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1. WPROWADZENIE 

Opracowane rekomendacje strategiczne dla Kielc powstały na podstawie 

następujących założeń: 

 przewiduje się kontynuację wyzwań i rekomendacji strategicznych, odnoszących się 

do podniesienia poziomu i jakości życia w mieście, a sformułowanych w 

dotychczasowych dokumentach strategicznych miasta; 

 kluczowe obszary współpracy w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

(KOF) będą dotyczyć: polityki senioralnej, transportu publicznego, cyfryzacji, a 

także rynku pracy i kształtowania wspólnej oferty inwestycyjnej (dwa ostatnie 

obszary dodane jako propozycja ekspercka); 

 strategia rozwoju miasta do 2030 roku będzie dokumentem zintegrowanym 

odnoszącym się do rozwoju społeczno-gospodarczego i wdrażania idei smart city; 

 ważna jest opinia interesariuszy (mieszkańców, organizacji społecznych, 

przedstawicieli biznesu) na temat przyszłych, pożądanych kierunków rozwoju 

miasta.  

Pierwsze trzy punkty założeń były przedmiotem diagnozy społeczno-gospodarczej 

miasta. Podejście zastosowane w Diagnozie zakładało: analizy historyczne dla okresu 

2014-2018 (w uzasadnionych, ustalonych z miastem przypadkach do 2020 roku), 

uwzględnienie uwarunkowań wynikających z ogólnej sytuacji regionu i kraju oraz 

odniesienie do poziomu wskaźników dla miast referencyjnych, za które uznano: 

Białystok, Lublin, Olsztyn, Opole i Rzeszów. 

W odniesieniu do punktu czwartego założeń przeprowadzono ankietę 

konsultacyjną (ankieta przeprowadzona została w dniach 29 stycznia – 29 lutego 2020 

roku z wykorzystaniem platformy Idea Kielce – wzięło w niej udział 676 osób) oraz 

warsztat konsultacyjny (w dniu 17 lutego 2020 roku – wzięło w nim udział 72 osoby). 

Wyniki ankiety wskazują, iż interesariusze za najważniejsze priorytety rozwojowe miasta 

uznają: przyciągnie inwestorów zewnętrznych (67,46% wskazań w ankiecie), 

wzmocnienie lokalnej gospodarki i lokalnych możliwości zatrudnienia (64,35%), 

przyciąganie i utrzymanie nowych mieszkańców (61,69%). Interesariusze wskazują więc 

przede wszystkim na potrzebę wzmacniania rynku pracy. O jego aktualnie małej 

atrakcyjności może świadczyć rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące najbardziej 

atrakcyjnego rodzaju aktywności zawodowej w Kielcach i KOF, za który respondenci 

uznali: pracę zawodową na etacie w podmiotach sektora publicznego (49,41%) oraz 
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pracę zawodową na etacie w sektorze dużych przedsiębiorstw (34,47%). Także działania 

w zakresie gospodarki i innowacji w mieście nie są w pełni zadowalajcie. Ankietowani 

negatywnie ocenili: działania miasta w zakresie tworzenia warunków do rozwoju 

lokalnych firm (68,76% ocen negatywnych, w tym 23,32% „bardzo źle”) oraz dostęp do 

atrakcyjnych miejsc pracy na rynku lokalnym (85,52% ocen negatywnych w tym 45,07% 

„bardzo źle”).  

Wyniki ankiety i pracy warsztatowej wskazują także na potrzebę podejmowania 

działań w zakresie wzmacniania tożsamości lokalnej i budowania kapitału społecznego. 

Interesariusze dostrzegają także potrzebę poprawy jakości usług publicznych (mimo, że 

ich ocena w wielu obszarach jest pozytywna – należy jednak zwrócić uwagę że „dobra”, a 

nie „bardzo dobra”) i dostosowanie ich do potrzeb różnych grup mieszkańców 

(zwiększenie działań związanych z inkluzją społeczną).  

Opracowane rekomendacje odnoszą się także do kluczowych obszarów 

tematycznych rozwoju regionalnego i polityki spójności na lata 2021-2027: 

 bardziej inteligentna Europa (innowacje, cyfryzacja, transformacja gospodarcza 

oraz wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw);  

 bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa (transformacja sektora 

energetycznego w stronę odnawialnych źródeł energii oraz w walka ze zmianami 

klimatu);  

 lepiej połączona Europa ze strategiczną infrastrukturą transportową i sieciami 

cyfrowymi;  

 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, wdrażająca europejski filar praw 

socjalnych i inwestująca w wysokiej jakości zatrudnienie, edukację, umiejętności, 

integrację społeczną i równy dostęp do opieki zdrowotnej; 

 Europa bliżej obywateli przez wspieranie oddolnych strategii rozwoju i 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w całej UE. 

Przyjmując partycypacyjny model ustalenia kluczowych rekomendacji 

strategicznych dla Kielc, zastosowano następujące podejście badawcze. W pierwszym 

etapie została opracowana propozycja ekspercka rekomendacji. Następnie miały miejsce 

konsultacje z wykorzystaniem formularza elektronicznego (odbywały się w dniach 6-17 

kwietnia) oraz warsztat konsultacyjny z ekspertami związanymi z kreowaniem rozwoju 

społeczno-gospodarczego miasta, wdrażaniem idei smart city, a także przedstawicielami 
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Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (warsztat odbył się w formule on-line w dniu 20 

kwietnia i wzięło w nim udział 28 osób, w tym eksperci z SGH).  

W efekcie uzgodnień ekspercko-partycypacyjnych zastosowano następujący sposób 

prezentowania rekomendacji. W toku prac eksperckich sformułowano rekomendacje 

kierunkowe, strategiczne i operacyjne. Przyjęto założenie, że sformułowane 

rekomendacje mają charakter: generalny, odnoszący się do perspektywicznej wizji 

rozwoju Kielc (rekomendacje kierunkowe), długookresowy (rekomendacje strategiczne) 

lub charakter bieżący (rekomendacje operacyjne).  

Opracowane rekomendacje zostały podzielone na obszary tematyczne (zgodne z 

układem Diagnozy, ale w kilku uzasadnionych przypadkach zastosowano powiązania 

tematów). Wyjątek stanowią rekomendacje kierunkowe, nie przypisane do obszarów 

tematycznych ze względu na swój holistyczny charakter i odniesienie do wizji rozwoju 

miasta. 

