
Zarządzenie Nr 219/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 19 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1
1.Osobom  szczególnie  zasłużonym  dla  Kalisza  Prezydent  Miasta  może  nadawać
zarządzeniem  tytuł  „Honorowy  Przyjaciel  Kalisza”  i  wręczać  okolicznościowy  medal,
którego wzór został określony w załączniku Nr 1 do zarządzenia. 
2. Wyróżnione osoby powinny spełniać warunki określone w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2
Rejestr  osób  posiadających  tytuł  „Honorowy  Przyjaciel  Kalisza”  prowadzi  Kancelaria
Prezydenta Miasta.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Kancelarii Prezydenta Miasta. 

§ 4
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 5
Traci moc zarządzenie Nr 512/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2018 r.  
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski



Załącznik Nr 1 do
zarządzenia Nr 219/2019

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia  19 kwietnia 2019 r.

Wzór medalu okolicznościowego dla tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”

1. Okolicznościowy medal dla tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” wykonany jest z brązu
w kształcie koła o średnicy 7 cm i grubości 4mm.
2. Na awersie medalu wytłoczona jest pieczęć kaliska z XIV wieku
3. Na rewersie znajduje się napis „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski



Załącznik Nr 2 do
zarządzenia Nr 219/2019

 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia  19 kwietnia 2019 r.

Warunki nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”

1. Godność  Honorowego  Przyjaciela  Kalisza  przyznaje  Prezydent  Miasta  Kalisza
w drodze zarządzenia. 

2. Tryb  przyznania  wyróżnienia  nie  wymaga  żadnych  dodatkowych  działań
przygotowawczych.  Dzięki  temu  Miasto  uzyskuje  możliwość  uhonorowania
zasłużonych osób bez zbędnej zwłoki.

3. Tytuł  i  okolicznościowy medal  przyznaje  Prezydent  Miasta  Kalisza  osobom,  które
w  sposób  szczególny  przyczyniły  się  do  rozsławienia  Kalisza  w  Polsce
i w świecie, jak również osobom, które swoją pracą, poświęceniem i zaangażowaniem
wniosły  szczególny  wkład  w  rozwój  naszego  miasta  i  regionu  na  licznych
płaszczyznach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.

4. Tytuł  i  okolicznościowy medal  mogą zostać  przyznane osobom zarówno z Polski,
jak i  z zagranicy,  które poprzez  swoją działalność  propagują  i  umacniają  wartości
takie jak: współpraca między państwami, regionami i miastami, integracja europejska,
ochrona  praw  człowieka,  a  także  przyczyniają  się  do  rozwoju  innych  dziedzin,
ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, kultury i sportu.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski


