
UCHWAŁA NR LVI/782/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 września 2022 r. 

zmieniająca Uchwałę 
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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 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. W Uchwale Nr XLIX/646/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku, w sprawie przyjęcia 
Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

„2. Program kierowany jest do osób, których miejscem zameldowania na pobyt stały jest Miasto Kalisz.”;, 

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dużej rodzinie – należy przez to rozumieć odpowiednio rodzica/ rodziców/ małżonków/ opiekunów 
prawnych dzieci zameldowanych na pobyt stały 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) w § 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta Kalisza,”.. 

§ 2. Uchwała niniejsza ma zastosowanie dla osób nowo przystępujących do Programu Kaliska Karta 
Mieszkańca oraz Kart wydanych  po wejściu w życie uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

W związku z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej 
na terenie Miasta Kalisza dla posiadaczy Kaliskiej Karty Mieszkańca, konieczna jest zmiana warunków 
ubiegania się o wydanie Karty. 

Warunkiem wydania Kaliskiej Karty Mieszkańca jest zameldowanie się na pobyt stały na terenie Miasta 
Kalisza. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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