
UCHWAŁA Nr XLIX/646/2018  
RADY MIASTA KALISZA  
z dnia 1 marca 2018 roku 
 

w sprawie przyjęcia  Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)  oraz art. 17 ust. 2 pkt  4 i art. 
110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1769 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXXI/395/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia  
29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Kalisza w 
zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Kaliskiej Karty Mieszkańca uchwala się, 
co następuje: 

 

§ 1. 

1. Przyjmuje się Program „Kaliska Karta Mieszkańca”. 

2. Program kierowany jest do osób, których miejscem zamieszkania jest miasto Kalisz, przy 
czym w rozumieniu Programu przez miejsce zamieszkania należy rozumieć miejscowość, 
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

3. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:  

1) Kaliskiej Karcie Mieszkańca, zwanej dalej „Kartą Mieszkańca” należy przez to 
rozumieć kartę uprawniającą uczestników Programu do preferencji, ulg i zwolnień 
oferowanych przez podmioty, które przystąpiły do programu, 

2) Ilekroć jest mowa o Karcie Mieszkańca rozumie się przez to także Kaliską Kartę 
„Rodzina 3+” oraz Kaliską Kartę „Senior”. 

3) dużej rodzinie – należy przez to rozumieć odpowiednio rodzica/ rodziców/ 
małżonków/ opiekunów prawnych dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na 
terenie miasta Kalisza i rozliczających się w Kaliszu z podatku dochodowego, z 
minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku 
kontynuowania nauki lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 
któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej. Do członków 
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie 
wychowującego własne dziecko/ dzieci. 

 

§ 2. 

1. Program niniejszy ma na celu: 

1) poprawę warunków życia mieszkańców; 
2) zwiększenie mieszkańcom dostępności do usług publicznych przez poszerzenie 

zakresu ulg w korzystaniu z tych usług; 

3) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców; 
4) poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców; 



5) promocję korzystania ze środków komunikacji miejskiej z zamysłem odciążenia 
centrum miasta z nadmiernego ruchu samochodów osobowych; 

6) wspieranie dużych rodzin i seniorów oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. 

2. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej w Mieście Kaliszu oraz polityki 
promocyjnej mającej na celu zachęcanie osób do osiedlania się na terenie Miasta Kalisza. 

 

§ 3. 

Cele, o których mowa w § 2, realizuje się w szczególności w następujących obszarach: 

1) publiczny transport zbiorowy; 
2) oświata i wychowanie; 
3) kultura i sztuka; 
4) sport i rekreacja; 
5) turystyka i wypoczynek, 
6) usługi. 

 

§ 4. 

W ramach programu, systemem preferencji, zwolnień i ulg objęci zostaną wszyscy 
mieszkańcy Kalisza, w tym członkowie dużych rodzin, którym przysługuje Karta Rodzina 3+ 
oraz seniorzy, którym przysługuje Karta Seniora, na zasadach i według kryteriów określonych 
w § 7 niniejszej uchwały. 

 

§ 5. 

1. W ramach obszarów określonych w § 3 mieszkańcom przysługują zniżki w korzystaniu z 
przejazdu komunikacją miejską na terenie Miasta Kalisza oraz zniżki i ulgi przy zakupie 
usług w instytucjach miejskich. 

2. Cele programu realizowane będą w szczególności poprzez ułatwienie mieszkańcom 
Kalisza dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji oferowanych przez jednostki 
organizacyjne i instytucje Miasta Kalisza oraz promocję i koordynację systemu ulg w 
jednostkach niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Kalisza 
oferujących usługi i zakup towarów, a także poprzez system ulg w żłobkach i 
przedszkolach. 

3. Do udziału w Programie, na podstawie zawartych porozumień, mogą przystąpić inne 
instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz instytucje pozarządowe, zwane 
Partnerami Programu, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować 
ulgi, preferencje lub świadczenia dla mieszkańców Miasta Kalisza. 

4. Zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia z tytułu posiadania Karty Mieszkańca określą 
odrębne uchwały Rady Miasta Kalisza, zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza i inne 
przepisy wewnętrzne oraz porozumienia zawierane z Partnerami Programu.  

5. Ulgi z tytułu posiadania Karty Mieszkańca nie łączą się z ulgami wynikającymi z innych 
uchwał Rady Miasta Kalisza. 

 

 



§ 6. 

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z systemu preferencji, zwolnień i ulg, o których 
mowa w § 5 niniejszej uchwały jest Karta Mieszkańca. 

 

§ 7. 

1. Uprawnienia do otrzymania Karty Mieszkańca posiadają: 

1) osoby będące mieszkańcami Kalisza w rozumieniu § 1 ust. 2, 
2) rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w 

Kaliszu, bez względu na to, czy osiągają dochód,  
3) oraz członkowie ich rodzin w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 
2. Do otrzymania Karty Mieszkańca uprawnione są także dzieci przebywające w domu 

dziecka zlokalizowanym na terenie Miasta Kalisza oraz w rodzinach zastępczych z terenu 
Miasta. 

