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Porządek obrad 

LX Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 9.00 

 

I.  Otwarcie posiedzenia.  

II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                    

III. Przyjęcie protokołu LIX Sesji Rady Miasta Kalisza.  

IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 

i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 

V. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

1. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody 

Miasta Kalisza, 

2. nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Miasta Kalisza – 

Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu, 

3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania 

z zakresu kultury, 

4. zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy 

usługowej – Wrocławska, 

5. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej, 

6. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 

7. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, obowiązującej w Kaliszu, 

w roku szkolnym 2022/2023, 

8. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnym w Kaliszu, 

9. wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom 

starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza, 

10. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za 

posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie 

rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, 

11. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci 

świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym 

programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

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 LX w dniu 26 stycznia 2023 r., 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


