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Porządek obrad 
XX Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 9.00 
 

I.  Otwarcie posiedzenia.  
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                      
III. Przyjęcie protokołu XIX 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 nazw drogom na terenie miasta Kalisza, 
2. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta 
Kalisza, 
3. uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2020 rok”, 
4. ustalenia Statutu Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a, 
5. ustalenia Statutu Żłobka Nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14 a, 
6. ustalenia Statutu Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 34, 
7. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Długiej i Szerokiej”, 
8. udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, 
9. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania 
z zakresu kultury, 
10. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 
11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-
2039, 
12. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania 
skargi pana █████████████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 
im. T. Kościuszki w Kaliszu. 
 
VI. Przyjęcie: 
- sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego – Miasto Kalisz za rok 2019, 
- sprawozdań z działalności komisji merytorycznych Rady Miasta Kalisza za 
2019 rok, 
- planów pracy merytorycznych komisji Rady Miasta Kalisza na 2020 rok. 
 



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 XX w dniu 27 lutego 2020 r., 
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta. 
 
* 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 Miasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