Ten układ rekomendacji został zaprezentowany w opracowaniu jako pierwszy, a po 

konsultacjach on-line za pomocą formularza zgłaszania uwag, niewielkim korektom 

uległy rekomendacje operacyjne. Do rekomendacji strategicznych interesariusze miasta 

nie wnieśli uwag, ale zgodnie z założeniem metodologii postępowania konsultacyjnego, 

nadali im rangi/wagi, ze względu na istotność dla rozwoju miasta Kielce. Uszeregowane 

według rangi/stopnia istotności rekomendacje strategiczne zaprezentowano jako kolejne 

zestawienie.  

Opracowanie rekomendacji strategicznych dla miasta Kielce, zgodnie z 

harmonogramem prac przyjętym w grudniu 2019 roku, odbywało się od drugiej połowy 

lutego do połowy kwietnia, zbiegło się więc w czasie z okresem zmian funkcjonowania 

urzędu i społeczeństwa oraz obostrzeń związanych ze stanem epidemii wywołanej 

koronawirusem (SARS-CoV-2). Zgodnie z przewidywaniem ekspertów z wielu dziedzin, 

po-epidemiologiczna rzeczywistość przyniesie zmiany w funkcjonowaniu społecznym, w 

tym w wymaganiach jakie będziemy stawiali przestrzeni, usługom publicznym, 

bezpieczeństwu, a także sposobom spędzania czasu wolnego. Ponadto biorąc pod uwagę 

okoliczności zewnętrzne i wynikające z otoczenia czynniki rozwoju, nie zdecydowano o 

zdefiniowaniu jednej ścieżki rozwoju dla miasta. Dlatego w dalszej części opracowania 

zaprezentowano trzy podejścia eksperckie do kształtowania przyszłej wizji rozwoju 

miasta:  

 Kielce miasto przyszłości – wariant probiznesowy w kierunku smart;  
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 Kielce miasto wysokiej jakości życia – w kierunku rozwoju zrównoważonego;  

 Kielce miasto zrównoważonego i odpowiedzialnego budżetu – w kierunku 

strategicznego zarządzania finansami miasta. 

Każde z tych ujęć zostało przedstawione w formie krótkiej analizy eksperckiej ze 

wskazaniem, które z rekomendacji są kluczowe. 



8 
 

2. REKOMENDACJE KIERUNKOWE 

 

Rekomendacja kierunkowa I. 

Wykorzystanie idei slow life jako podstawy kształtowania wizji rozwoju miasta i 

tworzenia atrakcyjnej oferty, zarówno dla obecnych jak i nowych użytkowników miasta, 

poprzez utrzymanie kompaktowości i kameralności miasta, wdrażanie nowoczesnych 

koncepcji urbanistycznych miasta zwartego, posiadającego centra lokalne oraz dzielnice 

o zróżnicowanych funkcjach a także odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego miasta 

i regionu. 

 

Rekomendacja kierunkowa II. 

Wzmocnienie współpracy Kielc i gmin KOF (w ramach spójnego subregionu) w 

zakresie poprawy ilości i jakości świadczenia usług publicznych oraz kształtowania 

rozwoju lokalnego w szczególności poprzez:  

 Tworzenie wspólnych, strategicznych programów rozwoju Kielc i KOF;  

 Wprowadzanie inteligentnych rozwiązań opartych na wiedzy w zakresie działań 

społeczno-gospodarczych Kielc i KOF przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału 

akademickiego Kielc; 

 Zacieśnienie współpracy w zakresie zarządzania zasobami pracy (zintegrowanie 

szkolnictwa i rynku pracy) pomiędzy Kielcami i KOF.  
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3. REKOMENDACJE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

Rekomendacje strategiczne i operacyjne w podziale na obszary tematyczne 

Diagnozy (kolejność zgodna z układem Diagnozy). 

 

Obszar tematyczny: Kultura i rekreacja  

1. Rekomendacja strategiczna:  

Konsekwentne rozszerzanie oferty usług czasu wolnego i jej dostosowanie do 

potrzeb zróżnicowanych odbiorców. Oferta usług czasu wolnego powinna obejmować 

zarówno możliwości rekreacji, w tym sportu, jak i szeroko rozumianą turystykę. 

Elementem usług czasu wolnego jest także oferta kulturalna, odwołująca się do 

dziedzictwa kulturowego miasta i regionu.  

Rekomendacje operacyjne: 

1.1. Dalszy rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej (w tym ścieżek rowerowych) na terenie 

miasta oraz budowanie wizerunku Kielc jako miasta sportu;  

1.2. Intensyfikacja działań na rzecz rozwoju turystyki weekendowej, w tym 

podejmowanie współpracy z gminami KOF w zakresie tworzenia i promowania 

sieciowych produktów turystycznych (w tym wykorzystanie potencjału Geoparku 

Kielce); 

1.3. Dostosowanie oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej do potrzeb różnych grup 

interesariuszy (w różnym wieku, z różnymi niepełnosprawnościami 

i ograniczeniami);  

1.4. Większe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do budowania tożsamości 

lokalnej oraz do rozwoju turystyki (turystyka kulturowa).  

 

Obszar tematyczny: Potencjał społeczny, w tym akademicki  

2. Rekomendacja strategiczna: 

Kompleksowe podejście do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom 

demograficznym (depopulacja, starzenie się ludności, trwały odpływ ludności w ramach 

migracji krajowych i zagranicznych, niska zastępowalność pokoleń).  
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Rekomendacje operacyjne: 

2.1. Kompleksowe i zintegrowane wykorzystywanie narzędzi pozostających w gestii 

podmiotów oddziałujących na atrakcyjność mieszkaniową Kielc, ofertę żłobkową 

i przedszkolną, szkolną oraz akademicką, a także dostęp do usług publicznych; 

2.2. Wykorzystanie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych odnoszących się do 

zarządzania procesami demograficznymi w mieście (np. stosowanych dla 

specjalnych stref demograficznych).  

 

3. Rekomendacja strategiczna: 

Rozwój i promocja Kielc jako ośrodka akademickiego i badawczo-rozwojowego.  

