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Porządek obrad
XVIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz. 9.00

I.  Otwarcie posiedzenia. 
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                     
III. Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Miejskiej Kalisza. 
IV.  Sprawozdanie  Prezydenta  z  wykonania  uchwał  Rady oraz  działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2016-
2018,
2. przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Kaliszu na lata
2016-2018,
3. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2015
roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznych  przedszkoli  i  placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz,
5. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie
miasta Kalisza,
6. ustalenia trybu udzielania i  rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych
z  budżetu  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu  przedszkolom,  szkołom,
placówkom  oświatowym  prowadzonym  przez  osoby  prawne  niebędące
jednostkami  samorządu  terytorialnego  oraz  przez  osoby fizyczne  oraz  trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
7. przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta
Kalisza na lata 2015-2017”,
8. przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) na lata 2015-2017”,
9.  zatwierdzenia  projektu  opracowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku
pracy”,  Działanie  1.1  „Wsparcie  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  na
regionalnym  rynku  pracy”,  Poddziałanie  1.1.1  „Wsparcie  udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego”,
10.  zatwierdzenia  projektu  opracowanego  w  ramach  Wielkopolskiego
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020,  Oś  priorytetowa
6 „Rynek pracy”,  Działanie 6.1  „Aktywizacja  zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ”,



11. zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla
Rzymskokatolickiej  Parafii  Ordynariatu  Polowego  pw. św.  Wojciecha
i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),
12. zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji
dla  Klasztoru  OO.  Franciszkanów  w  Kaliszu  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie  i  roboty  budowlane  finansowane  częściowo  ze  środków
Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020
(WRPO 2014+),
13.  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania  przewodniczących  stałych
komisji Rady Miejskiej Kalisza,
14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-
2029,
15. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
16.  ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku
budżetowego 2015,
17. Wieloletniej  Prognozy Finansowej  dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030
(materiał przekazany wcześniej):
– przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
– przedstawienie opinii  stałych Komisji  Rady Miejskiej o projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030,
– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030, 
–  przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
–  przedstawienie  autopoprawki  do  projektu  uchwały  w sprawie  Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
–  dyskusja  nad  autopoprawką  do  projektu  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
–  głosowanie  autopoprawki  do  projektu  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
– głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką  w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
18. uchwały budżetowej na 2016 rok (materiał przekazany wcześniej):
– przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, 
– przedstawienie opinii  stałych Komisji  Rady Miejskiej o projekcie uchwały
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, 
– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, 



–  przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
o  projekcie  uchwały  budżetowej  wraz  z  uzasadnieniem  i  materiałami
informacyjnymi Miasta Kalisza na 2016 rok,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie
możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz, 
–  przedstawienie  autopoprawki  do  projektu  uchwały  w sprawie  uchwały
budżetowej na 2016 rok,
–  dyskusja  nad  autopoprawką  do  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwały
budżetowej na 2016 rok,
– głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
na 2016 rok,
–  głosowanie  projektu  uchwały  wraz  z  autopoprawką  w  sprawie  uchwały
budżetowej na 2016 rok,
19. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana
█████████████* na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza,
20. przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Kalisza za 2015 rok.

VI.  Informacja  w  sprawie  podmiotów,  w  których  jest  wykonywana  kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

VII. Odpowiedzi na interpelacje.
VIII. Interpelacje.
IX. Zapytania radnych.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XI. Zamknięcie obrad.

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6  września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  jawność  wyłączyła  Katarzyna
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.


