
ZARZĄDZENIE NR 144/2022 
PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

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

Na podstawie § 4 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 
10 marca 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 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 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych)  
na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Kielce z zakresu: TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA. 

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 144/2022 

Prezydenta Miasta Kielce 

z dnia 26.04.2022 r. 

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO. 

Dział: 630 Rozdział: 63003 

 

1. Zadanie zlecone w formie powierzenia: 

Dotację w wysokości 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) przyznano dla Stowarzyszenia 

Ziemia Świętokrzyska (numer oferty 6/IV/22) na realizację zadania: Konserwacja i modernizacja szlaków 

rowerowych na terenie Miasta Kielce wraz z uzupełnieniem, renowacją tablic informacyjnych  

i drogowskazów oraz wydanie przewodnika po kieleckich szlakach rowerowych. 

2. Zadania zlecone w formie wspierania: 

 

L.p. Numer 

oferty 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota 

przyznana 

na realizację 

zadania (w zł) 

1 2/IV/22 Zrzeszenie Sportu  

i Rehabilitacji 

„START” 

Organizacja imprez turystyki aktywnej, turystyki 

kwalifikowanej, konkursów promujących atrakcje 

krajoznawcze Kielc i Gór Świętokrzyskich, prelekcji 

turystyczno-krajoznawczych, odbywających się  

na terenie Kielc i regionu świętokrzyskiego, 

adresowanych do dzieci, młodzieży, seniorów i osób 

niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce. 

9.000,00 

2 3/IV/22 Fundacja Na Rzecz 

Promocji Sportu 

Osób 

Niepełnosprawnych 

Megamocni 

Organizacja imprez turystyki aktywnej, turystyki 

kwalifikowanej, konkursów promujących atrakcje 

krajoznawcze Kielc i Gór Świętokrzyskich, prelekcji 

turystyczno-krajoznawczych, odbywających się  

na terenie Kielc i regionu świętokrzyskiego, 

adresowanych do dzieci, młodzieży, seniorów i osób 

niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce. 

9.000,00 

3 7/IV/22 Stowarzyszenie 

Ziemia 

Świętokrzyska 

Organizacja imprez turystyki aktywnej, turystyki 

kwalifikowanej, konkursów promujących atrakcje 

krajoznawcze Kielc i Gór Świętokrzyskich, prelekcji 

turystyczno-krajoznawczych, odbywających się  

na terenie Kielc i regionu świętokrzyskiego, 

adresowanych do dzieci, młodzieży, seniorów i osób 

niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce. 

16.000,00 

4 9/IV/22 Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew 

Kielecka Hufiec 

Kielce - Miasto 

Organizacja imprez turystyki aktywnej, turystyki 

kwalifikowanej, konkursów promujących atrakcje 

krajoznawcze Kielc i Gór Świętokrzyskich, prelekcji 

turystyczno-krajoznawczych, odbywających się  

na terenie Kielc i regionu świętokrzyskiego, 

adresowanych do dzieci, młodzieży, seniorów i osób 

niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce. 

4.000,00 
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5 10/IV/22 Polskie Towarzystwo 

Turystyczno - 

Krajoznawcze 

Oddział 

Świętokrzyski  

w Kielcach 

Organizacja imprez turystyki aktywnej, turystyki 

kwalifikowanej, konkursów promujących atrakcje 

krajoznawcze Kielc i Gór Świętokrzyskich, prelekcji 

turystyczno-krajoznawczych, odbywających się  

na terenie Kielc i regionu świętokrzyskiego, 

adresowanych do dzieci, młodzieży, seniorów i osób 

niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce. 

12.000,00 

6 11/IV/22 „Świętokrzyskie 

Towarzystwo 

Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym” 

Organizacja imprez turystyki aktywnej, turystyki 

kwalifikowanej, konkursów promujących atrakcje 

krajoznawcze Kielc i Gór Świętokrzyskich, prelekcji 

turystyczno-krajoznawczych, odbywających się  

na terenie Kielc i regionu świętokrzyskiego, 

adresowanych do dzieci, młodzieży, seniorów i osób 

niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce. 

12.000,00 

Ogółem: 62.000,00 

 
3. Zadanie zlecone w formie powierzenia, wyłonione w Budżecie Obywatelskim 

Dotację w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przyznano dla Stowarzyszenia 

Kieleckie Inwestycje (numer oferty 8/IV/22) na realizację zadania: Całe Kielce na Rowery! #2022. 
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