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Porządek obrad 
XIV Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 26 września 2019 roku o godz. 9.00 
 

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

 
1. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza z okazji Jubileuszu 20-lecia 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Kaliszu, 
2. zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 
3. zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 
4. ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów 
powszechnych na kadencję 2020-2023, 
5. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kalisza”, 
6. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych 
z dotychczasowymi najemcami na czas oznaczony, 
7. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości, położonych w Kaliszu 
przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, 
8. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza 
im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków 
i trybu przyznawania stypendiów, 
9. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania 
i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”, 
10. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne 
stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz, 
11. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 



12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-
2038, 
13. rozpatrzenia skargi pana █████████* na Prezydenta Miasta Kalisza, 
14. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania 
skargi pana █████████* na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kaliszu, 
15. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 
Kalisza. 
 
VI. Informacje: 
– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.,  
– 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 2019 r.  
(materiał przekazany 4.09.2019 r.) 
 
VII. Przyjęcie: 
- sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla 
Miasta Kalisza na lata 2017-2020 (materiał przekazany wcześniej), 
- sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego 
w Kaliszu na obszarze powiatu grodzkiego Miasto Kalisz za rok 2018. 
 
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 XIV w dniu 26 września 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. 


