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Porządek obrad 
VI Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 28 lutego 2019 roku o godz. 9.00 
 

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

 
1. warunków udzielania i stawek procentowych bonifikat od jednorazowych 
opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących 
własność Miasta Kalisza, 
2. skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli i sołectw oraz ustalenia 
wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw,  
3. uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w rejonie ulic: Cicha-Prosta”, 
4. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
Chmielnik Północ”, 
5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji 
„Jabłkowskiego-Podgórze” w Kaliszu, 
6. podjęcia współpracy partnerskiej z Gminą Karpacz,  
7. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół 
podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz, 
8. przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2019-
2021, 
9. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2019-
2021, 
10. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu instytucji kultury Miasta 
Kalisza – Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, 
11. zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanych odcinków dróg 
w Strefie Gospodarczej Dobrze-Zachód, 
12. ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego 
przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego, 
13. ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych 
w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, 



14. udzielenia w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, 
15. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-
2038. 
 
VI. Przyjęcie planów pracy merytorycznych komisji Rady Miasta Kalisza na 
2019 rok. 
 
VII. Informacja 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 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945). 
 
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 VI w dniu 28 lutego 2019 r., 
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


