
UCHWAŁA NR XLIX/673/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 3 lutego 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, 
funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/611/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. 
w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, 
warunków i trybu przyznawania stypendiów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 197, poz. 5462 z późn. zm.), § 
1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. dochodzie rodziny - rozumie się przez to sumę przychodów wszystkich członków rodziny z okresu pięciu 
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: 

a) obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; 

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu nie wlicza się dochodów określonych 
w art. 8 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268). Przy 
obliczaniu dochodu mają również zastosowanie uregulowania zawarte w art. 8 ust. 5-13 Ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Mirosław Gabrysiak 
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Uzasadnienie 

Zmiana uchwały jest doprecyzowaniem pojęcia dochodu rodziny jaki jest przyjmowany przy postępowaniu 
w sprawie wnioskowania o stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II. Zamieniono pojęcie dochodu 
netto rodziny na przychód rodziny zgodnie z powołanym art. 8 ust 3 ustawy o pomocy społecznej. 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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