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Porządek obrad 
XLIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza 

w dniu 28 września 2017 roku o godz. 9.00 
 

I.  Otwarcie posiedzenia.  
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                              
III. Przyjęcie protokołów XL, XLI i XLII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.  
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
1. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na 
lata 2017-2020” (załącznik do projektu uchwały przekazany wcześniej), 
2. delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, 
3. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na 
prawach powiatu, 
4. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udostępniania symboli i znaków 
Miasta Kalisza, 
5. wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Tyniec, 
6. nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza, 
7. zmiany w części uchwał nadających nazwy ulicom na terenie miasta Kalisza, 
8. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 
110 kV Zawodzie – Rajsków”, 
9. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla 
operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, 
10. opinii o lokalizacji kasyna gry, 
11. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu 
trwałego zarządu, 
12. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 
2017-2019”, 
13. przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 
im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 19, 
14. zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku 
dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność 
określoną w ustawie o systemie oświaty, 
15. 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 i przez osoby 
fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 
16. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2017 
roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
17 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających na 2018 r., 
18. wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu, 
19. zmieniającej uchwałę w sprawie 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 
(propozycja Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej), 
20. zmieniającej uchwałę w sprawie 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 
(propozycja Prezydenta Miasta Kalisza), 
21. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana 
█████████████* na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. 
 
VI. Informacje: 
– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 2017 r.  
(materiał przekazany 1.09.2017 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 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. 