Rekomendacje operacyjne: 

3.1. Tworzenie dobrego klimatu dla studiowania w Kielcach;  

3.2. Tworzenie zachęt dla podejmowania pracy w sektorze naukowym i badawczo-

rozwojowym;  

3.3. Wspieranie przez miasto rozwoju bazy infrastrukturalnej wspierającej rozwój 

sektora B+R (z uwzględnieniem specyfiki potrzeb poszczególnych dyscyplin 

naukowych i działalności rozwojowej).  

 

Obszar tematyczny: Kapitał społeczny  

4. Rekomendacja strategiczna:  

Zwiększenie roli idei smart city dla wdrożenia zarządzania partycypacyjnego 

i zwiększenia udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, co przyczyni się 

do podniesienia poziomu kapitału społecznego i zaufania do władz miasta. Smart city 

oznacza budowanie miasta współzarządzanego przez mieszkańców, dlatego potrzebna 

jest dwustronna komunikacja i współpraca władz miasta z różnymi grupami 

interesariuszy. 

Rekomendacje operacyjne: 

4.1. Dalsze otwieranie danych cyfrowych na temat miasta oraz prowadzenie akcji 

informacyjnych i edukacyjnych w zakresie możliwości wykorzystywania tych 

danych; 
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4.2. Szersze wykorzystanie platformy Idea Kielce do konsultacji społecznych (w tym 

promocja tego narzędzia);  

4.3. Prowadzenie okresowych (powtarzalnych) badań poziomu zaufania społecznego 

i potrzeb mieszkańców;  

4.4. Konsekwentne rozwijanie budżetu partycypacyjnego;  

4.5. Prowadzenie polityki wspierania organizacji pozarządowych i traktowania ich jako 

partnera w realizacji zadań.  

 

Obszar tematyczny: Włączenie społeczne  

5. Rekomendacja strategiczna: 

Zapewnienie społecznej inkluzji grup zmarginalizowanych i zagrożonych 

marginalizacją (w tym osób niepełnosprawnych, bezdomnych i seniorów) jako element 

budowania spójności społecznej. Spójność społeczna oznacza zmniejszanie ubóstwa, 

wykluczenia społecznego w różnych wymiarach oraz nierówności między grupami 

społecznymi, co przyczynia się do tworzenia poczucia wspólnoty i poprawy jakości życia. 

Rekomendacje operacyjne: 

5.1. Konsekwentne i skuteczne wdrażanie polityki senioralnej we współpracy z gminami 

KOF; 

5.2. Dalszy rozwój wsparcia dla seniorów (zarówno infrastruktury jak i miękkich 

narzędzi), w tym przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i samotności seniorów; 

5.3. Dalszy rozwój różnych form wolontariatu (w tym sportowego dla młodzieży oraz 

seniorów i na rzecz seniorów i osób wykluczonych) także poprzez rozbudowywanie 

Programu Wolontaryjnego; 

5.4. Uzupełnianie oferty opiekuńczej skierowanej do osób wykluczonych (w tym 

młodzieży potrzebującej wsparcia, bezdomnych i osób korzystających z opieki 

społecznej);  

5.5. Powołanie pełnomocnika osób niepełnosprawnych i podjęcie działań na rzecz 

wsparcia tej grupy (w tym większej aktywizacji, także zawodowej); 

5.6. Zwiększenie dostępności do zakładów stacjonarnych pomocy społecznej oraz 

domów pobytu dziennego i schronisk. 

5.7. Wzmocnienie potencjału instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej. 
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Obszar tematyczny: Gospodarka  

6. Rekomendacja strategiczna:  

Wzmocnienie działań proprzedsiębiorczych z wykorzystaniem endogenicznych 

zasobów Kielc i KOF.  

Rekomendacje operacyjne: 

6.1. Integracja i synergia działań różnych środowisk na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości; 

6.2. Proprzedsiębiorcza polityka miasta (podatki, obsługa, decyzje, dostęp do 

informacji);  

6.3. Wykorzystanie potencjału Kieleckiego Parku Technologicznego oraz Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej „Starachowice” jako głównych ośrodków wsparcia 

przedsiębiorców, szczególnie w obszarze gospodarki opartej na wiedzy;  

6.4. Stymulowanie i sieciowanie ścisłej współpracy w ramach ośrodków wspierania 

przedsiębiorczości;  

6.5. Wykorzystanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach jako istotnego 

elementu dostosowania kompetencji i umiejętności do potrzeb lokalnego rynku 

pracy; 

6.6. Inicjowanie powstawania nowych i wspieranie istniejących Instytucji Otoczenia 

Biznesu w Kielcach w celu stworzenia sprawnego zaplecza wsparcia sektora MŚP. 

 

7. Rekomendacja strategiczna:  

Konsekwentne wspieranie rozwoju specjalizacji Kielc: wystawienniczo-targowej, 

turystycznej, medycznej i przemysłowej (przemysł wysokich technologii i usługi 

zaawansowane technologicznie).  

Rekomendacje operacyjne: 

7.1. Polityka podatkowa i przestrzenna miasta wspierająca wskazane specjalizacje;  

7.2. Tworzenie specjalistycznej infrastruktury odpowiadającej potrzebom 

lokalizacyjnym wskazanych specjalizacji;  

7.3. Dostosowanie i wyprzedzające planowanie oferty edukacyjnej na potrzeby 

sugerowanych specjalizacji gospodarczych miasta; 
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7.4. Tworzenie warunków do przekwalifikowania osób w wieku produkcyjnym zgodnie 

z potrzebami rozwijanych specjalizacji. 

 

8. Rekomendacja strategiczna: 

Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego produktu marketingowego dla Kielc 

i KOF, mającego na celu wzmacnianie przewagi konkurencyjnej Kielc.  

Rekomendacje operacyjne: 

8.1. Przygotowanie zintegrowanej oferty inwestycyjnej Kielc i KOF; 

8.2. Promocja zintegrowanej oferty inwestycyjnej Kielc i KOF; 

8.3. Wzmocnienie marki Kielc jako miejsca przyjaznego dla biznesu (w tym rozwoju 

turystyki biznesowej), nauki i zamieszkania w ramach tworzenia i realizacji strategii 

promocji miasta. 

 

Obszar tematyczny: Finanse  

9. Rekomendacja strategiczna: 

Opracowanie i wprowadzenie instrumentów racjonalizacji gospodarki finansowej 

miasta i zrównoważenia budżetu.  

