
Porządek obrad
                                    V Sesji Rady Miejskiej Kalisza
                               w dniu 30 grudnia 2014 roku o godz. 10.

I.  Otwarcie posiedzenia. 
II.  Przyjęcie porządku obrad.                                                                                  
III.  Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej Kalisza. 
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1. zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej 
Kalisza,
2. delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, 
3. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2014,
4. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 
(materiał przekazany wcześniej),
– przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
– przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej o projekcie 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 
na lata 2015-2029,
– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 
na lata 2015-2029, 
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza
na lata 2015-2029,
– przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
– dyskusja nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
– głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
– głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
5. uchwały budżetowej na 2015 rok (materiał przekazany wcześniej),
– przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej 
na 2015 rok, 
– przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej o projekcie uchwały



w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, 
– przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały 
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, 
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi Miasta Kalisza na 2015 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 2015 rok,
– dyskusja nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej na 2015 rok,
– głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
na 2015 rok,
– głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką 
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

VI. Odpowiedzi na Interpelacje.
VII. Interpelacje.
VIII. Zapytania radnych.
IX. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
X. Zamknięcie obrad.


