
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2014 rok

Lp. Temat Termin kontroli
1. Kontrola realizacji  w 2013 r. dochodów budżetu Kalisza -  Miasta na 

prawach powiatu 
II kwartał 2014 r.

2. Kontrola realizacji  w 2013 r. wydatków budżetu Kalisza -  Miasta na 
prawach powiatu 

 II kwartał 2014 r.

3. Kontrola  bilansu  sporządzonego  na  dzień  31.12.2013  r.,  kontrola 
zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2013 r., 
terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola 
wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń  

 II kwartał 2014 r.

4. Kontrola  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia 
komunalnego  Kalisza  -  Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień
31 grudnia 2013 r.

II kwartał 2014 r.

5. Kontrola wydatków niewygasających w roku 2013 II kwartał 2014 r.
6. Przygotowanie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej

o  udzielenie  absolutorium  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  z  tytułu 
wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2013 r. 
Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli 
Wewnętrznej Urzędu Miejskiego za rok 2013. 

II kwartał 2014 r.

7. Zbadanie  prawidłowości  w  zakresie  dysponowania  Zakładowym 
Funduszem Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych

III kwartał 2014 r.

8. Kontrola  realizacji  wniosków przyjętych  uchwałami  Rady z  kontroli 
przeprowadzonych przez Komisję  Rewizyjną  Rady Miejskiej  Kalisza
w roku 2013.

III kwartał 2014 r.

9. Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza rok 2014



Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza na 2014 rok

Lp miesiąc Tematy do realizacji odpowiedzialny 
podmiot

1 2 3 4

1 styczeń - przyjęcie planu pracy komisji na 2014r.
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych 
z kwestiami finansowymi 

KBiF

2 luty - opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych 
z kwestiami finansowymi 

KBiF

3 marzec - zapoznanie się z działalnością oraz planowanymi 
inwestycjami Giełdy Kaliskiej Sp. z o.o.
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych 
z kwestiami finansowymi 

KBiF

4 kwiecień - analiza wykonania budżetu Kalisza – Miasta na 
prawach powiatu za 2013r.
- informacja o stopniu zaawansowania programów 
wieloletnich za rok 2013
- wykonanie budżetu za rok 2013 instytucji kultury
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych 
z kwestiami finansowymi 

WF

KBiF

5 maj - informacja o stanie mienia komunalnego 
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych 
z kwestiami finansowymi 

WGM
KBiF

6 czerwiec - informacja o sytuacji spółek z udziałem miasta
- sprawozdanie finansowe i opinie RIO w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta Kalisza 
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych 
z kwestiami finansowymi 

WGM
WF

KBiF

7 lipiec XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8 sierpień XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9 wrzesień - analiza i zaopiniowanie informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
- informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, w tym przedsięwzięć, o których mowa 
w art. 223 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych 
z kwestiami finansowymi 

WF

WF

KBiF

10 październik - opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych 
z kwestiami finansowymi 

KBiF



Plan Pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego 
Rady Miejskiej Kalisza na rok 2014

1. Bieżące opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Kalisza, a także wniosków 
o nadanie nazw ulic, placów i skwerów na terenie Miasta Kalisza.

2. Przyjęcie sprawozdań oraz informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta 
Kalisza:

� Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
� Komendy Miejskiej Policji,
� Straży Miejskiej Kalisza.

3. Przyjęcie informacji  o stanie sanitarno-epidemiologicznym oraz weterynaryjnym 
miasta Kalisza za 2013 rok. 

4. Opiniowanie  wniosków  o  przyznanie  nagród  wyróżniającym  się  policjantom 
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

5. Przyjęcie raportu Straży Miejskiej Kalisza w zakresie porządku publicznego. 

6. Zaopiniowanie sprawozdania z  realizacji  budżetu Kalisza – Miasta na prawach 
powiatu  za  rok  2013  w  części  merytorycznej  wynikającej  z  zakresu  działania 
Komisji, a także informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za 
rok 2013.

7. Opiniowanie  wniosków  o  przyznanie  tytułów  „Honorowy Obywatel  Miasta 
Kalisza”, odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” i nagrody Miasta Kalisza. 

8. Przyjęcie sprawozdania za I półrocze 2014r. w części merytorycznej wynikającej z 
zakresu  działania  Komisji  oraz  informacji  o  kształtowaniu  się  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej,  w  tym  przedsięwzięć,  o  których  mowa
w art. 223 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

9. Współpraca z jednostkami pomocniczymi Miasta Kalisza – spotkania z Radami 
oraz wymiana doświadczeń w zakresie działalności i zadań własnych.



Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza
na 2014 rok

� Analiza budżetu za 2013 rok w podległych komisji działach i rozdziałach.

� Opiniowanie:
• bieżących projektów uchwał, 
• sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu 

za  2013  rok  oraz  informacji  o  stopniu  zaawansowania programów 
wieloletnich za rok 2013,

• informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Kalisza  –  Miasta  
na  prawach  powiatu  za  I  półrocze  2014  roku  oraz  informacji  
o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  w  tym 
przedsięwzięć,  o  których  mowa w  art.  223  ust.  3  ustawy o  finansach 
publicznych.

� Współtworzenie budżetu (w podległych działach i rozdziałach na 2015 r.).

� Współpraca z:
- Wydziałem Edukacji UM Kalisza,
- Wydziałem Kultury UM Kalisza,
-  Ośrodkiem Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  oraz  wszystkimi  instytucjami 
kultury.

� Struktura i funkcjonowanie sieci (kontynuacja):
- przedszkoli,
- szkół podstawowych,
- szkół gimnazjalnych,
- szkół ponadgimnazjalnych (połączone z wizytami ww. placówkach).

� Kontynuacja współpracy z kaliskim ośrodkiem akademickim.

� Działalność bieżąca (zadania i priorytety, problemy i sprawy) jednostek kultury 
i  sportu  (informacje  udzielone  przez  dyrektorów,  trenerów,  instruktorów 
placówek) ze szczególnym uwzględnieniem pracy trenerów osiedlowych oraz 
Szkolnego Związku Sportowego.

 
� Zbieranie  informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  (ref.  Naczelnik 

Wydziału Oświaty – Pan Mariusz Witczak).

� Informacje  o  funkcjonowaniu  i  dotowaniu  niepublicznych  placówek 
oświatowych.

� Wizyty w niżej wymienionych instytucjach i podsumowanie ich osiągnięć:
- MDK, Filharmonia, Teatr, Wieża Ciśnień, BWA, Biblioteki, OSRiR, prace nad 
budowaniem i wykonaniem ich budżetów.



� Działalność Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego – informacja Zarządu 
KSZS (bieżąca ocena). Propozycje Miasta w odpowiedzi na wnioski z 2013 
roku.

� Informacje i oceny dot. zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

� Opiniowanie propozycji do nagród w dziedzinie kultury oraz sportu.

� Zapoznanie z  zasadami  konkursów ofert  dla Instytucji  Pożytku Publicznego
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

� Typowanie przedstawicieli komisji do prac w komisjach konkursowych miasta.

� Zadania publiczne miasta z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
oraz  kultury,  realizowane  przez  organizacje  pozarządowe.  Współtworzenie 
komisji konkursowych, krótkie relacje z wyników konkursów.

� Uczestniczenie  w  uroczystościach  organizowanych  przez  instytucje  kultury
i sportu oraz jednostki oświatowe Miasta.

� Analiza  organizacji,  finansowania  i  przebiegu  imprez  z  zakresu  sportu 
masowego,  sportu  wypoczynkowego,  rekreacji  oraz  turystyki  dzieci
i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem turystyki pielgrzymkowej.

� Współpraca ze związkami i klubami sportowymi oraz PTTK.

� Rozwój sportu i turystyki wodnej – referuje Wydział Kultury i Sztuki, Sportu
i Turystyki.

� Ocena  efektów  funkcjonowania  uchwały  „dotyczącej  zasad  i  trybu 
postępowania,  udzielania  i  rozliczania  dotacji  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie i  roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do 
rejestru  zabytków nie  stanowiących własność  Miasta Kalisza  oraz realizacji 
prac konserwatorskich,  dotowanych przez Miasto (spotkania z gospodarzami 
obiektów).

� Informacja o pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na realizację projektów 
edukacyjnych,  kulturalnych  i  sportowych  (Wydział  Edukacji  oraz  Wydział 
Kultury i Sztuki, sportu i Turystyki).

� Inwestycje oświatowe i sportowe – potrzeby i stopień zaawansowania prac (ref. 
Pracownicy  Wydziały  Rozbudowy  Miasta  i  inwestycji). Wizyty  na  placach 
budowy i miejscach remontów.

� Kontynuacja prac nad uchwałą dotyczącą wielopodmiotowej pomocy dla rodzin 
kaliskich – ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych.



� Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję Edukacji, Kultury 
i Sportu RMK.

