Oświadczenie złożone
przez senator Janinę Sagatowską
na 18. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 października 2012 r.
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Moje oświadczenie dotyczy nadania miejscowości Zaklików praw miejskich.
Zaklików jest miejscowością położoną w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim.
Miejscowość ta liczy obecnie dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesięciu pięciu mieszkańców.
Zaklików był miastem przez ponad trzysta lat. Jego nazwa pochodzi od nazwiska jego założyciela – Stanisława Zakliki, kasztelana połanieckiego. Na sejmie w Piotrkowie 9 kwietnia 1565 r. król Zygmunt August
wydał przywilej, który zezwalał na założenie na gruntach wsi Zdziechowice miasta na prawie magdeburskim.
Zaklików stracił prawa miejskie wskutek decyzji cara Aleksandra II – była to kara dla mieszkańców za ich
udział w powstaniu styczniowym.
Obecne władze Zaklikowa chcą przywrócić dawny prestiż miejscowości i tradycje miejskie, dlatego
zwróciły się z wnioskiem o nadanie miejscowości praw miejskich. Jednym z powodów ubiegania się o prawa
miejskie jest chęć pozyskania inwestorów przez miasteczko, które oprócz walorów turystycznych posiada
również tradycje przemysłowe związane z byłą lokalizacją zakładów Huty „Stalowa Wola”.
Inicjatywę władz gminy popierają mieszkańcy, którzy podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych zdecydowanie poparli wniosek o nadanie ich miejscowości praw miejskich. Mieszkańcy w nadaniu
praw miejskich widzą nie tylko sprawiedliwość dziejową i przywrócenie historycznych praw miejskich, zabranych ich miejscowości przez rosyjskiego cara, ale także szansę rozwoju dla swojej miejscowości.
Wniosek gminy Zaklików o nadanie praw miejskich uzyskał również pozytywną opinię wojewody podkarpackiego, co oznacza, że został przygotowany profesjonalnie i miał merytoryczne uzasadnienie. W związku z tym negatywna opinia ministra administracji i cyfryzacji, a także Rady Ministrów w sprawie nadania
miejscowości Zaklików praw miejskich jest całkowicie niezrozumiała. W uzasadnieniu negatywnej opinii
zawarto lakoniczne stwierdzenie – przytoczę tę opinię: „Wniosek Rady Gminy Zaklików o nadanie miejscowości Zaklików statusu miasta, województwo podkarpackie, powiat stalowowolski. Wniosek rekomenduje
się do negatywnego rozpatrzenia z uwagi na zbyt szerokie określenie granic proponowanego miasta Zaklików. Miejscowość ubiegająca się o status miasta powinna ograniczyć obszar proponowanego miasta do powierzchni faktycznie wykazujących cechy miasta: zwarta zabudowa, wyraźnie wyodrębniona infrastruktura
techniczna”.
Bardzo proszę o przedstawienie bardziej szczegółowego uzasadnienia, które będzie pomocne podczas sporządzania przez władze gminy Zaklików nowego wniosku. Jestem przekonana, że społeczność miejscowości
Zaklików zasługuje na uhonorowanie i nadanie swojej miejscowości historycznie należnych praw miejskich.
Wyrażam również przekonanie, że nadanie praw miejskich przyczyni się do rozwoju Zaklikowa i podjęcia
nowych inwestycji gospodarczych, co przyniesie korzyść mieszkańcom całego regionu.
Bardzo proszę o rozważenie powyższych argumentów podczas ponownego opiniowania wniosku gminy
Zaklików o nadanie miejscowości praw miejskich.
Janina Sagatowska

