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Porządek obrad 
XXV Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 9.00 
 

I.  Otwarcie posiedzenia.  
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                    
III. Przyjęcie protokołu XXIV 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 nazwy drodze na terenie miasta Kalisza, 
2. nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza, 
3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przejęcia zadań 
z zakresu administracji rządowej, 
4. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta 
Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności, 
5. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, przy 
ul. Rzemieślniczej 6, 
6. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 
2020/2021, 
7. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 
8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-
2039, 
9. udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania: 
a) przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2019, 
b) debata nad raportem o stanie gminy za rok 2019: 
- głosy radnych Rady Miasta Kalisza, 
- głosy mieszkańców, 
c) głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Kalisza wotum zaufania, 
10. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok: 
a) przedstawienie stanowisk stałych komisji Rady Miasta Kalisza, 
b) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza 
w zakresie sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za 2019 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok i informacją o stanie mienia 
Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r., 



c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia 
opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia 
i objaśnieniami, 
d) dyskusja, 
e) głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2019 rok, 
11. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza: 
a) wystąpienie Prezydenta Miasta Kalisza, 
b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za 2019 rok, 
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Kalisza za rok 2019, 
d) dyskusja, 
e) głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Kalisza, 
12. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania 
skargi pana █████████████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 
im. T. Kościuszki w Kaliszu, 
13. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania 
skargi pana █████████████* na Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
VI. Odpowiedzi na interpelacje. 
VII. Interpelacje. 
VIII. Zapytania radnych. 
IX. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. 
X. Punkt obywatelski. 
XI. Zamknięcie obrad. 
 
Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych: 
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr XXV w dniu 25 czerwca 2020 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. 


