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Porządek obrad 
IV Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 9.00 
 

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

 
1. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok, 
2. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, 
3. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 
(materiał przekazany wcześniej): 
– przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038, 
– przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta o projekcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-
2038, 
– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-
2038,  
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza, 
– przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038, 
– dyskusja nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038, 
– głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038, 
– głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038, 
4. uchwały budżetowej na 2019 rok (materiał przekazany wcześniej): 
– przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok,  
– przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta o projekcie uchwały 
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok,  
– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały 
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok,  



– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi Miasta Kalisza na 2019 rok, 
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie 
możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz,  
– przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej na 2019 rok, 
– dyskusja nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej na 2019 rok, 
– głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej 
na 2019 rok, 
– głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie uchwały 
budżetowej na 2019 rok. 
 
VI. Odpowiedzi na interpelacje. 
VII. Interpelacje. 
VIII. Zapytania radnych. 
IX. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. 
X. Zamknięcie obrad. 
 
Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych: 
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr IV w dniu 28 grudnia 2018 r., 
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


