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Porządek obrad 

LXII Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 30 marca 2023 roku o godz. 9.00 

I.  Otwarcie posiedzenia.  

II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                       

III. Przyjęcie protokołu LXI Sesji Rady Miasta Kalisza.  

IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 

V. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

1. zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulic: Długiej i Szerokiej”, 

2. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu 

oświaty z Powiatu Kaliskiego, 

3. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza 

im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków 

i trybu przyznawania stypendiów, 

4. nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza, 

5. ustalenia zasięgu nazwy ulicy - Szlak Bursztynowy, 

6. nadania nazw dla rond na terenie miasta Kalisza, 

7. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych 

z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony, 

8. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej 

Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Zachodni” sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu, 

9. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka 

w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz, 

10. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 

11. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok, 

12. określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023, 

13. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2024 rok 

środków stanowiących fundusz sołecki, 

14. Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2024 rok, 



15. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, 

16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-

2043. 

 

VI. Informacje i sprawozdania za 2022 rok: 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – ocena stanu sanitarnego 

i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu mieście na prawach powiatu (stan na 

dzień 31 grudnia 2022 roku), 

- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu – informacja o stanie 

bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu 

kaliskiego za rok 2022, 

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – informacja 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa 

publicznego miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

- Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – sprawozdanie z działalności 

Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacja o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok 2022, 

- Straży Miejskiej Kalisza – sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2022, 

- Starostwa Powiatowego i Miasta Kalisza – sprawozdanie z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu 

Kaliskiego za 2022 rok, 

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu – sprawozdanie 

z działalności  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2022 rok. 

 

VII. Przyjęcie: 

- informacji Prezydenta Miasta Kalisza o zgłoszonych żądaniach, o których 

mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 

ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), 

- informacji o ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym udzielonych w 2022 roku przez Prezydenta Miasta Kalisza 

i kierowników jednostek organizacyjnych. 

 

VIII. Odpowiedzi na interpelacje. 

IX. Interpelacje. 

X. Zapytania radnych. 

XI. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. 

XII. Punkt obywatelski. 

XIII. Zamknięcie obrad. 
 

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych: 

- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr LXII w dniu 30 marca 2023 r., 

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


