
Zarządzenie nr 55//2022 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 

 

z dnia 3 października 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  

na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, 

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 559 ze zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz § 4 ust. 5 Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, nadanego uchwałą nr XXVII/508/2020 Rady Miasta Kielce 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie 

w Kielcach ze zm. i pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Kielce znak OK-I.0052.2.179.2021 z dnia  

24 lutego 2021 r. dla dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach do składania 

jednoosobowo oświadczeń woli i dokonywania czynności w imieniu Gminy Kielce w zakresie 

realizacji zadań gminy oraz powiatu, zlecanych na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), w tym do zawierania umów z wybranymi 

podmiotami oraz kontroli i oceny realizacji zlecanych zadań, zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.635.2022 z dnia 27 września 2022 r. 

dotyczącym zmian w planie dotacji celowej na rok 2022 dla Miasta Kielce na realizację przez gminę 

zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na bieżącą działalność ośrodków wsparcia  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zarządzeniem nr 407/2022 Prezydenta Miasta Kielce  

z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce  

na 2022 r. oraz zarządzeniem nr 408/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 września 2022 r. 

zmieniającym zbiorcze zestawienie planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych miasta 

Kielce na 2022 r. 

- w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 6/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Kielcach z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  

na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

polegającego na prowadzeniu w lokalach podmiotów na terenie Miasta Kielce ośrodków wsparcia 

dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowych domów samopomocy  

dla mieszkańców Kielc, zmienionym zarządzeniami Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Kielcach nr 56/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.,  nr 63/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r., nr 78/2021  

z dnia 23 listopada 2021 r., oraz nr 7/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., wprowadzam następujące 

zmiany: 

 

1. Wysokość przyznanych środków publicznych dla Caritas Diecezji Kieleckiej, prowadzącej na 

terenie miasta Kielce Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych (typ C), zwiększa się w 2022 r. o kwotę 17 460 zł, (słownie 

złotych: siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt). 

2. Dotychczasową kwotę dotacji na rok 2022 dla Caritas Diecezji Kieleckiej w wysokości  

754 272 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa), 



zastępuje się kwotą 771 732 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset 

trzydzieści dwa). 

3. Dotychczasową kwotę dotacji na lata 2021–2023 dla Caritas Diecezji Kieleckiej w wysokości 

2 154 902,75 zł (słownie złotych: dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa 75/100), 

zastępuje się kwotą 2 172 362,75 zł (słownie złotych: dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące 

trzysta sześćdziesiąt dwa 75/100). 

4. Wysokość przyznanych środków publicznych dla Krajowego Towarzystwa Autyzmu, 

prowadzącego na terenie miasta Kielce Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum 

autyzmu (typ D), zwiększa się w 2022 r. o kwotę 53 544 zł, (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące 

pięćset czterdzieści cztery). 

5. Dotychczasową kwotę dotacji na rok 2022 dla Krajowego Towarzystwa Autyzmu w wysokości 

642 528 zł (słownie złotych: sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem), zastępuje 

się kwotą 696 072 zł (słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt dwa).  

6. Dotychczasową kwotę dotacji dla Krajowego Towarzystwa Autyzmu na lata 2021-2023 

w wysokości 1 831 424 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta 

dwadzieścia cztery), zastępuje się kwotą 1 884 968 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset 

osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem). 

7. Wysokość przyznanych środków publicznych dla Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie, 

prowadzącego na terenie miasta Kielce Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych (typ C), zwiększa się w 2022 r. o kwotę 21 146 zł, (słownie złotych: 

dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści sześć). 

8. Dotychczasową kwotę dotacji na rok 2022 dla Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie w wysokości 

1 475 952 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 

pięćdziesiąt dwa), zastępuje się kwotą 1 497 098 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem). 

9. Dotychczasową kwotę dotacji na lata 2021–2023 dla Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie 

w wysokości 4 234 640,14 zł (słownie złotych: cztery miliony  dwieście trzydzieści cztery tysiące 

sześćset czterdzieści 14/100), zastępuje się kwotą 4 255 786,14 zł (słownie złotych: cztery miliony  

dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć 14/100). 

10. Tabela zawarta w załączniku nr 1 otrzymuje nową treść: 

lp.  Nazwa 

oferenta  

Adres 

oferenta 

Tytuł zadania  Łączna wysokość przyznanych 

środków publicznych na lata  

2021-2023 (w zł),  

z tego: 

Zadanie Nr 1: Prowadzenie na terenie Miasta Kielce Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 

osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).  

1.  Caritas 

Diecezji 

Kieleckiej 

ul. Jana Pawła 

II 3 

25-013 Kielce 

Prowadzenie 

Środowiskowego 

Domu Samopomocy 

typu C 

2 172 362,75  

w 2021 w 2022 w 2023 

722 412,75 771 732 678 218 

Zadanie nr 2: Prowadzenie na terenie Miasta Kielce Środowiskowego Domu Samopomocy dla 23 

osób ze spektrum autyzmu (typ D). 

1.  Krajowe 

Towarzystwo 

ul. Mieszka I 

79 

Dorośli ze spektrum 

Autyzmu- wsparcie 
1 884 968 

w 2021 w 2022 w 2023 



Autyzmu 25-624 Kielce dzienne 610 571 696 072 578 325 

Zadanie nr 3: Prowadzenie na terenie Miasta Kielce Środowiskowego Domu Samopomocy dla 10 

osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) oraz dla 50 osób wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych (typ C).  

1.  Stowarzyszenie 

Nadzieja 

Rodzinie 

ul. 

Mielczarskiego 

45  

25-709 Kielce 

Międzypokoleniowa 

podróż w 

Środowiskowym 

Domu Samopomocy 

4 255 786,14 

w 2021 w 2022 w 2023 

1 423 283,14 
1 497 

098 

1 335 

405 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Działu ds. Dialogu Obywatelskiego Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor 

Magdalena Gościniewicz 


