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Porządek obrad 
XVIII Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 
 

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

 
1. nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza, 
2. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości, położonej w Kaliszu 
przy ul. Bujnickiego, 
3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań 
z zakresu administracji rządowej, 
4. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi 
przewozowe w publicznym transporcie, 
5. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla 
operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, 
6. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza, 
7. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok, 
8. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-
2038, 
10. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039 
(materiał przekazany wcześniej): 
– przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039, 
– przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta o projekcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-
2039, 
– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-
2039,  
– 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 2020-2039, 
– dyskusja nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039, 
– głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039, 
– głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039, 
11. uchwały budżetowej na 2020 rok (materiał przekazany wcześniej): 
– przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok,  
– przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta o projekcie uchwały 
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok,  
– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały 
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok,  
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi Miasta Kalisza na 2020 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 2020 rok, 
– dyskusja nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 
– głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej 
na 2020 rok, 
– głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 
12. harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2020 r., 
13. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania 
skargi pani █████████████* oraz pani █████████████* na 
dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu, 
14. przyjęcia rezygnacji radnego Tadeusza Skarżyńskiego z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza, 
15. przyjęcia rezygnacji radnej Kamili Majewskiej z funkcji 
wiceprzewodniczącej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej 
Rady Miasta Kalisza, 
16. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. 
 
VI. Przyjęcie raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – 
miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy 
do roku 2022”. 
 
VII. Odpowiedzi na interpelacje. 



VIII. Interpelacje. 
IX. Zapytania radnych. 
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. 
XI. Punkt obywatelski. 
XII. Zamknięcie obrad. 
 
Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych: 
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr XVIII w dniu 30 grudnia 2019 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