Rekomendacje operacyjne: 

9.1. Stały monitoring i weryfikacja planowanych dochodów budżetowych – w tym 

podatkowych, zwłaszcza PIT i CIT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, a 

także wpływów z majątku komunalnego, subwencji ogólnej, jako źródeł szczególnie 

wrażliwych na wahania cyklu koniunkturalnego; 

9.2. Dostosowanie wysokości wydatków do poziomu uzyskiwanych dochodów zgodnie 

z zasadą równowagi budżetowej. Racjonalizacja wydatków bieżących powinna być 

dokonywana na podstawie oceny realizacji ich bieżącego wykonania, a w 

uzasadnionych sytuacjach także ograniczenia planowanego zakresu zadań 

inwestycyjnych.  
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9.3. Zachowanie dużej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o zaciąganiu nowych 

zobowiązań dłużnych. Bezwzględnie powinny być one poprzedzone badaniem 

zdolności kredytowej oraz szczegółowymi symulacjami warunków utrzymania 

płynności finansowej. 

 

10. Rekomendacja strategiczna: 

Wypracowanie założeń długookresowej polityki finansowej miasta, obejmującej co 

najmniej okres kadencyjny – stosownie do zakresu planowanych zadań inwestycyjnych 

oraz bieżących, a także przyszłych zobowiązań finansowych miasta. Realizacja tego celu 

wymaga dobrej współpracy organu stanowiącego i wykonawczego, a także bardzo 

dobrego przygotowania dokumentów programowych.  

Rekomendacje operacyjne: 

10.1. Dążenie do długookresowego wzrostu potencjału dochodowego miasta – na bazie 

uzyskiwanych dochodów własnych (racjonalna polityka podatkowa, dochody z 

mienia komunalnego), a także pozyskiwanie dochodów o charakterze 

uzupełniającym; 

10.2. Prowadzenie ciągłych analiz obejmujących koszty ogółem i jednostkowe przy 

zastosowaniu metod strumieniowych i bilansowych, w szczególności relacji nakład-

efekt, korzyść-koszt. Dotyczy to zarówno efektywności działań pojedynczych 

podmiotów jak i całościowych ocen gospodarki budżetowej miasta, ze szczególnym 

uwzględnieniem działów stanowiących największą cześć wydatków; 

10.3. Możliwie wysokie wykorzystanie potencjału dochodowego miasta poprzez politykę 

podatkową, gospodarowanie mieniem komunalnym oraz pozyskiwanie 

zewnętrznych źródeł finasowania; 

10.4. Racjonalizacja planowania i programowania inwestycji – stosownie do bieżącego i 

prognozowanego własnego potencjału rozwojowego miasta oraz długookresowej 

zdolności kredytowej. 
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11. Rekomendacja strategiczna: 

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych 

stosownie do posiadanej zdolność kredytowej i płynności finansowej.  

Rekomendacje operacyjne: 

11.1. Stałe wnioskowanie o zewnętrzne źródła finansowania o charakterze bezzwrotnym 

(dotacje unijne i krajowe), zwrotnym oraz w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego; 

11.2. Przygotowanie i realizacja projektów inwestycyjnych do procedur konkursowych, 

we współpracy z innymi gminami (przede wszystkim KOF); 

11.3. Ciągłe analizowanie zdolności kredytowej, określenie warunków utrzymania 

płynności finansowej oraz optymalizacja doboru źródeł finansowania.  

 

12. Rekomendacja strategiczna:  

Wprowadzanie modelu strategicznego zarządzania finansami miasta, w tym stałe 

monitorowanie całości przepływów finansowych oraz opracowywanie scenariuszy 

alternatywnych.  

Rekomendacje operacyjne:  

12.1. Przygotowanie i uchwalenie programów społeczno-gospodarczych stanowiących 

narzędzia realizacji strategii rozwoju miasta, w szczególności wieloletniego planu 

inwestycyjnego; 

12.2.  Dostosowanie wymiaru rzeczowego i finansowego uchwalanych programów 

społeczno-gospodarczych i inwestycyjnych do możliwości finansowych miasta; 

12.3. Ustalenie długookresowych proinwestycyjnych proporcji podziału środków 

budżetowych, w szczególności przyszłych wydatków bieżących i inwestycyjnych; 

12.4. Stałe podnoszenie jakości zarządzania finansami poprzez różne formy kształcenia 

pracowników.  
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Obszar tematyczny: Środowisko (w tym infrastruktura ochrony środowiska) 

i ład przestrzenny 

13. Rekomendacja strategiczna: 

Zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska przyrodniczego na terenie miasta, co 

przełoży się na wysoką jakość życia (zarówno obecnego jak i przyszłych pokoleń). Na 

jakość środowiska przyrodniczego wpływa zarówno antropopresja (m.in. 

zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska, w tym szczególnie 

powietrza, związane ze sferą komunalno-bytową i transportem), a ponadto zapewnienie 

dostępu do infrastruktury ochrony środowiska (wodociąg, kanalizacja, nowoczesne 

oczyszczalnie ścieków, zakłady zagospodarowania odpadów). W związku z 

obserwowanymi zmianami klimatu wyzwaniem staje się także mitygacja i adaptacja do 

zmian klimatu.  

Rekomendacje operacyjne: 

13.1. Stała współpraca z gminami ościennymi w zakresie ograniczania zanieczyszczeń 

oraz monitorowania stanu środowiska; 

13.2. Kontynuacja realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji miasta Kielce 

(modernizacja systemu grzewczego, możliwie szerokie podłączenie do sieci 

ciepłowniczej a jeśli nie występuje – do sieci gazowej) oraz zwiększenie liczby 

instalacji OZE na obszarze Kielc i w pozostałych gminach należących do KOF; 

13.3. Kontynuowanie podłączania nieruchomości do systemu wodno-kanalizacyjnego 

miasta i KOF oraz zapewnienie bezpiecznego dla środowiska odprowadzania 

ścieków komunalnych i prawidłowego ich oczyszczania; 

13.4. Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta, co przyczyni 

się do przeciwdziałania skutkom nawalnych opadów;  

13.5. Lepsze przygotowanie miasta na zjawiska ekstremalne i zagrożenia klimatyczne 

(w tym rozwój zielono-błękitnej infrastruktury) oraz współpraca z gminami KOF 

w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń; 

