Zarządzenie Nr 269/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 14 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania Komisji Pamięci Historycznej Miasta Kalisza
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 4 i art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020
r. poz. 1057 z późn. zm.). oraz §11 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Kalisza, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 793/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z
dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Kalisza (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Pamięci Historycznej Miasta Kalisza, zwaną , zwaną dalej
„Komisją”, jako organ doradczy i opiniotwórczy Prezydenta Miasta Kalisza w
sprawach dotyczących upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych w przestrzeni
miasta.
§2
W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Członkowie Komisji:

- Grażyna Schlender,
- Leszek Ziąbka,
- Sławomir Lasiecki,
- Jarosław Dolat,
- Maciej Garbowicz,
- Sławomir Przygodzki,
- Grażyna Dziedziak.
§3

Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) doradztwo Prezydentowi Miasta Kalisza w sprawach pamięci narodowej,
2) inicjowanie wniosków o upamiętnienie miejsc pamięci,
3) wnioskowanie o uaktualnienie wykazu miejsc do upamiętnienia,
4) opiniowanie w sprawach pojawienia się nowych obiektów miejsc pamięci,
5) popularyzowanie za pomocą środków masowego przekazu miejsc związanych z
historią Kalisza.

§4
Organizację wewnętrzną i tryb pracy Komisji Pamięci Historycznej Miasta Kalisza
określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§5
Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje społecznie.
§6
Obsługę organizacyjno – techniczną Komisji zapewnia Wydział Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza.
§7
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza.
§8
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

Załącznik
do zarządzenia nr 269/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 14 kwietnia 2022 roku

Regulamin
§1
Komisja Pamięci Historycznej Miasta Kalisza, zwana dalej „Komisją” działa jako organ
doradczy przy Prezydencie Miasta Kalisza.
§2
1. Posiedzenia Komisji odbywają się wg bieżących potrzeb.
2. Komisja zajmuje stanowisko w danej sprawie w formie pisemnej, przedkładając je
Prezydentowi Miasta Kalisza.
§3
1. Termin, miejsce i porządek obrad Komisji ustala Przewodniczący Komisji w uzgodnieniu
z Naczelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza.
2. Posiedzenie Komisji otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji lub Zastępca
Przewodniczącego Komisji.
3. W posiedzeniu, oprócz Przewodniczącego, powinna uczestniczyć co najmniej połowa
składu Komisji.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu, jego obowiązki pełni
Zastępca Przewodniczącego Komisji.
§4
1. Komisja wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów członków obecnych na
posiedzeniu, a w razie wystąpienia takiej samej ilości głosów, głos decydujący należy do
Przewodniczącego Komisji.
2. Każdy członek Komisji może zgłosić zdanie odrębne w formie pisemnej, które zostanie
załączone do protokołu z posiedzenia Komisji.
§5
1. Celem Komisji jest upamiętnienie wszystkich miejsc i obiektów związanych z dziejami
miasta w przestrzeni urbanistyczno-historycznej Kalisza (ulice, place, budynki). Komisja
działa w oparciu o materiały źródłowe znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego

innych instytucji. Komisja uwzględnia też wspomnienia kaliszan i przeprowadza ich
weryfikację.
2. Celem Komisji jest ocalić od zapomnienia wszystkie ważne fakty historyczne związane
z historią Kalisza i odpowiadające im obiekty.

§6
1. Do zadań Komisji należy:
1) sporządzanie wykazu wszystkich miejsc związanych z historią miasta, które powinny
zostać w Kaliszu upamiętnione,
2) współpraca ze społecznością Kalisza w zakresie tworzenia wykazu miejsc do
upamiętnienia poprzez apele i ogłoszenia upubliczniane za pośrednictwem Internetu, a w
szczególności strony internetowej Urzędu Miasta Kalisza,
3) opiniowanie wniosków, skierowanych do Komisji o upamiętnienie danego miejsca,
4) przedstawienie Prezydentowi Miasta Kalisza opracowanego wykazu oraz konsultowanie
go w razie pojawienia się nowych obiektów,
5) upamiętnienie znaczących dla historii Kalisza miejsc za pomocą tabliczek
informacyjnych,
6) informowanie społeczności Kalisza na bieżąco za pomocą środków masowego przekazu
o przebiegu prac Komisji,
7) popularyzowanie za pomocą środków masowego przekazu miejsc związanych z historią
Kalisza.
§7
1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
1) utrzymywanie stałych kontaktów z Prezydentem Miasta Kalisza,
2) współpraca z naczelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, naczelnikiem
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz naczelnikiem Wydziału
Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Kalisza,
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań Komisji,
4) wnioskowanie do Prezydenta Miasta Kalisza, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
o dokonanie zmian osobowych w składzie Komisji.
§8
Obsługę organizacyjno – techniczną Komisji zapewni, w ramach
posiadanych środków Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

