
Zarządzenie nr 63/2022 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 
 

z dnia 9 listopada 2022 r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 –

2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 

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

którego 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) oraz § 12 ust. 11 Programu współpracy 

Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022, przyjętego uchwałą 

nr LIII/1042/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022 (Dz. Urz. 

Woj. Świętokrzyskiego poz. 3655) 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. 

oraz 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. 

1. Na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej, powołanej w § 1 ust. 4 zarządzenia nr 56/2022 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 4 października 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023–2024 zadania publicznego 

z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych osób i rodzin, którego adresatami są mieszkańcy Kielc, dokonuję 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych, na realizację w latach 2023–

2024, zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w lokalach wskazanych przez Zleceniodawcę 

ośrodków wsparcia dziennego dla osób starszych – Klubów Seniora, pn.: 

Prowadzenie dwóch Klubów Seniora w Kielcach: przy ul. Żeromskiego 44 oraz  

przy ul. Urzędniczej 3. 

2. Wykaz podmiotów,  które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym na realizację zadania 

publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz wysokość przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji 

zadania zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. 

1. Niniejsze zarządzenie nie stanowi podstawy do roszczeń podmiotów wymienionych w załączniku 

wobec Miasta Kielce. 

2. Warunkiem zlecenia realizacji zadania publicznego, określonego w § 1 niniejszego zarządzenia,  

jest zawarcie umowy pomiędzy Miastem Kielce a podmiotem, którego oferta została wybrana. 

  



§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Działu ds. Dialogu Obywatelskiego Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor 

 

Magdalena Gościniewicz 

  



Załącznik do zarządzenia nr 63/2022 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Kielcach z dnia 9 listopada 2022 r. 
 

Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w latach 2023–2024 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin, którego adresatami są mieszkańcy 

Kielc, polegającego na prowadzeniu w lokalach Zleceniodawcy ośrodków wsparcia dziennego dla osób 

starszych – Klubów Seniora, pn.: 

  

Prowadzenie dwóch Klubów Seniora w Kielcach: przy ul. Żeromskiego 44 oraz przy ul. Urzędniczej 

3. 

 

lp.  Nazwa 

oferenta  

Adres oferenta Tytuł zadania  Łączna wysokość 

przyznanych środków 

publicznych na lata 

2023-2024 (w zł),  

z tego: 

1.  
Stowarzyszenie 

„Nadzieja 

Rodzinie” 

ul. Mielczarskiego 45 

25-709 Kielce 

Klub Wolna Strefa- 

w zgodzie ze sobą 

700 000 

w 2023 w 2024 

350 000 350 000 

 

1. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do kontaktu z Działem ds. Dialogu 

Obywatelskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach (ul. Bukowa 14, w godz. 

7.30–15.30) w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia 

warunków jego realizacji, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników 

konkursu. 

2. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. 

3. Oferent, który otrzymał dotację niższą niż wnioskowana, jest zobowiązany do złożenia 

niezwłocznie aktualizacji: 

a) syntetycznego opisu zadania,  

b) planu i harmonogramu realizacji zadania,  

c) opisu zakładanych rezultatów oraz planowanych do osiągnięcia wskaźników, 

d) zestawienia kosztów realizacji zadania, 

e) źródeł finansowania zadania. 

 