13.6. Stałe zwiększanie ilości odpadów poddawanych selektywnej zbiórce i recyklingowi 

oraz doprowadzenie do powstania instalacji termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych w celu pozyskiwania zielonej energii z odpadów. 
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14. Rekomendacja strategiczna: 

Zapewnienie osiągnięcia ładu przestrzennego na terenie miasta oraz spójności 

polityki przestrzennej w Kieleckiem Obszarze Funkcjonalnym. Choć kształtowanie 

polityki przestrzennej należy do zadań własnych gminy i uchwalenie MPZP jest aktem 

prawa miejscowego, to w KOF wydaje się szczególnie ważne wspólne ustalanie 

kierunków zagospodarowania przestrzeni, co pozwoli kształtować zarówno ofertę 

inwestycyjną (tereny inwestycje poza miastem) jak i rozwijać turystykę, która czerpie 

z zasobów i atrakcji znajdujących się poza miastem, a także utrzymać sieć obszarów 

chronionych.  

Rekomendacje operacyjne: 

14.1. Określenie nowej polityki przestrzennej miasta Kielce w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sukcesywne zwiększanie 

pokrycia obszaru miasta MPZP, w tym opracowanie regulacji dotyczących ładu 

wizualnego w mieście; 

14.2. Tworzenie i właściwe utrzymanie systemów zieleni miejskiej w postaci nie tylko 

parków i skwerów, ale również niewielkich przestrzeni zielonych między blokami, 

zagospodarowywania podwórek i tworzenia przyjaznych przestrzeni publicznych 

w bezpośrednim otoczeniu miejsc zamieszkania, połączonych systemem ciągów 

pieszych i dróg rowerowych;  

14.3. Współpraca z gminami ościennymi (w tym szczególnie z KOF) w zakresie 

kształtowania kierunków polityki przestrzennej (w tym określania stref aktywności 

gospodarczej, terenów wyłączonych z zabudowy przeznaczonych na cele 

rekreacyjne itp.); 

14.4. Podejmowanie działań na rzecz utrzymania i wzmacniania form ochrony przyrody 

i ich powiązań ponadlokalnych (np. korytarze ekologiczne, zielono-błękitna 

infrastruktura).  

 

Obszar tematyczny: Energetyka 

15. Rekomendacja strategiczna: 

Kompleksowe podejście do optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych 

źródeł energii, wykorzystujące możliwość ich substytucji łącznie z dywersyfikacją źródeł 

zaopatrzenia w scentralizowane ciepło.  
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Rekomendacje operacyjne: 

15.1. Opracowanie przynajmniej kilku wariantów zaopatrzenia w scentralizowane ciepło 

na potrzeby zarówno zabudowy mieszkaniowej, jak i innych potencjalnych 

odbiorców, uwzględniając możliwości dostępu do gazu ziemnego, ciepła 

produkowanego w skojarzeniu w elektrociepłowniach, większych kotłowniach oraz 

OZE; 

15.2. Dalsza rozbudowa gazowej sieci rozdzielczej i zwiększenie tempa realizacji 

przyłączy; 

15.3. Kontynuowanie konsolidacji zdalaczynnej sieci ciepłowniczej w powiązaniu 

z likwidacją małych nieefektywnych kotłowni; 

15.4. Dalsze, intensywniejsze prace nad wykorzystaniem OZE, zwłaszcza dostępnych 

lokalnie, jak małe elektrownie wodne, panele słoneczne itp.; 

15.5. Dążenie do ograniczenia zużycia węgla i miału węglowego do celów produkcji 

energii. 

 

Obszar tematyczny: Transport i mobilność  

16. Rekomendacja strategiczna: 

Rozwój systemu transportowego Kielc zgodnie z paradygmatami zrównoważonej 

mobilności oraz opracowanym i przyjętym przez miasto Planem Mobilności dla miasta 

Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z 2016 roku1, w tym odciążenie miasta od 

ruchu tranzytowego przez kameralizację dróg i wyprowadzenie ruchu tranzytowego.  

Rekomendacje operacyjne: 

16.1. Ewaluacja wdrożenia Planu Mobilności dla miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego – wiele zapisów Planu wydaje się być martwych, co należy wpierw 

zweryfikować, a następnie bądź je usunąć, bądź podjąć intensywniejsze działania 

wdrożeniowe; 

                                                        
1 Koncepcja zrównoważonej mobilności zakłada m.in.: 1) większy nacisk na dostępność 

potencjalnych celów podróży w przestrzeni (ich bliskość), a mniejszy – na usprawnianie samego 
przemieszczania się do nich oraz budowę kosztownej infrastruktury transportowej; 2) większy nacisk na 
przemieszczanie się pieszo i w sposób niezmotoryzowany, a mniejszy – na przemieszczanie się własnym 
samochodem; 3) wysoki stopień partycypacji; 4) budowę kultury zrównoważonej mobilności. 
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16.2. Dostosowanie sieci i oferty transportu publicznego na terenie Kielc oraz KOF do 

potrzeb osób skłonnych do zmiany środka transportu z własnego samochodu na 

transport publiczny, w tym rozwój komunikacji aglomeracyjnej; 

16.3. Podporządkowanie działań z zakresu smart city realizacji celów określonych w 

ramach Planu Mobilności. Do potrzebnych działań smart city zaliczyć można z jednej 

strony budowę bezwzględnego priorytetu dla komunikacji miejskiej w ruchu 

ulicznym, zaś z drugiej – zapewnianie zintegrowanej, miejskiej aplikacji 

elektronicznej i otwieranie (udostępnianie) danych w celu wspierania korzystania 

z komunikacji miejskiej i innych przyjaznych środowisku środków transportu. 

Rozwiązania takie powinny łączyć funkcje informacyjne z funkcjami edukacyjnymi 

i promocyjnymi. 

 

Obszar tematyczny: Cyfryzacja  

17. Rekomendacja strategiczna: 

Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) jako 

warunku wdrażania idei smart city. Na wzrost poziomu cyfryzacji składa się zarówno 

rozwój internetu szerokopasmowego, zwiększenie zakresu e-usług publicznych, jak 

i działania na rzecz budowania kompetencji cyfrowych mieszkańców. 

