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PLAN PRACY

Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej

Rady Miejskiej Kalisza na 2016 rok.

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

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

powiatu  za  2015  rok  oraz  informacji  o  stopniu  zaawansowania
programów wieloletnich za rok 2015,

 informacji o przebiegu wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach
powiatu  za  I  półrocze 2016 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. Informacja na temat realizacji inwestycji w mieście Kaliszu w poszczególnych
kwartałach 2016 r. 

5. Funkcjonowanie  systemu  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych
oraz Aglomeracja Kalisko – Ostrowska – jej rozwój i plany na przyszłość.

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

7. Realizacja planu inwestycji drogowych i planów przyłączenia Kalisza do dróg
szybkiego  ruchu,  a  także  planu  budowy  obwodnicy  Kalisza  oraz  dróg
osiedlowych i ścieżek rowerowych – stan obecny oraz perspektywa w 2016r.

8. Inkubator  Przedsiębiorczości  –  działalność  bieżąca,  plany  rozwojowe
oraz współpraca z podmiotami działającymi w Kaliszu.

9. Biuro Obsługi  Inwestora  i  Pozyskiwania  Funduszy – zadania,  cele  i  plany  
na 2016 r. 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.
Monitoring postępów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez samorząd
lokalny.



10. Współpraca z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie Kalisza.
Wyznaczanie  wspólnych  kierunków w zakresie  potrzeb  dotyczących  profilu
szkół,  wsparcia  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  informacji  o  środkach
zewnętrznych  związanych  z  finansowaniem  projektów  tzw.  miękkich
i twardych – inwestycyjnych.     

11. Funkcjonowanie oraz plany rozwojowe spółek z udziałem samorządu: PWiK,
Aquapark, KPT, Oświetlenie Uliczne i Drogowe – informacja półroczna.

12. Analiza  i  ocena skutków reorganizacji  organizowania  zbiorowego transportu
publicznego przez Miasto Kalisz z uwzględnieniem KPT, KLA, PKS, MZDiK,
WSO (po walnym zgromadzeniu spółki).

13. Polityka  mieszkaniowa  w  Kaliszu  –  strategia  i  kierunki  rozwoju.
Funkcjonowanie KTBS oraz MZBM (wspólnie z  Komisją Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej).

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

15. 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.

16. Rozwój kompetencji pracowników UM w Kaliszu oraz system motywacyjny
jaki  obecnie  funkcjonuje  w  UM  ze  wskazaniem  kierunków  jego  rozwoju.
Ocena kompetencji i jakości obsługi pracowników UM mających bezpośredni
kontakt z mieszkańcami Kalisza – badanie zadowolenia interesanta, ankiety itp.

17. Stopień realizacji zadań,  które wygrały w ramach Funduszu Obywatelskiego
Budżetu Miasta Kalisza na 2016 rok podnoszące atrakcyjność miasta. 

18.  Integracja europejska i współpraca międzynarodowa Miasta Kalisza.

19. Kwartalna  informacja  dotycząca  polityki  i   działań  promocyjnych  Miasta
ze  szczególną  mierzalną  informacją,  co  do  uzyskanych  efektów  realizacji
w  odniesieniu  do  poniesionych  nakładów  na  te  przedsięwzięcia,
a w szczególności korzyści,  jakie bezpośrednio lub pośrednio mogą uzyskać
mieszkańcy Kalisza.
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