
Porządek obrad
XV Sesji Rady Miejskiej Kalisza

w dniu 29 października 2015 roku o godz. 9.00

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

1. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na 2016 r.,
2.  wyrażenia  woli  przekazania  środków  finansowych  Komendzie  Miejskiej
Policji w Kaliszu,
3. zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia wykazu i  przedmiotu działania
stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza,
4.  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  „Miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  terenu  w  rejonie  ulic:  Tuwima
i Kruczkowskiego”,
5.  określenia  trybu  i  szczegółowych  kryteriów  oceny  wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
6. wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,
7.  zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości  w  związku  z  likwidacją  barier
architektonicznych, 
8.  poboru  w  drodze  inkasa  podatku  rolnego,  zobowiązania  podatkowego
pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych,
9.  uchwalenia  „Wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym
zasobem Miasta Kalisza na lata 2015-2020”,
10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na
lata 2015-2029,
11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
12. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani
█████████████* na  działalność  kierownika  Centrum  Interwencji
Kryzysowej w Kaliszu,
13. rozpatrzenia skargi pana █████████████* na działalność Prezydenta
Miasta Kalisza,
14. zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
15. wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.

VI. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały:
-  obwieszczenie  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  uchwały



Nr  XXXIX/528/2013  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  26.09.2013  r.
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.

VII. Informacja  o analizie  oświadczeń  majątkowych radnych i  pracowników
samorządowych za 2014 rok.

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


