
Zarządzenie nr 66/2022 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 

 

z dnia 16 grudnia 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  

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

należących do właściwości powiatu, których adresatami są mieszkańcy Kielc 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1, w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 listopada 2022 r., znak: 

PSZ.I.3111.7.2022,  dotyczącym rozliczenia dotacji przyznanej w 2022 roku oraz  zwiększenia planu 

dotacji maksymalnie do 20%, przyznanej w 2022 roku, m.in. dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego 

Związku Niewidomych w Kielcach, ul. Złota 7, zarządzeniem nr 479/2022 Prezydenta Miasta Kielce 

z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 

2022 r. oraz zarządzeniem nr 480/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022 r., 

zmieniającym zbiorcze zestawienie planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych miasta 

Kielce na 2022 r. 

w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 3/2021 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, należących  

do właściwości powiatu, których adresatami są mieszkańcy Kielc, zmienionym zarządzeniami  

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach: nr 37/2021 z dnia 20 maja 2021 r.,   

nr 82/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r, nr 2/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r., nr 11/2022 z dnia 24 stycznia 

2022 r., nr 23/2022 z dnia 22 marca 2022 r., nr 31/2022 z dnia 19 maja 2022 r., nr 37/2022 z dnia  

5 lipca 2022 r., nr 45/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r.,  nr 53/2022 z dnia 29 września 2022 r., oraz nr 

60/2022 z dnia 7 listopada 2022 r.,  wprowadzam następujące zmiany: 

1. Wysokość przyznanych środków publicznych dla Polskiego Związku Niewidomych 

w Warszawie prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Złota 7, zmniejsza się o kwotę 

25 556 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć).  

2.  Dotychczasową kwotę dotacji na lata 2021-2023 w wysokości 1 012 278 zł (słownie złotych: 

jeden milion dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem), zastępuje się kwotą 986 722 zł 

(słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa). 



3. Wysokość przyznanych środków publicznych na rok 2022 dla Polskiego Związku Niewidomych 

w Warszawie prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Złota 7, zmniejsza się o kwotę 

25 556 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć).  

4. Dotychczasową kwotę dotacji na rok 2022 dla Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie 

prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Złota 7 w wysokości  315 570 zł (słownie 

złotych: trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt), zastępuje się kwotą 290 014 zł (słownie 

złotych: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czternaście). 

5. 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: 

1.  Polski Związek 

Niewidomych 

w Warszawie 

 

Realizator 

zadania:  

 

Dom Pomocy 

Społecznej PZN 

Kielce 

ul. 

Konwiktorska 

9, 00-216 

Warszawa 

 

 

 

ul. Złota 7,  

25-015 Kielce 

 

 

 

 

„Widzę, czuję, 

jestem” 

986 722 

w 2021 w 2022 w 2023 

339 042 290 014 357 666 

 

§ 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 

 

 

 


