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Porządek obrad 

XXXIV Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 

 

I.  Otwarcie posiedzenia.  

II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

III. Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Miasta Kalisza.  

IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 

i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 

V. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań  

z zakresu administracji rządowej, 

2. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024, 

3. uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na 

lata 2021-2024, 

4. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania  

i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”, 

5. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. 

Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu 

przyznawania stypendiów, 

6. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

7. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych na 2021 rok, 

8. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, 

9. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  

budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora 

słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła,  

10. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kalisz, 

11. harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2021 r., 

12. ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji  

Europejskiej Rady Miasta Kalisza, 

13. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków 

Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, 

14. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi, 



15. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  

      Kalisza, 

16. ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego  

parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w  

przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

17. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2020, 

18. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji  

i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok 

19. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

20. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 – 

2039, 

21. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043  

(materiał przekazany wcześniej): 

– przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Miasta Kalisza na lata 2021-2043, 

– przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta o projekcie uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-

2043, 

– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043,  

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043, 

– przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043, 

– dyskusja nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043, 

– głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043, 

– głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043, 

22. uchwały budżetowej na 2021 rok (materiał przekazany wcześniej): 

– przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok,  

– przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta o projekcie uchwały 

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok,  

– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w 

sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok,  

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2021 rok, 

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie 

możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz przedstawionego w 

projekcie budżetu na 2021 rok,  

– przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej 

na 2021 rok, 



– dyskusja nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej 

na 2021 rok, 

– głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 

2021 rok, 

– głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie uchwały budżeto-

wej na 2021 rok, 

 

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 XXXIV w dniu 29 grudnia 2020 r., 

- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta. 
 

http://www.kalisz.esesja.pl/
http://www.bip.kalisz.pl/

