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Porządek obrad 
XII Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 
 

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

 
1. nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza,  
2. nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza, 
3. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania 
z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu 
zbiorowego, 
4. 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, 
5. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania, 
6. uchwalenia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali 
mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019 – 2023”, 
7. ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie 
Miasta Kalisza, 
8. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych 
z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony, 
9. ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 
10. ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych 
przez Miasto Kalisz, 
11. wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu, 
12. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za 
I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 



ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury, 
13. wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Miasta Kalisza 
do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz  określenia rodzaju należności 
pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności 
Publicznoprawnych, 
14. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-
2038, 
16. udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania: 
a) przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018, 
b) debata nad raportem o stanie gminy za rok 2018: 
- głosy radnych Rady Miasta Kalisza, 
- głosy mieszkańców, 
c) głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Kalisza wotum zaufania. 
17. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok: 
a) przedstawienie stanowisk stałych komisji Rady Miasta Kalisza, 
b) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza 
w zakresie sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za 2018 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok i informacją o stanie mienia 
Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r., 
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 
opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia 
i objaśnieniami, 
d) dyskusja, 
e) głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2018 rok, 
18. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza: 
a) wystąpienie Prezydenta Miasta Kalisza, 
b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za 2018 rok, 
c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Kalisza za rok 2018, 
d) dyskusja, 
e) głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Kalisza,  



19. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania 
skargi pana █████████████*  na Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
VI. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2018 roku „Wieloletniego programu 
współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” 
oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2018”. 
 
VII. Odpowiedzi na interpelacje. 
VIII. Interpelacje. 
IX. Zapytania radnych. 
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. 
XI. Punkt obywatelski. 
XII. Zamknięcie obrad. 
 
Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych: 
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr XII w dniu 27 czerwca 2019 r., 
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wył ączenie 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 Miasta. 


