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Porządek obrad 

XXXI Sesji Rady Miasta Kalisza 

w dniu 29 października 2020 roku o godz. 9.00 

 

I.  Otwarcie posiedzenia.  

II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                              

III. Przyjęcie protokołów XXIX i XXX Sesji Rady Miasta Kalisza.  

IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań 

i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. 

V. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

1. przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek 

Kształcenia i Studiów Samorządowych, 

2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta – 

Wiosenna”, 

3. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej – ulica Rozwojowa, 

4. uchylenia uchwały w sprawie czasowego zakazu sprzedaży, podawania 

i spożywania napojów alkoholowych w ogródkach i lokalach gastronomicznych 

na Głównym Rynku w Kaliszu, 

5. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta 

Kalisza, 

6. 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, 

7. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, 

8. ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta 

Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym 

radnym, 

9. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-

2039, 

11. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Kalisza na 2020 rok. 

 

VI. Ogłoszenie: 

- jednolitego tekstu uchwały Nr XV/174/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie 

poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego 

pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, 



- jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza 

w sprawie opłaty targowej. 

 

VII. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok, 

a także pracowników samorządowych za 2019 rok. 

 

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 XXXI w dniu 29 października 2020 r., 

- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


