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Porządek obrad
XXV Sesji Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 21 czerwca 2016 roku o godz. 10.00

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

1.  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami
miasta Kalisza,
2.  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zmiany  nazwy  jednostki  organizacyjnej
i  uchwalenia  statutu  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji
w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej,
3. powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, 
4. podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto
Kalisz, 
5.  wyrażenia  zgody  na  bezprzetargowe  zbycie  Parafii  Rzymsko-Katolickiej
pw.  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Kaliszu  nieruchomości
zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 64 i udzielenie
bonifikaty, 
6.  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  nieruchomości  zabudowanej
położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich,
7.  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  z  budżetu  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków,
8.  wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz  pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu,
9.  wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz  pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu,
10.  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030,
13. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Kalisza na 2016 rok,



14.  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2015  rok  wraz  ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok  (sprawozdania przekazano
wcześniej),
15. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza. 

VI. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2015 roku „Wieloletniego programu
współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016
oraz  „Programu współpracy Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2015”.

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


