" w wyniku represji carskich, pomijajqc 
wszystkie obowî zuj^ce w tym wzglQdzie procedury. 
Podobnie jak miejscowosci Pacanow, setkom innych miast ktore 
wspieraty Powstanie Styczniowe, lub z innych wzgledow politycznych, 
odebrano prawa miejskie doprowadzaĵ c je niejednokrotnie tym 
samym do upadku. Przywrocenie tym miejscowosciom praw miejskich 
w takiej formie mogtoby nastqpic na wniosek wtasciwej Rady Gminy, 
ktora jest reprezentantem spotecznosci lokalnej. Bytoby to 
zadoscuczynienie dotychczas wyrzgdzonym krzywdom, a takze 
znakomitym uczczeniem nie tyiko 100 - rocznicy odzyskania przez nasz 
kraj niepodlegtosci, ale rowniez 155 rocznicy Powstania Styczniowego 
i 750 rocznicy nadania praw miejskich dia Pacanowa. 
Niech historia odda to co kiedys zabrata. 

Apeluĵ c do Rady Ministrow w powyzszej sprawie mamy nadzieJQ, 
iz apel zostanie wystuchany w celu podtrzymania integralnosci 
narodowej, poczucia wtasnych wartosci i godnosci oraz uczuc 
patriotycznych. „Ku pokrzepieniu sere." 


