
 
 
 

UCHWAŁA Nr XLVI/564/2017 
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 30 listopada 2017 roku 

 
 
w sprawie realizacji Pilotażowego Projektu pn. „Powrót z Bezdomności” 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),  art. 15 pkt 5 i 6, art. 16 ust. 1 oraz 
art. 17 ust. 1 pkt 3 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1769) w związku z § 4 pkt 1 uchwały Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej 
Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 
r., poz. 5471) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Uchwala się realizację Pilotażowego Projektu pn. „Powrót z Bezdomności”. 
 

§ 2 
1. Projekt realizowany jest we współpracy pomiędzy Miastem Kalisz a Towarzystwem 

Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Kaliszu, zwanym w dalszej części 
„Towarzystwem”. 

2. Celem Projektu jest: 
1) pomoc osobom długotrwale bezdomnym w powrocie do samodzielnego 

funkcjonowania w społeczeństwie, 
2) zmniejszenie liczby osób długotrwale bezdomnych na terenie Miasta Kalisza. 

3. Realizacja Projektu polega na utworzeniu w ramach mieszkaniowego zasobu Miasta 
Kalisza mieszkań treningowych przeznaczonych do samodzielnego zamieszkiwania 
przez osoby długotrwale bezdomne przy wsparciu opiekuna wskazanego przez 
Towarzystwo. 

4. Z udziału w Projekcie mogą skorzystać osoby bezdomne, które od co najmniej 3 lat 
przebywają na terenie Kalisza, w tym okresie korzystały ze schroniska dla bezdomnych 
oraz zostały objęte i realizują indywidualny program wychodzenia z bezdomności, o 
którym mowa w art. 49 ustawy o pomocy społecznej. 

5. W celu realizacji Projektu Miasto Kalisz przeznacza z mieszkaniowego zasobu Miasta 
Kalisza lokale mieszkalne. Wskazanie lokalu następuje w drodze zarządzenia Prezydenta 
Miasta Kalisza. 

6. Najemcą lokalu jest Towarzystwo, które zawiera stosowną umowę z Miejskim 
Zarządem Budynków Mieszkalnych w Kaliszu i ponosi wszelkie opłaty z tytułu 
użytkowania lokalu. 

7. Zasady kwalifikowania do zamieszkania w lokalu oraz korzystania z lokalu, w tym 
ponoszenia z tego tytułu kosztów określi regulamin przygotowany przez Towarzystwo w 
uzgodnieniu z Miastem Kalisz. 



8. Wysokość opłat wnoszonych przez osobę zamieszkującą w lokalu nie może przekroczyć 
wysokości opłat, jakie ponosi z tego tytułu Towarzystwo. 

9. Towarzystwo składa Radzie Miejskiej Kalisza za pośrednictwem Prezydenta Miasta 
Kalisza sprawozdanie z realizacji Projektu. Sprawozdanie składane jest corocznie w 
terminie do 31marca. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

          Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

      /…/ 
          Andrzej Plichta 

 
 
 



 
 

       Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XLVI/564/2017 
Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 30 listopada 2017 roku 

 
 
w sprawie realizacji Pilotażowego Projektu pn. „Powrót z Bezdomności” 
 

Jednym z istotnych problemów społecznych wymagających wielokierunkowych działań jest 
problem bezdomności. Działania, które w tym zakresie powinny być realizowane, nie mogą 
ograniczać się jedynie do zapewnienia schronienia dla osób, które z różnych powodów 
utraciły dom, ale także powinny obejmować rozwiązania ułatwiające tym osobom powrót do 
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, po objęciu ich wcześniej oferowanymi 
obecnie działaniami rehabilitacyjnymi. 
Pilotażowy Projekt „Powrót z Bezdomności” stanowi odpowiedź na ww. potrzeby i 
uzupełnienie luki w dotychczas stosowanych w naszym Mieście działaniach. 
W świetle powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 
 

      Prezydent 
  Miasta Kalisza 
           /…/ 
Grzegorz Sapiński  