� Prace  nad  propozycjami  uchwał  przygotowywanych  przez  merytoryczne 
wydziały Urzędu Miejskiego w Kaliszu.



Plan pracy Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miejskiej Kalisza na 2014 rok

1. Opiniowanie bieżących projektów uchwał, zmian budżetowych, spraw związanych 
ze sprzedażą nieruchomości, kwestii zagospodarowania mienia komunalnego.

2. Opiniowanie: 
� sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 

2013 rok oraz informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za 
rok 2013,

� informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Kalisza  –  Miasta  na  prawach 
powiatu  za  I  półrocze  2014  roku  oraz  informacji  o  kształtowaniu  się 
wieloletniej  prognozy  finansowej  w  tym  przedsięwzięć,  o  których  mowa
w art. 223 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Działalność bieżąca – zadania, problemy i sprawy, korespondencja.

4. Budowa dróg w technologii nawierzchni betonowej – pozytywy i zagrożenia.
5. Nowa  perspektywa  finansowa  UE  2014  –  2020  -  możliwości  pozyskiwania 
środków przez samorząd lokalny (Inkubator Przedsiębiorczości).

6. Informacja na temat  realizacji  inwestycji  w mieście  Kaliszu w poszczególnych 
kwartałach 2014 r.

7. Funkcjonowanie systemu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

8. Rozwój  Aglomeracji  Kalisko  –  Ostrowskiej  –  stan  obecny  i  zamierzenia  na 
przyszłość.

9. Plan zagospodarowania przestrzennego – stan aktualny.

10. Współpraca  Kalisza  z  miastami  partnerskimi  –  podsumowanie  kontaktów
i realizowanych programów.

11. Aktualny stan mienia komunalnego.



Plan Pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza na rok 2014

1. Opiniowanie:
� bieżących projektów uchwał, 
� sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 

2013 rok,
� informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Kalisza  –  Miasta  na  prawach 

powiatu za I półrocze 2014 roku w części merytorycznej wynikającej z zakresu 
działania Komisji,

� informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za 2013 rok,
� sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu 

za rok 2013,
� oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Kaliszu za 2013 rok,
� informacji  o  stanie  bezpieczeństwa  sanitarno  -  weterynaryjnego  na  terenie 

miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2013,
� wniosków w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu,
� wnioski w sprawie udzielenia zaproszenia na pobyt stały.

2. Caritas  Diecezji  Kaliskiej  –  informacja  na  temat  zakresu  świadczenia  pomocy 
najuboższym, wykorzystanie obiektu przy ul. Gajowej.

3. MZOZ,  MZBM  –  informacje  na  temat  funkcjonowania,  problemów  oraz 
zamierzenia na przyszłość.

4. Informacja  na  temat  wypoczynku  letniego  i  zimowego  dla  dzieci  i  młodzieży 
(MOPS  wspólnie  z  Wydziałem  Edukacji  i  Wydziałem  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych).

5. Centrum  Interwencji  Kryzysowej  –  bieżąca  działalność,  baza  lokalowa, 
funkcjonowanie mieszkań chronionych.

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wizyta w jednostce.

7. Odżywianie  dzieci  w  szkołach  –  asortyment  sklepików  szkolnych  (wizyta  
w szkole). 

8. Korespondencja, sprawy bieżące.



Plan pracy 
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Rady Miejskiej Kalisza na 2014 rok

1. Bieżące opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Kalisza.

2. Zapoznanie  się  ze  stanem  zieleni  w  Parku  Miejskim  oraz  kaliskim  węzłem 
wodnym (wyjazdowe posiedzenie komisji).

3. Zaopiniowanie:
� sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 
2013 rok, a także informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich 
za rok 2013,
� informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Kalisza  –  Miasta  na  prawach 
powiatu za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej,  w  tym  przedsięwzięć,  o  których  mowa
w art. 223 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji. 

4. Przyjęcie półrocznej informacji dotyczącej lokali komunalnych oraz informacji na 
temat mieszkań socjalnych. 

5. Aquapark Kalisz – zapoznanie się z działalnością oraz jej wpływem na środowisko.

6. Zapoznanie  się  ze  stanem dróg,  ulic,  chodników  oraz  ścieżek  rowerowych  na 
terenie miasta.

7. Omówienie  stanu  zanieczyszczenia  powietrza  pyłami  niskozawieszonymi
PM 2,5 i PM 10.

8. Zabezpieczenie miasta Kalisza przed powodzią. 


