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Porządek obrad 
XXI Sesji Rady Miejskiej Kalisza 

w dniu 31 marca 2016 roku o godz. 9.00 
 

I.  Otwarcie posiedzenia.  
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                   
III. Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Miejskiej Kalisza.  
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
1. nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza, 
2. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu 
oświaty z Powiatu Kaliskiego, 
3. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, 
4. udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, 
5. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta 
Kalisza na lata 2016-2025, 
6. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Kalisza miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych, 
7. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2016 rok, 
8. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, 
9. wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu, 
10. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza, 
11. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej 
w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso, 
12. opinii o lokalizacji kasyna gry, 
13. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2016 r. 
14. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, 



15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-
2030, 
16. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących 
Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza, 
17. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. 
 
VI. Informacje i sprawozdania za 2015 rok (materiał przekazany wcześniej): 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – ocena stanu sanitarnego 
i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu – Mieście na prawach powiatu (stan na 
dzień 31 grudnia 2015 roku), 
- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu – informacja o stanie 
bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu 
kaliskiego za rok 2015, 
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – informacja 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa 
publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wnioski 
z analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego miasta, 
- 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 2015, 
- Straży Miejskiej Kalisza – sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej 
Kalisza za 2015 rok, 
- Starostwa Powiatowego i Miasta Kalisza – sprawozdanie z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu 
Kaliskiego za 2015 rok, 
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu – sprawozdanie 
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za rok 2015. 
 
VII. Odpowiedzi na interpelacje. 
VIII. Interpelacje. 
IX. Zapytania radnych. 
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. 
XI. Zamknięcie obrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


