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PLAN PRACY  
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 

Rady Miasta Kalisza na 2019 rok. 
 

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

 
2. Przyjęcie:  

� sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach 
powiatu za 2018 rok oraz informacji o stopniu zaawansowania 
programów wieloletnich za rok 2018, 

� informacji o przebiegu wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach 
powiatu za I półrocze 2019 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, sprawy, korespondencja. 

 
4. Promocja Kalisza – strategia i plany promocyjne miasta za rok 2019. 

 
5. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu – działalność Powiatowego Urzędu Pracy  

w sytuacji niskiego bezrobocia, realizowane zadania, współpraca  
z przedsiębiorcami oraz osobami poszukującymi pracy.  
 

6. Zaopatrzenie mieszkańców Kalisza w ciepło – stan obecny oraz plany  
na przyszłość w zakresie inwestycji i modernizacji, a także podłączeń nowych 
ulic w Kaliszu. 
 

7. Inkubator Przedsiębiorczości – działalność bieżąca, plany rozwojowe 
oraz współpraca z podmiotami działającymi w Kaliszu. Bieżąca informacja 
radnych o podejmowanych działaniach. 

 
8. Współpraca z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie Kalisza. 

Wspólne kierunki działań, inicjowanie i monitorowanie spotkań  
z przedsiębiorcami i analiza wniosków z badaniem możliwości wdrożenia 
wypracowanych rozwiązań – ankiety. 
 

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

 



10. 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. 
 

11. Polityka mieszkaniowa w Kaliszu – strategia i kierunki rozwoju. Budowa 
mieszkań socjalnych, komunalnych – plany i ich realizacja. 
 

12. Plany zagospodarowania przestrzennego – stan aktualny i zamierzenia 
na przyszłość. 
 

13. Program Budowy Dróg Osiedlowych – założenia, harmonogram, decyzje. 
 

14. Informacja na temat realizacji inwestycji w Kaliszu w poszczególnych 
kwartałach 2019 r. oraz informacja o inwestycjach planowanych. Działania  
w kluczowej sprawie dot. obwodnicy Kalisza oraz budowy i modernizacji dróg 
osiedlowych i ścieżek rowerowych.  
 

15. Polityka parkingowa w Kaliszu – plany i ich realizacja. 
 

16. Partnerstwo i montaż finansowy Miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi  
w realizowaniu inwestycji osiedlowych. 
 

17. Inwestycje w jednostkach oświatowych  – analiza stanu bieżącego i plany  
na przyszłość. 
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