
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY W BOGORII

z dnia 15 maja 2018 r.

przyjmująca „Apel Rady Gminy Bogoria 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Apel Rady Gminy Bogoria w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, 
które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich” stanowiący załącznik Nr 1 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 podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak

Id: 523876A2-E08D-4058-8B7B-E402A1651B4C. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 15 maja 2018 r.

Apel

Rady Gminy Bogoria

z dnia 15 maja 2018 roku

w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku 
represji carskich

Rada Gminy Bogoria 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 w wyniku represji carskich z pominięciem wszystkich obowiązujących w tym 
względzie procedur.

Po zakończeniu Powstania Styczniowego nasiliły się prześladowania i akty zemsty ze strony władzy 
carskiej, między innymi w postaci odebrania praw miejskich miejscowościom takim jak Bogoria, które 
stawiły czynny opór rosyjskiemu zaborcy. Przywrócenie tym miejscowościom praw miejskich w takiej 
formie mogłoby nastąpić na wniosek właściwej Rady Gminy, która jest reprezentantem społeczności 
lokalnej. Byłoby to godnym upamiętnieniem bohaterskiej walki polskich powstańców, a jednocześnie 
zadośćuczynieniem dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczeniem 100 rocznicy odzyskania przez 
państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Cofnięcie skutków 
dekretu carskiego byłoby wyjściem naprzeciw społecznym i politycznym oczekiwaniom w zakresie 
umacniana idei politycznych i niepodległościowych.

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.
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