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Porządek obrad 
III Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 9.00 
 

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

 
1. upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza, 
2. zatwierdzenia wiceprzewodniczącej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta 
i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza, 
3. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Wielkopolski, 
4. zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza, 
5. nadania statutu instytucji kultury Miasta Kalisza – Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, 
6. nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza, 
7. opinii o lokalizacji kasyna gry, 
8. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta 
Kalisza, 
9. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 
roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań 
z zakresu administracji rządowej,  
11. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, 
zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania 
pieniężnego od osób fizycznych, 
12. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 
2019 rok, 
13. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,  
14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-
2036, 
15. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania 
skargi pana … na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, 
16. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. 
 



VII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2017/2018. 
 
VIII. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 
 
IX. Odpowiedzi na interpelacje. 
X. Interpelacje. 
XI. Zapytania radnych. 
XII. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. 
XIII. Zamknięcie obrad. 
 
Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych: 
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr III w dniu 20 grudnia 2018 r., 
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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 Miasta. 


