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Porządek obrad
XXIX Sesji Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 27 października 2016 roku o godz. 9.00

I.  Otwarcie posiedzenia. 
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                     
III. Przyjęcie protokołu XXVIII 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 powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza
w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza,
2. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2016
roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na 2017 r.,
4.  przygotowania  projektu  uchwały  o  zasadach  i  warunkach  sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń,
5. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny
Przydworcowe III – część A”,
6.  uchwalenia  „Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla
zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec”,
7.  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na rok 2017”,
8.  przyjęcia  „Programu  polityki  zdrowotnej  –  profilaktyki  stomatologicznej
wśród dzieci pięcioletnich – zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata
2016-2018”,
9.  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  z  budżetu  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków,
10. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza,
11. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza,
12.  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Miasto  Kalisz  porozumienia
o współpracy w celu wspólnej  realizacji  projektu „Regionalna Zintegrowana
Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,



13.  wyrażenia  woli  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu
Wielkopolskiemu,
14.  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  realizacji  zadania  inwestycyjnego
pt. „Przebudowa ulicy Romańskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Rzymskiej do
ul. Obozowej”
15. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030.

VI.  Informacja  o  analizie  oświadczeń  majątkowych  radnych  i  pracowników
samorządowych za 2015 rok.

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