Rekomendacje operacyjne: 

17.1. Szersze udostępnianie danych na temat miasta, w tym danych pierwotnych, 

nadających się do wykorzystania przez różne grupy interesariuszy na ich potrzeby; 

17.2. Rozwój e-urzędów i rozszerzanie katalogu e-usług publicznych, w tym przede 

wszystkim administracyjnych, zdrowotnych i edukacyjnych; 

17.3. Rozbudowywanie funkcjonalności platformy internetowej Idea Kielce, w tym także 

bieżąca aktualizacja zawartych na niej informacji, zarówno w odniesieniu do 

wskaźników rozwoju zrównoważonego zgodnych z normą ISO 37120 jak i realizacji 

strategii smart city Kielce; 

17.4. Wykorzystanie na szeroką skalę technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(internet rzeczy) w zarządzaniu środowiskiem miejskim – bieżące monitorowanie 

i udostępnianie informacji o stanie miasta (w tym środowiska); 
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17.5. Opracowanie miejskiego systemu informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa 

publicznego (w tym pogodowych, związanych ze zmianami klimatu, 

epidemiologicznych). 

 

Obszar tematyczny: Infrastruktura społeczna – oświata 

18. Rekomendacja strategiczna: 

Sukcesywne dostosowywanie metod i warunków edukacji szkolnej do potrzeb 

rynku pracy oraz do przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym.  

Rekomendacje operacyjne: 

18.1. Planowanie odpowiedniego zagospodarowania obiektów i pomieszczeń szkolnych 

na inne cele, najlepiej o charakterze edukacyjnym i integracyjnym, ze względu na 

zmiany demograficzne i zmniejszającą się liczbę dzieci uczęszczających do szkół 

podstawowych; 

18.2. Utrzymanie wysokiego poziomu szkolnictwa zawodowego i jak najlepsze 

skorelowanie go ze zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku pracy na określone 

zawody i wykwalifikowanych specjalistów, najlepiej w ścisłej współpracy 

z Miejskim Urzędem Pracy oraz Powiatowym Urzędem Pracy (w zakresie KOF), 

a także przy wykorzystaniu nowopowstałego Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Kielcach oraz rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

18.3. Podniesienie poziomu średniego szkolnictwa ogólnokształcącego, 

przygotowującego do coraz bardziej upowszechniającego się szkolnictwa wyższego 

zarówno o profilu praktycznym, jak i ogólnym; 

18.4. Umożliwienie w coraz większym zakresie uzupełniania wiedzy i kwalifikacji osób 

w wieku produkcyjnym oraz tworzenie warunków do kształcenia ustawicznego; 

18.5. Tworzenie coraz szerszej oferty w ramach tzw. „uniwersytetu trzeciego wieku” 

wraz ze wzrostem populacji w wieku poprodukcyjnym; 

18.6. Rozszerzenie oraz integracja oferty samorządowej i prywatnej w zakresie 

wychowania przedszkolnego. 
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Obszar tematyczny: Infrastruktura społeczna – ochrona zdrowia 

19. Rekomendacja strategiczna:  

Kontynuacja działań w kierunku kształtowania dobrego wizerunku Kielc 

w ochronie zdrowia, poprzez rozwój zarówno bazy medycznej, specjalistycznego sprzętu 

jak i kształcenie odpowiednich pracowników, niezbędnych zarówno dla świadczenia 

szerokiej gamy usług medycznych, jak i właściwego zarządzania lokalną sferą ochrony 

zdrowia. 

Rekomendacje operacyjne: 

19.1.  Tworzenie systemu zachęt dla utrzymania lekarzy i innych pracowników 

medycznych w Kielcach; 

19.2. Zwiększenie liczby pielęgniarek w stosunku do liczby lekarzy, zwłaszcza z uwagi na 

rosnące zapotrzebowanie wynikające ze „starzenia się” społeczeństwa 

i konieczność zapewnienia szerokiej gamy usług medycznych i opiekuńczych 

osobom w wieku poprodukcyjnym; 

19.3. Poprawa wyposażenia w specjalistyczny sprzęt medyczny, zwłaszcza przychodni 

pozostających w gestii władz miejskich; 

19.4. Kontynuacja realizacji programów profilaktyki zakażeń i szczepień ochronnych, 

w tym utrzymanie dotychczasowej dobrej praktyki finansowania szczepień 

rekomendowanych (a nieobowiązkowych) oraz monitorowania efektywności 

programów; 

19.5. Usprawnienie systemu zapisów do lekarzy specjalistów, poprzez systemy zapisów 

internetowych, udostępnianie wyników badań i dokumentacji medycznej on-line 

oraz podobne rozwiązania. 

 

Obszar tematyczny: Mieszkalnictwo 

20. Rekomendacja strategiczna: 

W zakresie mieszkalnictwa należy brać pod uwagę: mieszkania dostarczane przez 

JST (socjalne, komunalne i społeczne); możliwość realizacji programów rządowych na 

obszarze miasta i KOF; narzędzia planistyczne i ich wpływ na kształtowanie środowiska 

zamieszkania. W tych ramach należy dążyć do dostosowania istniejącej i przyszłej 
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zabudowy mieszkaniowej do zmian demograficznych oraz stałego podnoszenia jakości 

życia. 

Rekomendacje operacyjne: 

20.1. Utrzymanie, modernizacja oraz budowa nowych zasobów mieszkań socjalnych, 

komunalnych i społecznych, aby na bieżąco zaspokajać potrzeby w tym zakresie 

osób i rodzin zagrożonych bezdomnością;  

20.2. Dobre powiązanie inwestycji mieszkaniowych i istniejącego zasobu z lokalizacją 

miejsc pracy oraz układem transportu publicznego; 

20.3. Tworzenie bazy danych i informacji na temat mieszkalnictwa, które pozwolą na 

właściwą diagnozę oraz kształtowanie polityki w tym zakresie; 

20.4. Monitorowanie zapotrzebowania mieszkańców na mieszkania socjalne, komunalne 

i społeczne. 
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4. REKOMENDACJE STRATEGICZNE W UJĘCIU INTERESARIUSZY 

MIASTA 

Zgodnie z przyjętymi założeniami konsultacyjnymi interesariusze miasta dokonali 

oceny 20 rekomendacji strategicznych, przypisując im rangi wynikające z ważności dla 

rozwoju Kielc. Ocena dokonana została w skali 1-3, gdzie 1 oznacza małe znaczenie, 

2 średnie znaczenie, 3 wysokie znaczenie dla rozwoju miasta. Rangowanie 

przeprowadziło 12 interesariuszy miasta – każda z rekomendacji mogła uzyskać max 

3 punkty (średnia arytmetyczna wszystkich oddanych głosów). W tabeli 1 zestawiono 

wyniki ocen dokonanych przez interesariuszy. 

