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Roczny Program współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr LII/932/2013 Rady Miasta Kielce z dnia        

7 listopada 2013r.  Celem  głównym Programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego 

w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową               

a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami służącego do lepszego rozpoznawania                

i zaspakajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny. Cele szczegółowe obejmowały: 

1) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców Miasta; 

2) coraz lepsze poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji działających na terenie Miasta; 

3) integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zdań 

publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie , 

4) otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych; 

5) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania 

nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich; 

6) wyłonienie reprezentacji organizacji w mieście  w celu bardziej szczegółowego wypracowania 

programów współpracy na kolejne lata; 

7) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Miasta przez włącznie do ich 

realizacji organizacji pozarządowych; 

8) wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych. 

 

Współpraca  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami miała charakter: 

1)   zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom               

na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego        

i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji. 

 Zgodnie z § 10 Załącznika do Uchwały LII/932/2013  Rady Miasta Kielce z dnia   

7 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014,  oceniając sposób realizacji Programu należy 

uwzględnić następujące mierniki efektywności realizacji Programu w danym roku: 

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert; 

2) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji; 
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3) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków 

finansowych przekazanych organizacjom przez Prezydenta Miasta ; 

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań 

publicznych przez organizacje; 

5) liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez 

organizacje; 

6) stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi  

w Programie.  

Prezydent Miasta Kielce ogłosił 12  konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta 

zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na rok 

2014:  

Lp. Ogłoszenie Rozstrzygnięcie 

1 ZARZĄDZENIE NR 404/2013 PREZYDENTA MIASTA 

KIELCE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań 

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do 

realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania 

złożonych ofert – zadanie z zakresu ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod 

nazwą: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu 

Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez 

umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 

ZARZĄDZENIE NR 441/2013 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie 

przyznania w 2014r. dotacji na realizację 

zadań publicznych Miasta Kielce 

2 ZARZĄDZENIE NR 428/2013 PREZYDENTA MIASTA 

KIELCE z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań 

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do 

realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania 

złożonych ofert – zadania z zakresu: profilaktyki i 

przeciwdziałania patologiom społecznym. 

ZARZĄDZENIE NR 17/2014 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 

16 stycznia 2014 r. w sprawie przyznania w 

2014r. dotacji na realizację zadań 

publicznych Miasta Kielce 

3 ZARZĄDZENIE NR 8/2014 PREZYDENTA MIASTA 

KIELCE z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań 

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do 

ZARZĄDZENIE NR 39/2014 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie 

przyznania w 2014r. dotacji na realizację 
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realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania 

złożonych ofert – zadania z zakresu: upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania 

turystyki 

zadań publicznych Miasta Kielce 

4 ZARZĄDZENIE NR 69/2014 PREZYDENTA MIASTA 

KIELCE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w  2014r. zadań 

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do 

realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania 

złożonych ofert  – zadania z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu, wspierania kultury i sztuki 

oraz ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i 

promocji zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 

3 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania w 

2014r. dotacji na realizację zadań 

publicznych Miasta Kielce 

5 ZARZĄDZENIE NR 72/2014 PREZYDENTA MIASTA 

KIELCE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań 

publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych 

zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania 

Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert 

Decyzja podjęta w innej formie (akceptacja 

protokołu z posiedzenia Komisji 

Konkursowej) 

6 ZARZĄDZENIE NR 110/2014 PREZYDENTA MIASTA 

KIELCE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego 

z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w 

okresie od 01 maja 2014 r. do 31 października 2014 r. przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione 

prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej 

ZARZĄDZENIE NR 148/2014 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 

6 maja 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 

roku 2014 r. zadania z zakresu pomocy 

społecznej oraz przyznania dotacji 

podmiotom uprawnionym. 

7 ZARZĄDZENIE NR 160/2014 PREZYDENTA MIASTA 

KIELCE z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań 

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do 

realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania 

ZARZĄDZENIE NR 212/2014 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie 

przyznania w 2014r. dotacji na realizację 

zadań publicznych Miasta Kielce 
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złożonych ofert – zadania z zakresu: upowszechniania 

turystyki, profilaktyki i przeciwdziałania 

patologiom społecznym, ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

8 ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA 

KIELCE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z 

zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w 

okresie od 01 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione 

prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej 

ZARZĄDZENIE NR 228/2014 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację w roku 2014 r. zadań 

z zakresu pomocy społecznej oraz 

przyznania dotacji podmiotom 

uprawnionym. 

9 ZARZĄDZENIE NR 213/2014 PREZYDENTA MIASTA 

KIELCE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań 

publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do 

realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania 

złożonych ofert – zadania z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu 

ZARZĄDZENIE NR 282/2014 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

przyznania w 2014r. dotacji na realizację 

zadań publicznych Miasta Kielce 

 

10 ZARZĄDZENIE NR 208/2014 PREZYDENTA MIASTA 

KIELCE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań 

publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do 

realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania 

złożonych ofert. 

ZARZĄDZENIE NR 286/2014 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2014 r. zadań publicznych 

miasta w zakresie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych finansowanych ze 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zleconych przez Miasto Kielce do realizacji 

organizacjom pozarządowym i innym 

podmiotom oraz przyznania dotacji 

podmiotom uprawnionym. 

