
UCHWAŁA NR LII/730/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2022 r., poz. 559 t.j.), art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2019 r. 
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się § 2 ust. 2 uchwały Nr XLVI/640/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyznawania 
corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony 
przeciwpożarowej i nadaje nowe brzmienie: „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. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmioty uprawnione, mogą składać wnioski w trybie 
ciągłym. Opinie o których mowa w §1 ust. 2 komisje wydają w terminie 30 dni po upływie terminu zgłaszania 
kandydatów, a w przypadku o którym mowa w zdaniu drugim w terminie 30 dni po zgłoszeniu wniosku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgłoszenia 
kandydatów w celu przyznania i wręczenia przez Prezydenta Miasta Kalisza corocznych nagród dla strażaków 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu i członkom kaliskich jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie uchwały. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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