 

Tabela 1. Rekomendacje strategiczne w ocenie interesariuszy miasta  

Rekomendacje strategiczne (RS) 
Ranga 

ważności 

RS 10. Wypracowanie założeń długookresowej polityki finansowej miasta, obejmującej 

co najmniej okres kadencyjny – stosownie do zakresu planowanych zadań 

inwestycyjnych oraz bieżących, a także przyszłych zobowiązań finansowych miasta. 

Realizacja tego celu wymaga dobrej współpracy organu stanowiącego i wykonawczego, a 

także bardzo dobrego przygotowania dokumentów programowych.  

3 

RS 12. Wprowadzanie modelu strategicznego zarządzania finansami miasta, w tym stałe 

monitorowanie całości przepływów finansowych oraz opracowywanie scenariuszy 

alternatywnych.  

2,9 

RS 6. Wzmocnienie działań proprzedsiębiorczych z wykorzystaniem endogenicznych 

zasobów Kielc i KOF.  
2,83 

RS 18. Sukcesywne dostosowywanie metod i warunków edukacji szkolnej do potrzeb 

rynku pracy oraz do przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym.  
2,83 

RS 2. Kompleksowe podejście do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom 

demograficznym (depopulacja, starzenie się ludności, trwały odpływ ludności w ramach 

migracji krajowych i zagranicznych, niska zastępowalność pokoleń).  

2,75 

RS 11. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych 

stosownie do posiadanej zdolność kredytowej i płynności finansowej.  
2,75 

RS 7. Konsekwentne wspieranie rozwoju specjalizacji Kielc: wystawienniczo-targowej, 

turystycznej, medycznej i przemysłowej (przemysł wysokich technologii i usługi 

zaawansowane technologicznie).  

2,68 

RS 9. Opracowanie i wprowadzenie instrumentów racjonalizacji gospodarki finansowej 

miasta i zrównoważenia budżetu.  
2,66 

RS 4. Zwiększenie roli idei smart city dla wdrożenia zarządzania partycypacyjnego i 

zwiększenia udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, co przyczyni się do 

podniesienia poziomu kapitału społecznego i zaufania do władz miasta. Smart city 

oznacza budowanie miasta współzarządzanego przez mieszkańców, dlatego potrzebna 

jest dwustronna komunikacja i współpraca władz miasta z różnymi grupami 

interesariuszy. 

2,58 

RS 13. Zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska przyrodniczego na terenie miasta, 

co przełoży się na wysoką jakość życia (zarówno obecnego jak i przyszłych pokoleń). Na 

jakość środowiska przyrodniczego wpływa zarówno antropopresja (m.in. 

2,58 
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Rekomendacje strategiczne (RS) 
Ranga 

ważności 

zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska, w tym szczególnie 

powietrza, związane ze sferą komunalno-bytową i transportem), a ponadto zapewnienie 

dostępu do infrastruktury ochrony środowiska (wodociąg, kanalizacja, nowoczesne 

oczyszczalnie ścieków, zakłady zagospodarowania odpadów). W związku z 

obserwowanymi zmianami klimatu wyzwaniem staje się także mitygacja i adaptacja do 

zmian klimatu.  

RS 14. Zapewnienie osiągnięcia ładu przestrzennego na terenie miasta oraz spójności 

polityki przestrzennej w Kieleckiem Obszarze Funkcjonalnym. Choć kształtowanie 

polityki przestrzennej należy do zadań własnych gminy i uchwalenie MPZP jest aktem 

prawa miejscowego, to w KOF wydaje się szczególnie ważne wspólne ustalanie 

kierunków zagospodarowania przestrzeni, co pozwoli kształtować zarówno ofertę 

inwestycyjną (tereny inwestycje poza miastem) jak i rozwijać turystykę, która czerpie z 

zasobów i atrakcji znajdujących się poza miastem, a także utrzymać sieć obszarów 

chronionych.  

2,58 

RS 8. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego produktu marketingowego dla Kielc i 

KOF, mającego na celu wzmacnianie przewagi konkurencyjnej Kielc. 
2,41 

RS 16. Rozwój systemu transportowego Kielc zgodnie z paradygmatami zrównoważonej 

mobilności oraz opracowanym i przyjętym przez miasto Planem Mobilności dla miasta 

Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z 2016 roku.  

2,32 

RS 3. Rozwój i promocja Kielc jako ośrodka akademickiego i badawczo-rozwojowego.  2,27 

 RS 15. Kompleksowe podejście do optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych 

źródeł energii, wykorzystujące możliwość ich substytucji łącznie z dywersyfikacją źródeł 

zaopatrzenia w scentralizowane ciepło. 

2,27 

RS 19. Kontynuacja działań w kierunku kształtowania dobrego wizerunku Kielc w 

ochronie zdrowia, poprzez rozwój zarówno bazy medycznej, specjalistycznego sprzętu 

jak i kształcenie odpowiednich pracowników, niezbędnych zarówno dla świadczenia 

szerokiej gamy usług medycznych, jak i właściwego zarządzania lokalną sferą ochrony 

zdrowia. 

2,25 

RS 17. Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

jako warunku wdrażania idei smart city. Na wzrost poziomu cyfryzacji składa się zarówno 

rozwój internetu szerokopasmowego, zwiększenie zakresu e-usług publicznych jak i 

działania na rzecz budowania kompetencji cyfrowych mieszkańców. 

2,16 

RS 5. Zapewnienie społecznej inkluzji grup zmarginalizowanych i zagrożonych 

marginalizacją (w tym osób niepełnosprawnych, bezdomnych i seniorów) jako element 

budowania spójności społecznej. Spójność społeczna oznacza zmniejszanie ubóstwa, 

wykluczenia społecznego w różnych wymiarach oraz nierówności między grupami 

społecznymi, co przyczynia się do tworzenia poczucia wspólnoty i poprawy jakości życia. 

