
UCHWAŁA NR XLVI/640/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych 
prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 i pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2019 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Dla szczególnego uhonorowania strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kalisza 
i członków kaliskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyróżniających się w działaniach ratowniczych 
prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej, ustanawia się coroczne nagrody finansowe. 

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznaje i wręcza Prezydent Miasta Kalisza w ramach corocznych miejskich 
obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka, po zapoznaniu się z opiniami kandydatur wydanymi przez merytoryczne 
komisje Rady Miasta Kalisza. 

§ 2. 1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do nagród, o których mowa w § 1 są: 

- Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 2 funkcjonariuszy, 

- zarządy kaliskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
– każdy po jednym członku swojej jednostki. 

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, uwzględniające i opisujące zasługi kandydatów do nagród poniesione w roku 
poprzednim kieruje się do Rady Miasta Kalisza do 28 lutego każdego roku. Opinie o których mowa w § 1 ust. 2 komisje 
wydają w terminie 30 dni po upływie terminu zgłaszania kandydatów. 

§ 3. Kwota przeznaczona na nagrody zostaje corocznie uchwalona w budżecie Miasta Kalisza w dziale 
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. Kwotę tę dzieli się w równych częściach na nagrody dla 
wszystkich laureatów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Proponowane w uchwale nagrody stanowią symboliczne uhonorowanie trudu strażaków Państwowej Straży
Pożarnej i członków Ochotniczych Straży Pożarnych ponoszonego codziennie w działaniach ratowniczych
związanych z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową, w tym z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz
mienia.

Miasto, ustawowo odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i ochronę przeciwpożarową,
promować będzie w ten sposób wzorową postawę, wielkie zaangażowanie i poświęcenie uczestników działań
ratowniczo – gaśniczych.

Podobna uchwała Rady Miasta Kalisza, doceniająca osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej
Policji w Kaliszu realizujących zadania z zakresu służby prewencji, funkcjonuje już 18 lat.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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