
KRM.0002.0010.2016 
D2016.09.00513 
 

Porządek obrad 
XXVIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza 

w dniu 29 września 2016 roku o godz. 9.00 
 

I.  Otwarcie posiedzenia.  
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                             
III. Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.  
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
1. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji 
o kandydatach na ławników, 
2. określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne 
odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych realizujących zadanie 
własne Miasta Kalisza – miasta na prawach powiatu, 
3. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek – II”, 
4. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”, 
5. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”, 
6. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019, 
7. zmieniającej uchwałę w sprawie 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+), 
8. zmieniającej uchwałę w sprawie 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+), 
9. 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 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 
10. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, 



11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030, 
12. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, 
13. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg pani 
████████* na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, 
14. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana 
████████* na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Kaliszu, 
15. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████*, pana ████████* oraz pana ████████* na działalność 
Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
VI. Informacje: 
– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.,  
– o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych, 
– o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze 2016 r.  
(materiał przekazany 2.09.2016 r.) 
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 z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. 
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za I półrocze 2016 r.  
(materiał przekazany 2.09.2016 r.) 
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 z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. 
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I.  Otwarcie posiedzenia.  
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III. Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.  
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
1. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji 
o kandydatach na ławników, 
2. określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne 
odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych realizujących zadanie 
własne Miasta Kalisza – miasta na prawach powiatu, 
3. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek – II”, 
4. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”, 
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finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu 
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11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
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14. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana 
████████* na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Kaliszu, 
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13. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg pani 
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VI. Informacje: 
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przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych, 
– o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze 2016 r.  
(materiał przekazany 2.09.2016 r.) 
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 z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
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finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na 
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11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030, 
12. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, 
13. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg pani 
████████* na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, 
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VI. Informacje: 
– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.,  
– o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych, 
– o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze 2016 r.  
(materiał przekazany 2.09.2016 r.) 
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 z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. 
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III. Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.  
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przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek – II”, 
4. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
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finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu 
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4. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”, 
5. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”, 
6. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019, 
7. zmieniającej uchwałę w sprawie 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+), 
8. zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków 
finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na 
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10. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, 



11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030, 
12. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, 
13. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg pani 
████████* na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, 
14. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana 
████████* na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków 
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Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
VI. Informacje: 
– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.,  
– o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych, 
– o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze 2016 r.  
(materiał przekazany 2.09.2016 r.) 
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 z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. 
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2. określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne 
odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych realizujących zadanie 
własne Miasta Kalisza – miasta na prawach powiatu, 
3. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek – II”, 
4. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”, 
5. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”, 
6. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019, 
7. zmieniającej uchwałę w sprawie 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+), 
8. zmieniającej uchwałę w sprawie 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+), 
9. 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 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 
10. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, 



11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030, 
12. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, 
13. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg pani 
████████* na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, 
14. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana 
████████* na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Kaliszu, 
15. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████*, pana ████████* oraz pana ████████* na działalność 
Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
VI. Informacje: 
– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.,  
– o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych, 
– o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze 2016 r.  
(materiał przekazany 2.09.2016 r.) 
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 z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. 



KRM.0002.0010.2016 
D2016.09.00513 
 

Porządek obrad 
XXVIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza 

w dniu 29 września 2016 roku o godz. 9.00 
 

I.  Otwarcie posiedzenia.  
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                             
III. Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.  
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
1. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji 
o kandydatach na ławników, 
2. określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne 
odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych realizujących zadanie 
własne Miasta Kalisza – miasta na prawach powiatu, 
3. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek – II”, 
4. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”, 
5. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”, 
6. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019, 
7. zmieniającej uchwałę w sprawie 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+), 
8. zmieniającej uchwałę w sprawie 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+), 
9. 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 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 
10. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, 



11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030, 
12. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, 
13. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg pani 
████████* na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, 
14. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana 
████████* na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Kaliszu, 
15. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████*, pana ████████* oraz pana ████████* na działalność 
Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
VI. Informacje: 
– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.,  
– o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych, 
– o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze 2016 r.  
(materiał przekazany 2.09.2016 r.) 
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 z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. 



KRM.0002.0010.2016 
D2016.09.00513 
 

Porządek obrad 
XXVIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza 

w dniu 29 września 2016 roku o godz. 9.00 
 

I.  Otwarcie posiedzenia.  
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                             
III. Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.  
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
1. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji 
o kandydatach na ławników, 
2. określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne 
odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych realizujących zadanie 
własne Miasta Kalisza – miasta na prawach powiatu, 
3. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek – II”, 
4. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”, 
5. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”, 
6. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019, 
7. zmieniającej uchwałę w sprawie 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+), 
8. zmieniającej uchwałę w sprawie 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+), 
9. 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 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 
10. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, 



11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030, 
12. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, 
13. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg pani 
████████* na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, 
14. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana 
████████* na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Kaliszu, 
15. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████*, pana ████████* oraz pana ████████* na działalność 
Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
VI. Informacje: 
– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.,  
– o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych, 
– o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze 2016 r.  
(materiał przekazany 2.09.2016 r.) 
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 z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. 



KRM.0002.0010.2016 
D2016.09.00513 
 

Porządek obrad 
XXVIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza 

w dniu 29 września 2016 roku o godz. 9.00 
 

I.  Otwarcie posiedzenia.  
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                             
III. Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.  
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
1. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji 
o kandydatach na ławników, 
2. określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne 
odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych realizujących zadanie 
własne Miasta Kalisza – miasta na prawach powiatu, 
3. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek – II”, 
4. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”, 
5. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”, 
6. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019, 
7. zmieniającej uchwałę w sprawie 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+), 
8. zmieniającej uchwałę w sprawie 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+), 
9. 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 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 
10. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, 



11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030, 
12. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, 
13. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg pani 
████████* na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, 
14. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana 
████████* na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Kaliszu, 
15. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████*, pana ████████* oraz pana ████████* na działalność 
Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
VI. Informacje: 
– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.,  
– o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych, 
– o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze 2016 r.  
(materiał przekazany 2.09.2016 r.) 
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 z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. 



KRM.0002.0010.2016 
D2016.09.00513 
 

Porządek obrad 
XXVIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza 

w dniu 29 września 2016 roku o godz. 9.00 
 

I.  Otwarcie posiedzenia.  
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                             
III. Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.  
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
1. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji 
o kandydatach na ławników, 
2. określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne 
odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych realizujących zadanie 
własne Miasta Kalisza – miasta na prawach powiatu, 
3. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek – II”, 
4. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”, 
5. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”, 
6. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019, 
7. zmieniającej uchwałę w sprawie 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+), 
8. zmieniającej uchwałę w sprawie 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+), 
9. 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 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 
10. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, 



11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030, 
12. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, 
13. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg pani 
████████* na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu, 
14. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana 
████████* na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Kaliszu, 
15. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani 
████████*, pana ████████* oraz pana ████████* na działalność 
Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
VI. Informacje: 
– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.,  
– o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych, 
– o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze 2016 r.  
(materiał przekazany 2.09.2016 r.) 
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 z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. 


