
Kalisz, dnia 31 marca 2016 r.

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących herbu Miasta Kalisza

Konsultacje  społeczne  dotyczące  herbu  Miasta  Kalisza  przeprowadzono  na  podstawie
Zarządzenia Nr 109/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie
zostało  rozplakatowane  na  terenie  miasta  oraz  udostępnione  lokalnej  prasie.  Ponadto
zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim.  
Tego samego dnia Prezydent podpisał komunikat w tej sprawie, który za pośrednictwem
lokalnych mediów i  ogólnie  przyjętych środków informowania mieszkańców (urzędowe
tablice i  słupy ogłoszeniowe) trafił  do publicznej wiadomości.  Zarówno zarządzenie jak
i  treść  komunikatu  przekazane  zostały  także  do  Biura  Promocji  i  Informacji  Miejskiej
z  prośbą  o  zamieszczenie  na  oficjalnej  stronie  internetowej miasta.  Aby  zachęcić
mieszkańców do udziału  w konsultacjach stosowna informacja na ten temat  trafiła   do
wszystkich  szkół  ponadgimnazjalnych  i  szkół  wyższych  oraz  instytucji  publicznych
i jednostek organizacyjnych miasta: Urzędu Pracy, Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz Aquaparku.

Konsultacje trwały od 7 do 21 marca 2016 r. i miały charakter ogólnomiejski. Polegały na
wyborze  jednego  z  trzech  zaproponowanych  projektów  herbu  opracowanych  zgodnie
z zasadami  heraldyki  i  weksylologii.  Mieszkańcy mogli  dokonywać  wyboru za pomocą
ankiety elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej http://www.id.kalisz.pl .
Przygotowane  projekty  zostały  wyłożone  do  wglądu  w  Urzędzie  Miejskim  w  Kaliszu
(Ratusz, Główny Rynek 20) oraz w Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego (Villa
Calisia, Al. Wolności 4).
Dodatkowo,  14  marca  w  Sali  Recepcyjnej  Ratusza  odbyło  się  spotkanie  z  autorem
projektów   dr  hab.  Piotrem  Gołdynem,  podczas  którego  mieszkańcy  mieli  możliwość
zadawania  pytań  i  wyjaśnienia  wszelkich  wątpliwości  związanych  z  przedłożonymi  im
projektami.  W  spotkaniu  wzięli  udział  m.in.  Andrzej  Plichta,  przewodniczący  Rady
Miejskiej  Kalisza,   Magdalena  Spychalska,  przewodnicząca  Komisji  Prawa,  Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej  Kalisza, Małgorzata Stodolna
i Ewa Kawalec, radcy prawni Ratusza, Katarzyna Wawrzyniak, naczelnik Kancelarii Rady
Miejskiej.

W głosowaniu online wzięły udział 233 osoby. 
Wyniki są następujące:  
- propozycja nr 1 - zagłosowało 17 osób (7,3%)
- propozycja nr 2 - zagłosowało 209 osób (89,7%)
- propozycja nr 3 - zagłosowało 7 osób (3 %)

Kolejnym  etapem  będzie  poddanie  wybranego  projektu  herbu  pod  opinię  Komisji
Heraldycznej.
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