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PLAN PRACY

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej

Rady Miejskiej Kalisza na 2015 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  2014  rok  oraz  informacji  o  stopniu  zaawansowania 
programów wieloletnich za rok 2014,

 informacji o przebiegu wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach 
powiatu  za  I  półrocze  2015 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. Nowa perspektywa finansowa UE 2014  –  2020  -  możliwości  pozyskiwania
środków przez samorząd lokalny.

5. Informacja na temat realizacji inwestycji w mieście Kaliszu w poszczególnych 
kwartałach 2015 r. 

6. Funkcjonowanie systemu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

7. Aglomeracja Kalisko – Ostrowska – jej rozwój i plany na przyszłość.

8. Plan zagospodarowania przestrzennego – stan aktualny i plany na przyszłość.

9. Realizacja  planu  budowy  dróg  osiedlowych  w  Kaliszu  –  stan  obecny  oraz 
perspektywa w 2015r.

10. Ścieżki rowerowe – realizacja oraz plany.

11. Rozwój kaliskiego drogownictwa w kontekście nowej perspektywy finansowej, 
oraz inne zagadnienia z tą perspektywą związane.



12. Polityka  Parkingowa  Miasta  Kalisza  –  parkomaty,  granice  strefy,  cele  dla 
strefy, możliwości nowych parkingów dla mieszkańców itp.

13. Zapoznanie  się  z  działalnością  i  zadaniami  stojącymi  przed  Inkubatorem 
Przedsiębiorczości.

14. Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego – zadania, cele i plany na 2015 
rok.

15. Współpraca  z  potencjalnymi  inwestorami  w  Kaliszu.  Dotychczasowe 
osiągnięcia, wskazanie planu działania na najbliższy rok, informacja na temat 
promocji Kalisza jako miasta prorozwojowego i atrakcyjnego dla inwestorów.

16. Współpraca  z  podmiotami  i  inwestorami,  którzy  zainwestowali  w  Kaliszu  
i  tutaj  prowadzą działalność gospodarczą.  Stworzenie  ciała  będącego ciałem 
doradczym  przy  Prezydencie  Miasta  Kalisza  monitorującego  atrakcyjność 
miasta dla obecnych na jego terenie inwestorów. 

17. Powiatowy  Urząd  Pracy  –  funkcjonowanie,  środki  zewnętrzne,  kierunki 
działania, sposoby walki z bezrobociem w Kaliszu.

18. Funkcjonowaniu  spółki  Aquapark  w  Kaliszu  –  informacja  półroczna,  plany 
rozwojowe  szczególnie  w  zakresie  strategii  związanej  z  promocją  
w regionie/Polsce.

19. Ocena  funkcjonowania  KPT,  jako  jednostki  realizującej  zadanie  transportu 
zbiorowego  miasta  Kalisza.  Stopień  zaspokojenia  potrzeb  społeczności 
lokalnej, analiza finansowa funkcjonowania, rozwój przedsiębiorstwa i usług.

20. Współpraca  miasta  Kalisza  z  miastami  partnerskimi  w  kraju  i  za  granicą. 
Podsumowanie  dotychczasowych  kontaktów  oraz  wskazanie  nowych 
kierunków działania i rozwoju.

21. Rozwój Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jako alternatywy
dla  budownictwa  komunalnego  w  Kaliszu  w  świetle  zapotrzebowania
na lokale mieszkalne.

22. Sytuacja  finansowa  Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych  – 
zamierzenia rozwojowe i dalsze funkcjonowanie, perspektywa czasowa.

23. Promocja  miasta  poprzez  turystykę.  Plany  dotyczące  rozwoju  m.in. 
infrastruktury na Zawodziu.  

24. Prawne  i  finansowe  aspekty  funkcjonowania  Partnerstwa  Publiczno  – 
Prywatnego (PPP).  Obszary i możliwości realizacji zadań w oparciu o PPP  
w Kaliszu. Szanse i zagrożenia. Perspektywa czasowa.



25. Zaopatrzenie  mieszkańców Kalisza  w ciepło – stan aktualny oraz  najbliższa 
perspektywa. 

26. Polityka  zaopatrzenia  w  energię  elektryczną  jednostek  i  podmiotów 
samorządowych.  Możliwości dołączenia  kolejnych jednostek do tzw.  „grupy 
zakupowej” oraz czynniki optymalizujące koszty w tym zakresie.

27. Rozwój kompetencji pracowników UM w Kaliszu oraz system motywacyjny 
jaki obecnie funkcjonuje w UM ze wskazaniem kierunków jego rozwoju.  

28. Ocena kompetencji i jakości obsługi pracowników UM mających bezpośredni 
kontakt z mieszkańcami Kalisza – badanie zadowolenia interesanta, ankiety itp.

29. Zagospodarowanie  terenów  wokół  rzeki  Prosny.  Plany  inwestycyjne  i  ich 
perspektywa ( strategia marketingowa ).

30. Sprawdzenie  możliwości  wybudowania  kładki  dla  pieszych  i  rowerzystów  
na moście kolejowym na rzece Prośnie – posiedzenie wyjazdowe.

31. Inwestycje  na  Zalewie  Szałe.  Perspektywa,  możliwości,  plany  innych 
samorządów zainteresowanych inwestycjami i warunki udziału w nich miasta 
Kalisza.

32. Stopień realizacji  zadań, które wygrały w ramach Funduszu Obywatelskiego 
Budżetu Miasta Kalisza na 2015 rok podnoszące atrakcyjność miasta (Kaliski 
park linowy, Skatepark, Leśne płuca Kalisza) . 


