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Porządek obrad 

LX Sesji Rady Miasta Kalisza 
w dniu 25 października 2018 roku o godz. 9.00 

 
I.  Otwarcie posiedzenia.  
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                
III. Przyjęcie protokołów LVIII i LIX Sesji Rady Miasta Kalisza.  
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
1. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Miasto Ostrów Wielkopolski z zakresu sporządzenia mapy akustycznej, 
2. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu 
Kaliskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
3. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu 
Ostrowskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
4. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu 
Pleszewskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych 
dróg powiatu w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów, 
5. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
i Miasta Stawiszyn z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
6. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Opatówek z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
7. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów 
mostowych, 
8. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
i Miasta Odolanów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
9. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
i Miasta Raszków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
10. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Ceków-Kolonia z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
11. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Blizanów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
12. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Sieroszewice z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
13. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Przygodzice z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 



14. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Ostrów Wielkopolski z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów 
mostowych, 
15. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Mycielin z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
16. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Lisków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
17. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Koźminek z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
18. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Gołuchów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
19. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Godziesze Wielkie z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
20. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Żelazków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
21. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Szczytniki z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
22. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy 
Sośnie z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych, 
23. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających na 2019 r., 
24. uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019”. 
 
VI. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników 
samorządowych za 2017 rok oraz oświadczeń złożonych na 2 miesiące przed 
upływem kadencji. 

 
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 LX w dniu 25 października 2018 r., 
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.                
 
 
 
 
 


