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Porządek obrad
XXXI Sesji Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 29 grudnia 2016 roku o godz. 9.00

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

1.  przystąpienia  do  sporządzenia  „Miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków”,
2. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Kaliszu oraz warunków jego funkcjonowania, 
3.  ustalenia  kierunków działania  dla  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  zakresie
przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Kaliskiej Karty Mieszkańca,
4. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2016
roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
5.  określenia  zasad  udzielania  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  kosztów
inwestycji  proekologicznych  realizowanych  przez  podmioty  niezaliczane  do
sektora  finansów  publicznych  oraz  jednostki  sektora finansów  publicznych
będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
6.  ustanowienia  i  trybu  przyznawania  nagród  za  osiągnięcia  w  służbie
policjantów  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Kaliszu  realizujących  zadania
z zakresu służby prewencyjnej,
7. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok,
8. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok,
9.  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Miasta  Kalisza  na  lata  2017-2030
(materiał przekazany wcześniej):
– przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
– przedstawienie opinii  stałych Komisji  Rady Miejskiej o projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-
2030,
– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-
2030, 



–  przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza,
–  przedstawienie  autopoprawki  do projektu  uchwały  w sprawie  Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
–  dyskusja  nad  autopoprawką  do  projektu  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
–  głosowanie  autopoprawki  do  projektu  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
– głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką  w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
10. uchwały budżetowej na 2017 rok (materiał przekazany wcześniej):
– przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, 
– przedstawienie opinii  stałych Komisji  Rady Miejskiej  o projekcie uchwały
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, 
– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, 
–  przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
o  projekcie  uchwały  budżetowej  wraz  z  uzasadnieniem  i  materiałami
informacyjnymi Miasta Kalisza na 2017 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 2017 rok,
–  dyskusja  nad  autopoprawką  do  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwały
budżetowej na 2017 rok,
– głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
na 2017 rok,
–  głosowanie  projektu  uchwały  wraz  z  autopoprawką  w  sprawie  uchwały
budżetowej na 2017 rok,
11. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana
█████████████*  na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. 

VI. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały:
-  obwieszczenie  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  uchwały
Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów
zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. 

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.


