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Porządek obrad 
XLIX Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 1 marca 2018 roku o godz. 9.00 
 

I.  Otwarcie posiedzenia.  
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                      
III. Przyjęcie protokołu XLVIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.  
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
1. połączenia gmin Miasto Kalisz i Żelazków oraz przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami, 
2. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, 
3. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek 
pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza, 
4. ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz 
zasad i trybu nadawania i noszenia, 
5. ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza, 
6. przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”, 
7. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, 
wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie 
Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania,                      
8. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej, 
9. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Piaszczysta-Wiosenna, 
10. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią, 
11. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – Poligonowa, 
12. udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu, 
13. udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, 
14. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 
15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-
2033. 
 
VI. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały: 



- obwieszczenie Rady Miasta Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. 
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.  
 
VII. Przyjęcie planów pracy merytorycznych komisji Rady Miasta Kalisza na 
2018 rok. 
 
VIII. Odpowiedzi na interpelacje. 
IX. Interpelacje. 
X. Zapytania radnych. 
XI. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. 
XII. Zamknięcie obrad. 
 
 
Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych: 
- www.esesja.kalisz.pl w zakładce – sesja nr XLIX w dniu 1 marca 2018 r., 
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