11 ZARZĄDZENIE NR 343/2014 PREZYDENTA MIASTA 

KIELCE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań 

ZARZĄDZENIE NR 382/2014 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 24 października 2014 r. 
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publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do 

realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania 

złożonych ofert zakresu: upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu 

w sprawie przyznania w 2014r. dotacji na 

realizację zadań publicznych Miasta Kielce 

12 ZARZĄDZENIE NR 406/2014 PREZYDENTA MIASTA 

KIELCE z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w 

okresie od 01 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione 

prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej 

ZARZĄDZENIE NR 431/2014 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację w roku 2014 r. zadania 

z zakresu pomocy społecznej oraz 

przyznania dotacji podmiotom 

uprawnionym. 

Były to otwarte konkursy ofert na realizację zadań priorytetowych wynikających z § 7 

Programu współpracy:  

1. profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi                

i zwalczanie narkomanii, 

2. pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

3. ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia, 

4. upowszechnianie turystyki, 

5. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, 

6. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

Kwota na zadania priorytetowe prognozowana w rocznym Programie współpracy Miasta 

Kielce z organizacjami pozarządowymi na rok 2014  wyniosła 6.415.574zł. Kwota rozdysponowana   

w trybach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego                       

i o wolontariacie wyniosła ostatecznie  po korektach uchwały budżetowej 8.308.640 zł, a kwota 

wykorzystana przez organizacje pozarządowe i inne podmioty na realizację zadań własnych Miasta 

Kielce wyniosła 8.281.782 zł,  co stanowi 130%  kwoty określonej w Programie. Z przyznanych kwot 

nie wykorzystano 26.858zł, co stanowi 0,3% środków przeznaczonych na realizację Programu  

(przyczyny niewykorzystania dotacji zawiera załącznik do sprawozdania).  

W 2014r. w otwartych konkursach ofert łącznie złożono 349 ofert, z czego zawarto 226 umów 

na wsparcie i powierzenie realizacji zadań własnych miasta zleconych do realizacji organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom (9 umów na powierzenie realizacji zadań). Szczegółowy wykaz 

umów, podmiotów, zadań wraz z kwotami udzielonych i wykorzystanych dotacji oraz liczbą 

adresatów poszczególnych zadań stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Wszystkie zadania 
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zostały w 100% zrealizowane zgodnie z priorytetami określonymi w Programie współpracy Miasta 

Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.  

Udzielono osiemnastu  dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego          

i o wolontariacie na łączną kwotę 150.249zł.  

Lp. Zakres 

zadań 

Liczba zawartych umów Liczba 

organizacji, 

 z którymi 

zostały 

zawarte 

umowy 

Przyznana kwota dotacji (zł) Wykorzystana kwota dotacji (zł) Niewykorzystana 

kwota dotacji (zł) 

Liczba 

adresatów 

zadania 

publicznego 

powierzenie wsparcie powierzenie wsparcie powierzenie wsparcie 

1 profilaktyka i 
przeciwdziałania 
patologiom społecznym - 
przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 
i zwalczanie narkomanii 

1 75 35 70.000 528.000 69.800 520.000 7.905 8.036 

2 pomoc społeczna oraz 
działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

2 36 30 284.022 4.756.162 284.022 4.742.124 14.038 2.828 

3 ochrona, profilaktyka i 
promocja zdrowia 

0 16 12 0 200.956 0 200.956 0 3.663 

4 upowszechnianie 
turystyki 

0 3 3 0 75.000 0 75.000 0 3.576 

5 wspieranie kultury i 
sztuki oraz ochrona dóbr 
kultury i tradycji 

1 24 21 7.000 166.500 7.000 161.749 4.751 19.600 

6 ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego 

1 20 6 20.000 574.000 20.000 574.000 0 2.820 

7 upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu 

4 61 43 320.000 1.307.000 320.000 1.306.836 164 10.379 

Ogółem 9 235 150 701.022 7.607.618 700.822 7.580.960 26.858 50.362 
 244 8.308.640 8.281.782 

 

Współpraca pozafinansowa: 

W dniu 7 lutego 2014 upłynęła kadencja  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

utworzonej Zarządzeniem Nr 64/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 lutego 2012r. W 2013r. 

rozpoczęto procedurę naboru członków do nowej rady, zgodnie z  Uchwałą Nr  LII/1231/2010 Rady 

Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i 

sposobu zgłaszania kandydatów do Rady. Zarządzeniem Nr 410/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 

2 grudnia 2013 r. w sprawie określenia terminu wyborów kandydatów do Miejskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego oraz składu i siedziby komisji wyborczej termin wyboru kandydatów do 

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ustalono  na dzień 27 stycznia 2014r. Wobec 

zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów do Rady niż stanowi to Uchwała Nr  LII/1231/2010, 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego nie została utworzona. Minimalna liczba kandydatów 

wynosi sześć, zgłoszonych zostało tylko czterech. Protokół  

z przeprowadzonych wyborów został zaakceptowany przez Prezydenta Miasta. 

 Skonsultowano z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w trybie Uchwały    

Nr LII/1232/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi   
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i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji następujące projekty uchwał:  

1) Projekt uchwały Rady Miasta Kielce Nr II/36/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami na rok 2015, 

2) Projekt uchwały Rady Miasta Kielce Nr III/43/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

  

W załączeniu: 

Wykaz zawartych umów 

 

 


