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Porządek obrad 
XX Sesji Rady Miejskiej Kalisza 

w dniu 25 lutego 2016 roku o godz. 9.00 
 

I.  Otwarcie posiedzenia.  
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                   
III. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej Kalisza.  
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
1. zmieniającej uchwałę w sprawie 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, 
2. uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2019 dla Miasta 
Kalisza i Powiatu Kaliskiego”, 
3. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2017 rok 
środków stanowiących fundusz sołecki, 
4. przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”, 
5. zatwierdzenia do realizacji 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”, 
6. zatwierdzenia do realizacji 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 Publiczne Służby Zatrudnienia, 
7. wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu, 
8. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, 
9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030, 
10. udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu, 



11. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych 
komisji Rady Miejskiej Kalisza, 
12. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi 
pana █████████████* na działalność komendanta Straży Miejskiej 
Kalisza. 
 
VI. Przyjęcie planów pracy merytorycznych komisji Rady Miejskiej Kalisza na 
2016 rok. 
 
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. 


