
Zarządzenie Nr 648/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 listopada 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Kalisza.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kalisza stanowiącym załącznik do 
zarządzenia Nr 793/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018r. w 
sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza (z późn. zm.) 
w § 35 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Świadczeń Rodzinnych prowadzi sprawy związane z realizacją 
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla 
opiekunów, świadczeń wychowawczych, świadczeń dobry start, 
jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego 
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 
4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 
prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, o którym 
mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska.”;

2) w ust. 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych 
przyznanych przez inny niż Prezydent Miasta Kalisza, organ właściwy, w 
rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
w przypadku wyłączenia z mocy prawa organu – Prezydenta Miasta 
Kalisza i Wojewodę;”;

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem świadczeń 
wychowawczych przyznanych przez inny niż Prezydent Miasta Kalisza, 
organ właściwy, w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku zmiany miejsca 
zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie, wyłączenia z mocy 
prawa organu – Prezydenta Miasta Kalisza  i Wojewodę;”;

c) w pkt. 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt. 18 - 23 w 
brzmieniu:

„ 18) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

przyznania i wypłacania jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, 
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 10 ustawy
z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
19) przygotowywanie indywidualnych decyzji w sprawach jednorazowych 
świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i 
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
20) prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem  jednorazowych świadczeń
z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o 
których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin „Za życiem” przyznanych przez inny niż Prezydent Miasta 
Kalisza, organ właściwy, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych, w przypadku wyłączenia z mocy prawa organu – 
Prezydenta Miasta Kalisza  i Wojewodę;
21) prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem świadczeń dobry start 
przyznanych przez inny niż Prezydent Miasta Kalisza, organ właściwy, w 
rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, w 
przypadku wyłączenia z mocy prawa organu – Prezydenta Miasta Kalisza.   
22) prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem zasiłków dla opiekunów 
przyznanych przez inny niż Prezydent Miasta Kalisza, organ właściwy, w 
rozumieniu  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w 
przypadku wyłączenia z mocy prawa organu – Prezydenta Miasta Kalisza i 
Wojewodę;
23) prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego przyznanych przez inny niż Prezydent Miasta Kalisza, organ 
właściwy wierzyciela, w rozumieniu  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów , w przypadku wyłączenia z mocy
prawa organu – Prezydenta Miasta Kalisza.”,

§ 2.

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


