UCHWAŁA NR XXV/410/2020
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu
Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 967 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1. § 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Plan, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu przez Radę, a sprawozdanie z jego realizacji komisja
przedstawia Radzie w terminie do końca lutego roku następnego.",
2. § 68 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.",
3. w załączniku Nr 2 do Statutu Miasta Kalisza, zdanie pierwsze uzyskuje brzmienie:
"Herb Miasta Kalisza przedstawia w srebrnym polu tarczy czerwony mur blankowany z otwartym otworem
bramnym."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarzyński
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UZASADNIENIE
Zaproponowane zmiany w uchwale Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia
2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
dotyczą częstotliwości posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz oczywistej omyłki pisarskiej, natomiast zmiana
załącznika do Statutu Miasta Kalisza dotyczy wykreślenia części opisu herbu Miasta Kalisza odwołującego
się do najstarszej pieczęci Miasta.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie statutu gminy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński
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