
ZARZĄDZENIE NR 102/2022 
PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyznania dotacji na realizację w roku 2022 zadań publicznych Miasta Kielce 

Na podstawie § 4 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 60/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 lutego 
2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych 
przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji 
Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert zmienionego Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta 
Kielce z dnia 7 marca 2022r. oraz § 7 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce, stanowiącego 
załącznik do Zarządzenia Nr 148/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania 
Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego, zmienionego Zarządzeniami: Nr 282/2019 Prezydenta 
Miasta Kielce z dnia 17 czerwca 2019 r., Nr 329/2019 z dnia 22 lipca 2019 r., Nr 426/2019 z dnia 23 września 
2019 r., Nr 495/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., Nr 561/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r., Nr 358/2020 z dnia 
2 września 2020 r., Nr 129/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r., Nr 338/2021 z dnia 25 października 2021 r., 
Nr 411/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., Nr 31/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyznaję dotację w łącznej wysokości 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na 
realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Kielce z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA 
UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. 

2. Wykaz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 
wśród których rozdysponowano dotację, o której mowa w ust. 1 oraz wysokość przyznanej dotacji określa 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta Kielce 
 
 

Bogdan Wenta 
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Załącznik do zarządzenia Nr 102/2022  

Prezydenta Miasta Kielce  

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

1. Dział 851  Rozdział 85154 

Zadania zlecone w formie wspierania: 

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa Zadania Kwota przyznana na 

realizację zadania (w 

zł)  

1 1/I/2022 

 

 

Klub Sportowy 

STELLA 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych. 

7.000 

2 2/I/2022 

 

 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w Św. 

Maksymiliana Marii 

Kolbe 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych. 

13.000 

3 3/I/2022 

 

 

 

Uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy 

GULIWER 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych. 

7.000 

4 4/I/2022 

 

 

Parafialny Klub 

Sportowy POLONIA 

BIAŁOGON 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

7.000 
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 KIELCE profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych. 

5 6/I/2022 

 

 

 

TOWARZYSTWO 

SZKOŁY 

KATOLICKIEJ 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych. 

11.000 

6 7/I/2022 

 

 

 

Uczniowski 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy ŻAK 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych. 

7.000 

7 8/I/2022 

 

 

 

Stowarzyszenie 

SPORT CK 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych. 

14.000 

8 9/I/2022 

 

 

 

Miejski Uczniowski 

Klub Pływacki 

KORONA SWIM 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

8.000 
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wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych. 

9 10/I/2022 

 

 

 

Fundacja „MOŻESZ 

WIĘCEJ” 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych. 

13.000 

10 11/I/2022 

 

 

 

Ludowy Uczniowski 

Katolicki Klub 

Sportowy LUKKS 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych. 

7.000 

11 14/I/2022 

 

 

 

Uczniowski Klub 

Sportowy Szkoły 

Mistrzostwa 

Sportowego 

WYBICKI KIELCE 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych. 

13.000 

12 15/I/2022 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Pomocni w Drodze 

RAFAEL 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

15.000 
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młodzieżowych. 

13 16/I/2022 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Sportowe FUN 

SPORT KIELCE 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych 

7.000 

14 20/I/2022 

 

 

 

Uczniowski Klub 

Sportowy ZALEW 

KIELCE 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych 

8.000 

15 21/I/2022 

 

 

 

Świętokrzyskie 

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie 

Ratunkowe 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych 

14.000 

16 24/I/2022 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Nadzieja Rodzinie 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych 

14.000 

17 25/I/2022 

 

 

Kielecki Klub 

Jeździecki MAAG 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

12.000 
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 profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych 

18 26/I/2022 

 

 

 

Klub Sportowy 

KUZUSHI 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych 

7.000 

19 27/I/2022 

 

 

 

Stowarzyszenie 

BEZPIECZNY DOM 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych 

9.000 

20 28/I/2022 

 

 

 

Stowarzyszenie 

ORATORIUM 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 

Św. Jana Bosko w 

Kielcach 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych 

13.000 
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21 29/I/2022 

 

 

 

ZHP Chorągiew 

Kielecka Hufiec 

Kielce Miasto 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych 

15.000 

22 30/I/2022 

 

 

 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Wsparcia i 

Rozwoju 

INTEGRUJEMY 

POKOLENIA 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych 

10.000 

23 31/I/2022 

 

 

 

Fundacja 

INSTYTUT 

ROZWOJU RYNKU 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych 

11.000 

24 33/I/2022 

 

 

 

Stowarzyszenie 

KORONA 

HANDBALL 

Organizacja czasu 

wolnego z 

programem 

profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce 

w placówkach 

wsparcia dziennego 

– świetlicach, 

klubach sportowych, 

i organizacjach 

młodzieżowych 

8.000 

25 13/I/2022 

 

 

 

Świętokrzyski Klub 

Abstynentów RAJ 

Prowadzenie zajęć 

profilaktycznych  z 

zakresu 

przeciwdziałania 

10.000 
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wszelkim 

uzależnieniom dla 

uczniów kieleckich 

szkół 

Ogółem: 260.000 

 

2. Dział 851  Rozdział 85153 

Zadania zlecone w formie wsparcia: 

Lp. Nr oferty Nazwa 

oferenta 

Nazwa Zadania Kwota przyznana na 

realizację zadania (w zł)  

1 18/I/2022 

 

 

 

Stowarzyszenie 

MONAR 

Prowadzenie hostelu 

oraz zajęć 

terapeutycznych dla 

osób uzależnionych od 

narkotyków 

24.000 

2 22/I/2022 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Nadzieja 

Rodzinie 

Prowadzenie hostelu 

oraz zajęć 

terapeutycznych dla 

osób uzależnionych od 

narkotyków 

16.000 

3 17/I/2022 

 

 

 

Stowarzyszenie 

MONAR 

Realizowanie 

programów 

wspomagających 

proces terapeutyczny i 

rehabilitacyjny osób 

uzależnionych od 

narkotyków oraz 

członków ich rodzin 

15.000 

4 23/I/2022 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Nadzieja 

Rodzinie 

Realizowanie 

programów 

wspomagających 

proces terapeutyczny i 

rehabilitacyjny osób 

uzależnionych od 

narkotyków oraz 

członków ich rodzin 

15.000 

5 12/I/2022 

 

 

 

Świętokrzyski 

Klub 

Abstynentów 

RAJ 

Prowadzenie 

mobilnego punktu 

konsultacyjnego 

5.000 

6 19/I/2022 

 

 

 

Stowarzyszenie 

MONAR 

Prowadzenie 

mobilnego punktu 

konsultacyjnego 

15.000 

Ogółem: 90.000 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CA1D218B-DE09-4FF8-95E9-67D93CAC7BFD. Podpisany Strona 7


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1

