
ZARZĄDZENIE NR 309/2022 
PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 4 lipca 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego miasta 
w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconego przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym 

Na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 573 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a i 2d 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 
2022 poz. 1327 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 i § 12 Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022 powołanego 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), zarządzam, 
co następuje: 

§ 1.  

1. Na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej w § 2 zarządzenia nr 237/2022 Prezydenta 
Miasta Kielce z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 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, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na terenie Miasta Kielce w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. 
przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 

2. Wykaz podmiotów, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym na realizację zadań 
publicznych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz wysokość przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadań 
zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Warunkiem zlecenia realizacji zadań jest zawarcie umowy o realizację zadań w zakresie działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych pomiędzy Miastem Kielce a Podmiotem, którego oferta została wybrana. 

§ 3.  

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. 
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§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta Kielce 
 
 

Bogdan Wenta 
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Załącznik do zarządzenia nr 309/2022 

Prezydenta Miasta Kielce 

z dnia 4 lipca 2022 r. 

 

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym w 2022 roku przyznano dotacje na dofinansowanie 

realizacji zadań 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 

 

Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta 
Nazwa zadania 

publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

(w zł) 

1.  
Zrzeszenie Sportu i 

Rehabilitacji START  

ul. Kołłątaja 4  

25-715 Kielce  

„Promowanie aktywności 

osób niepełnosprawnych w 

różnych dziedzinach życia 

społecznego”  

26 200,00  

2.  

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Świętokrzyski – Koło 

Kielce  

ul. Bukowa 10  

25-524 Kielce  

„Promowanie aktywności 

osób niepełnosprawnych w 

różnych dziedzinach życia 

społecznego”  

24 170,00  

3.  
Kielecki Klub 

Jeździecki MAAG  

ul. Ściegiennego 207  

25-116 Kielce  

„Promowanie aktywności 

osób niepełnosprawnych w 

różnych dziedzinach życia 

społecznego”  

20 000,00  

4.  

Świętokrzyski Zespół 

Regionalny Koalicji  

na Rzecz Zdrowia 

Psychicznego  

ul. Jana Nowaka 

Jeziorańskiego 75  

25-433 Kielce  

„Promowanie aktywności 

osób niepełnosprawnych w 

różnych dziedzinach życia 

społecznego”  

18 522,00  
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