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Protokół
XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 21 października 2021 roku
I. Otwarcie posiedzenia.
Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza powitał obecnych na
dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza:
– radnych,
– wiceprezydentów,
– skarbnik,
– przedstawicieli kaliskich mediów.
Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego
Adama Bujnickiego.
Następnie poprosił radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na
tabletach przycisku „KWORUM”.
Przewodniczący – 19 października do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo
radnych Rady Miasta Kalisza w sprawie zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnej
Sesji Rady Miasta Kalisza. Otrzymaliście państwo treść pisma do wiadomości.
W związku z powyższym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym przewodniczący otworzył XLIV Nadzwyczajną Sesję Rady
Miasta Kalisza, stwierdzając, że uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi quorum,
przy którym można obradować i podejmować uchwały.
Na sekretarza obrad zaproponował wiceprzewodniczącą Kamilę Majewską.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:
Ad. 1. nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. (str. 1-3)
Rada Miasta Kalisza przyznaje Honorowe Obywatelstwo na podstawie ustawy
o samorządzie gminnym, Statutu Miasta Kalisza oraz uchwały w sprawie nadawania
tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza.
Ze względu na oczywistą omyłkę, jaka wkradła się do uzasadnienia projektu uchwały,
przewodniczący poprosił radnych o wprowadzenie zmiany w trzecim akapicie – wyraz
„przemysłowej” powinien uzyskać brzmienie „przymusowej”.
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Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta
Kalisza pozytywnie zaopiniowała wniosek oraz projekt uchwały o przyznanie tytułu
Theodorowi Meronowi.
Wobec braku wątpliwości dotyczących projektu uchwały, jednomyślnie pozytywnie
przegłosowano projekt uchwały ze zmianą – 22 osoby były za (22 radnych obecnych,
nieobecny podczas głosowania – Łukasz Włodarek) – przewodniczący stwierdził
przyjęcie uchwały ze zmianą.
III. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął posiedzenie
XLIV nadzwyczajnej sesji. Następna, XLV sesja, odbędzie się 28 października 2021 r.
o godz. 9:00.
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