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Protokół Nr 0012.04.56.2022
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 16 grudnia 2022 roku.

***************************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

***************************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja w sprawie znaku graficznego (logo) Miasta Kalisza. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

na lata 2022-2043. 

6. Projekt uchwały w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2023 r.

7. Korespondencja:

 Pismo Biskupa  Kaliskiego w sprawie  nadania  nazwy ks.  prałata  Jana  Sobczyńskiego

jednemu z nowych rond w Kaliszu;

 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Rajsków;

 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:

wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2023 rok;

 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:

wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata

2023-2043;

 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:

wyrażenia  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  przez  Miasto  Kalisz

przedstawionego w projekcie budżetu na 2023 rok.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.

***************************************************************************



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji,  pan  Zbigniew  Włodarek,  który

powitał wszystkich obecnych.

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania:  8 głosów za

(8 obecnych).

Ad. 3. Informacja w sprawie znaku graficznego (logo) Miasta Kalisza. 

Głos  zabrał  pan  Marcin  Cieloszyk,  sekretarz  Miasta  Kalisza  informując,  że  w  związku

z pismem mieszkańca w sprawie  zmiany logo Miasta  Kalisza  Komisja  Skarg,  Wniosków

i  Petycji  RMK wystąpiła  do Prezydenta Miasta  o udzielenie  informacji  w przedmiotowej

sprawie.  Prezydent  udzielił  szczegółowej  odpowiedzi,  która  zostanie  przekazana  przez

Komisję mieszkańcowi,  który w tej  sprawie wnioskował.  Pan sekretarz wyjaśnił,  że  znak

i  logo zostało  opracowane w 2018 roku,  wówczas  koszty opracowania całej  identyfikacji

wizualnej miasta wyniosły 28 536 zł. Dodatkowe koszty jakie zostały poniesione to około

4800 zł na opracowanie dokumentacji patentowej, ochrona za zgłoszenie znaku patentowego

w wysokości 7500 zł i opłata za okres ochronny, która do tej pory wyniosła już 16 000 zł.

Dodał, że łączny koszt związany ze znakiem oraz materiałami (ścianki, makiety), które do tej

pory zostały wyprodukowane i są wykorzystywane na co dzień, to 170 000 zł. Dodatkowo

Wydział Kultury dokonał zakupu akcesoriów wykorzystywanych podczas festynów i imprez,

których koszt wyniósł ponad 80 000 zł. Nadmienił, że próba zmiany obecnego logotypu wiąże

się  z  koniecznością  opracowania  nowej  księgi  znaku,  przeprowadzenia  nowej  procedury

patentowej i wyprodukowania nowych materiałów, których koszt będzie ogromny biorąc pod

uwagę obecny wzrost cen.

Radny Sławomir  Chrzanowski  stwierdził,  że  nawet  jeśli  by uznano,  że  należy tą  zmianę

wprowadzić,  to  prawdopodobnie  nie  będzie  to  dotyczyło  tego  budżetu,  ani  nawet

przyszłorocznego, ponieważ będzie to długi proces. Dodał, że nie można się też miesiącami

pochylać nad każdym pismem mieszkańca, ponieważ może okazać się, że braknie czasu na

wykonanie zadań samorządowych.

Radny Sławomir  Lasiecki  uznał,  że  w przyszłości  można zorganizować konkurs  na logo,

które  będzie  ściśle  nawiązywało  do  herbu  Kalisza.  Nadmienił,  że  herb  Kalisza

z wizerunkiem trębacza całkowicie wyróżnia Kalisz spośród innych miast.



Pan  Marcin  Cieloszyk  stwierdził,  że  obecne  logo  jest  na  tyle  świeże,  że  jest  jeszcze  za

wcześnie na poruszanie tego tematu. Wyjaśnił, że nie jest nigdzie powiedziane, że logo musi

ściśle nawiązywać do herbu.

Radny Sławomir Lasiecki poinformował, że logo ma to do siebie, że może się zmieniać, lecz

to nie jest czas by ten temat roztrząsać.

Radna Elżbieta  Dębska  stwierdziła,  że  jeśli  dobrze rozumie,  to  nie  ma w tej  chwili  woli

zmiany logo i dlatego radzi wstrzymanie się z ogłaszaniem konkursu na logo, ponieważ to na

pewno spowoduje nagłośnienie tematu.

Przewodniczący Komisji  podsumował,  że gospodarzem w kwestii  logotypu jest  Prezydent

i do niego właśnie powinno się wszystkie przemyślenia i wnioski przekazać, a gdy Prezydent

uzna,  że  trzeba  nad  tym  tematem  się  pochylić  da  znać  Komisji,  aby  jako  komisja

merytoryczna w tym zakresie zajęła się tą tematyką.

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Projekt  uchwały  omówiła  pani  Aneta  Ochocka,  skarbnik  Miasta  Kalisza.  Wspomniała

również  o  opiniach  wyrażonych  w  uchwałach  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową

w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  2023  oraz  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta

Kalisza na lata 2023-2043.

W związku z brakiem uwag i pytań przystąpiono do głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta

Kalisza na lata 2022-2043. 

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza.

W  związku  z  brakiem  uwag  i  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  7  głosów  za,

1 wstrzymujący się (8 obecnych).

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2023 r.

W związku z brakiem uwag i pytań przystąpiono do głosowania: 8 głosów za (8 obecnych).

Ad. 7. Korespondencja:

 Pismo Biskupa Kaliskiego w sprawie nadania nazwy ks. prałata Jana Sobczyńskiego

jednemu z nowych rond w Kaliszu;



Przewodniczący  Komisji  poinformował  o  konieczności  przekazania  wniosku  Komisji

do Prezydenta celem zamieszczenia zaproponowanej nazwy zawartej w piśmie w banku nazw

ulic, placów i rond.

Komisja  przystąpiła  do  głosowania  w sprawie  przekazania  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza

pisma Biskupa Kaliskiego w sprawie nadania nazwy ks. prałata Jana Sobczyńskiego jednemu

z nowych rond w Kaliszu: 8 głosów za (8 obecnych).

 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Osiedla Rajsków;

Przyjęto do wiadomości.

 Uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2023

rok;

Przyjęto do wiadomości.

 Uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu

w sprawie:  wyrażenia opinii  o  projekcie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta

Kalisza na lata 2023-2043;

Przyjęto do wiadomości.

 Uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu

w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz

przedstawionego w projekcie budżetu na 2023 rok.

Uchwałę omówiła pani Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza. 

Ad. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.

Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  podziękował  za  udział

i zamknął posiedzenie.

Protokołowała:          Przewodniczący
16.12.2022 r. A. Tomczyk          Komisji Prawa, Porządku Publicznego

oraz Samorządu Osiedlowego
        Rady Miasta Kalisza

        /... /
        Zbigniew Włodarek


