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Porządek obrad
XIV Sesji Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 17 września 2015 roku o godz. 9.00

I.  Otwarcie posiedzenia. 
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                     
III. Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza. 
IV.  Sprawozdanie  Prezydenta  z  wykonania  uchwał  Rady oraz  działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1.  utworzenia  odrębnych  obwodów  głosowania  na  obszarze  Miasta  Kalisza
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
2. nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza,
3.  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  gromadzenia  na  wydzielonym rachunku
dochodów  przez  samorządowe  jednostki  budżetowe  prowadzące  działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty,
4. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2015
roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5.  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Centrum Interwencji
Kryzysowej w Kaliszu,
6.  przystąpienia  Miasta  Kalisza  do  Stowarzyszenia  Jednostek  Samorządu
Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12,
7. przyjęcia  „Programu profilaktycznych szczepień  przeciwko pneumokokom
dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2015-2017”,
8. zlecenia Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana
█████████████* na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaliszu,
9. zlecenia Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana
█████████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza,
10. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Miasta Kalisza na sektory,
11. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat udzielonych
przy wykupie lokali mieszkalnych od Miasta Kalisza,
12. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty,  
13.  ustalenia  cen  maksymalnych  za  usługi  przewozowe w  publicznym
transporcie zbiorowym,
14.  uprawnień  do bezpłatnych i  ulgowych przejazdów środkami  publicznego
transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin,
z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia,



15. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla
operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
16.  ustalenia  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
17.  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  z  budżetu  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków,
18. wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu,
19. emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,
20. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-
2029,
21. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

VI. Informacje:
– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r., 
–  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej,  w  tym  realizacji
przedsięwzięć,  o  których  mowa  w  art.  226  ust.  3  ustawy  o  finansach
publicznych,
– o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2015r. 
(materiał przekazany 2.09.2015r.)

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

*  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 Miejskiej.


