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Porządek obrad 
LVIII Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 27 września 2018 roku o godz. 9.00 
 

I.  Otwarcie posiedzenia.  
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                 
III. Przyjęcie protokołów LV, LVI i LVII Sesji Rady Miasta 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 Statutu Miasta Kalisza, 
2. wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
3. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta 
Kalisza, 
4. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady 
Miasta Kalisza, 
5. ustanowienia roku 2019 w Kaliszu Rokiem Tadeusza Kulisiewicza, 
6. zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b, 
7. zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby 
młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego”, 
8. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 
roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
9. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 
zapewniającego specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie miejsc 
krótkookresowego pobytu dziennego oraz krótkookresowego pobytu 
całodobowego, 
10. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza, 
11. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych 
napojów na terenie Miasta Kalisza, 
12. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie miasta Kalisza, 
13. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
w rejonie ulicy Tylnej”, 



14. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”, 
15. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”, 
16. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”, 
17. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
Tereny Przydworcowe III – część B”, 
18. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
Chmielnik Północ”, 
19. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla 
Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu 
budżetowego na 2018 rok, 
20. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. 
 
VI. Informacje: 
– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 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 2018 r.  
(materiał przekazany 3.09.2018 r.) 
 
VII. Odpowiedzi na interpelacje. 
VIII. Interpelacje. 
IX. Zapytania radnych. 
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. 
XI. Zamknięcie obrad. 
 
 
Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych: 
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr LVIII w dniu 27 września 2018 r., 
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