3. Warunkiem otrzymania karty i skorzystania z przysługujących ulg jest terminowe 
uiszczanie na rzecz Miasta Kalisza należnych podatków i opłat lokalnych wynikających z 
powszechnie obowiązujących przepisów oraz przepisów prawa miejscowego. 

4. Do otrzymania Kaliskiej Karty „Rodzina 3+ uprawnione są osoby, o których mowa w § 1 
ust. 3 pkt 3 spełniające jednocześnie warunki określone w ust. 1 i 3.  

5. Do otrzymania Kaliskiej Karty „Senior” uprawnione są osoby, które ukończyły 60 rok 
życia spełniające jednocześnie warunki określone w ust. 1 i 3. 

6. Otrzymanie Karty Mieszkańca odbywać się będzie na pisemny wniosek złożony w sposób 
i w miejscu wskazanym w Regulaminie Kaliskiej Karty Mieszkańca. 

7. Dzieciom, które nie ukończyły 4 roku życia nie wydaje się Karty, a preferencje, 
zwolnienia, ulgi i uprawnienia w ramach Karty Mieszkańca przysługują im na podstawie 
ważnej Karty wydanej odpowiednio rodzicowi lub opiekunowi prawnemu. 

8. Karta Mieszkańca wydawana jest dla jednej osoby. Karta nie podlega sprzedaży oraz nie 
może być udostępniania osobom trzecim. 

 

§ 8. 

Logo Programu oraz Regulamin Kaliskiej Karty Mieszkańca regulujący szczegółowe zasady 
przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Mieszkańca, wzór Karty oraz wzór wniosku 
zostanie określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza. 

 

§ 9. 

1. Środki niezbędne na realizację preferencji, zwolnień i ulg, o których mowa w § 5, 
pokrywane są z budżetu Miasta Kalisza.  

2. Za promocję programu odpowiedzialny jest  Urząd Miasta Kalisza. 

3. Jednostką koordynującą realizację programu jest Wydział Spraw Społecznych i 
Mieszkaniowych Urzędu  Miasta Kalisza. 



§ 10. 

1. Traci moc uchwała Nr XLIV/604/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w 
sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kalisza Programu „Kalisz Rodzina 3+”. 

2. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty „Kalisz Rodzina 3+” wydanej na podstawie 
uchwały, o której mowa w ust. 1 zachowują ważność na okres, na jaki została wydana ta 
karta. 

3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 
             /.../ 
    Andrzej Plichta 

 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XLIX/646/2018 
Rady Miasta Kalisza 
z dnia 1 marca 2018 roku 
 

w sprawie przyjęcia  Programu „Kaliska Karta Mieszkańca” 
 

Rada Miejska Kalisza uchwałą Nr XXXI/395/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. ustaliła kierunki 
działania dla Prezydenta Miasta Kalisza w zakresie przygotowania koncepcji i zasad 
wdrożenia Kaliskiej Karty Mieszkańca. Na podstawie ww. uchwały w dniu 31 stycznia 2017r. 
został powołany Zespół Roboczy odpowiedzialny za realizację i koordynowanie prac 
związanych z opracowaniem założeń i podjęciem działań mających na celu wdrożenie Karty, 
który w dniu 1 lutego 2018 r. pozytywnie zaopiniował projekt niniejszej uchwały. 

Wprowadzenie Programu „Kaliska Karta Mieszkańca” ma na celu poprawę warunków życia 
mieszkańców Miasta Kalisza, a także umocnienie poczucia tożsamości lokalnej. Celem 
Programu jest zapewnienie mieszkańcom Kalisza ulg w zakupie biletów komunikacji 
miejskiej, ułatwienie dostępu do oferty imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 
sportowym oraz rekreacyjnym organizowanych przez instytucje Miasta Kalisza. 

Uchwała umożliwia także przystąpienie do Programu podmiotom nie powiązanym 
strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Kalisza, które wzbogacą swoją ofertę 
handlową lub usługową o katalog ulg i zwolnień adresowanych do mieszkańców Kalisza. 

„Kaliska Karta Mieszkańca” będzie uprawniała do korzystania z szeregu ulg oferowanych w 
ramach Programu oraz przejmie funkcjonalność dotychczas realizowanego w naszym mieście 
Programu „Karta Kalisz Rodzina 3+”. W ramach programu tworzy się nowy element w 
postaci karty dla Seniora. Połączenie Karty z funkcją karty komunikacyjnej pozwoli na 
posiadanie przez mieszkańca jednej karty, w której zawarty jest szeroki pakiet korzyści. 

Program ma charakter otwarty, co oznacza możliwość jego rozbudowy, w tym poprzez 
rozszerzanie zakresu ulg i preferencji oferowanych przez Partnerów Programu. 

Dodatkowo „Kaliska Karta Mieszkańca” może stanowić jeden z elementów skłaniających  
osoby spoza Miasta do osiedlania się na terenie Miasta i płacenia w Kaliszu podatków. 

 

          Prezydent 
      Miasta Kalisza 

   /…/ 
Grzegorz Sapiński 