2,04 

RS 20. W zakresie mieszkalnictwa należy brać pod uwagę: mieszkania dostarczane przez 

JST (socjalne, komunalne i społeczne); możliwość realizacji programów rządowych na 

obszarze miasta i KOF; narzędzia planistyczne i ich wpływ na kształtowanie środowiska 

zamieszkania. W tych ramach należy dążyć do dostosowania istniejącej i przyszłej 

zabudowy mieszkaniowej do zmian demograficznych oraz stałego podnoszenia jakości 

życia. 

2 

RS 1. Konsekwentne rozszerzanie oferty usług czasu wolnego i jej dostosowanie do 

potrzeb zróżnicowanych odbiorców. Oferta usług czasu wolnego powinna obejmować 

zarówno możliwości rekreacji, w tym sportu, jak i szeroko rozumianą turystykę. 

Elementem usług czasu wolnego jest także oferta kulturalna, odwołująca się do 

dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. 

1,83 
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Ponieważ, tak jak zaznaczono we wprowadzeniu, miasto nie podjęło decyzji jaka 

ostatecznie ścieżka rozwojowa będzie kluczowa z punktu widzenia kreowania dalszego 

rozwoju i zapisywania realizacji wizji poprzez cele w strategii, to w dalszej części 

opracowania zaproponowano trzy możliwe wizje eksperckie rozwoju Kielc, wskazując 

jaka będzie ranga/waga poszczególnych rekomendacji strategicznych, w zależności od 

przyjętych założeń i kierunków rozwoju miasta. Podejście eksperckie przedstawiono jako 

trzy warianty: 

 Kielce miasto przyszłości – wariant probiznesowy w kierunku smart;  

  Kielce miasto wysokiej jakości życia – w kierunku rozwoju zrównoważonego;  

  Kielce miasto zrównoważonego i odpowiedzialnego budżetu – w kierunku 

strategicznego zarządzania finansami miasta. 

 

Wariant I: Kielce miasto przyszłości – wariant probiznesowy w kierunku smart 

Wariant probiznesowy opiera się na założeniu, że tak smart city, jak i miasto 

odporne na kryzysy różnego pochodzenia (technologiczne, epidemiologiczne, 

ekonomiczne, społeczne, polityczne), jest uzależnione od dostępu do technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a także rozwoju cyfryzacji. Bez rozwoju internetu 

szerokopasmowego, zwiększenia zakresu e-usług publicznych, jak i budowania 

kompetencji cyfrowych mieszkańców, nie jest możliwe pobudzenie rozwoju bazy 

ekonomicznej miasta. Na tę bazę składają się przede wszystkim efekty działań 

proprzedsiębiorczych, w oparciu o miejscowe zasoby, ale także działania sprzyjające 

stworzeniu jak najlepszych warunków dla pozyskania kapitału z innych regionów, w tym 

zagranicznych.  

Aby to było możliwe, niezbędne jest wypracowanie wizji Kielc jako miasta 

wyspecjalizowanego w nowoczesnych dziedzinach. Do tego nieodzowne jest stworzenie 

zintegrowanego produktu marketingowego, opartego na walorach lokalizacyjnych nie 

tylko Kielc, ale i gmin KOF. Stąd szczególnie jest ważne pozyskanie inwestycji w oparciu 

o dobrze wykwalifikowane szkolnictwo wszystkich szczebli, w tym zawodowe o profilu 

inżyniersko-technicznym, pozwalających na utrwalenie specjalizacji medycznej, 

przemysłu wysokich technologii oraz turystyki. Warunkiem powodzenia takiej wizji jest 

kompleksowe przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom demograficznym, w tym 

szczególnie depopulacji i starzeniu się ludności, a także zwiększenie zdolności 
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przyciągania mieszkańców o poszukiwanych kwalifikacjach niezbędnych do tworzenia 

nowoczesnego i przyjaznego dla mieszkańców miasta. Stąd wysoką rangę ma 

wzmocnienie Kielc jako ośrodka akademickiego i centrum rozwoju przedsiębiorczości 

opartej o uczelnie kieleckie oraz Kielecki Park Technologiczny, a także troska o jakość 

środowiska przyrodniczego, co przełoży się na wysoką jakość życia. 

Niezbędnym tego warunkiem jest lepsze niż dotąd włączenie Kielc i KOF w system 

krajowy i międzynarodowy transportu zgodnie z paradygmatami zrównoważonej 

mobilności. W takich warunkach będzie zatem możliwe wzmacnianie zarządzania 

partycypacyjnego i zwiększenia zaangażowania w życie społeczności lokalnych, 

co przyczyni się do podniesienia poziomu kapitału społecznego i zaufania do władz 

miasta. W tym modelu wspólnota celów, wizji i tworzenie nowoczesnego społeczeństwa 

informatycznego dają szansę na budowę Kielc jako miasta bezpiecznego nawet 

w warunkach nieprzewidywalnych i tworzących w przyszłości poważne ryzyka, których 

jeszcze nie znamy. Układ rekomendacji strategicznych dla tego wariantu prezentuje 

tabela 2.  

 

Tabela 2. Układ rekomendacji strategicznych w wariancie I probiznesowym  

Rekomendacje strategiczne (RS) 

RS 17. Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) jako warunku 

wdrażania idei smart city. Na wzrost poziomu cyfryzacji składa się zarówno rozwój Internetu 

szerokopasmowego, zwiększenie zakresu e-usług publicznych jak i działania na rzecz budowania 

kompetencji cyfrowych mieszkańców. 

RS 2. Kompleksowe podejście do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom demograficznym 

(depopulacja, starzenie się ludności, trwały odpływ ludności w ramach migracji krajowych i 

zagranicznych, niska zastępowalność pokoleń).  

RS 18. Sukcesywne dostosowywanie metod i warunków edukacji szkolnej do potrzeb rynku pracy oraz 

do przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym.  

RS 4. Zwiększenie roli idei smart city dla wdrożenia zarządzania partycypacyjnego i zwiększenia udziału 

społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, co przyczyni się do podniesienia poziomu kapitału 

społecznego i zaufania do władz miasta. Smart city oznacza budowanie miasta współzarządzanego przez 

mieszkańców, dlatego potrzebna jest dwustronna komunikacja i współpraca władz miasta z różnymi 

grupami interesariuszy. 

RS 8. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego produktu marketingowego dla Kielc i KOF, mającego na 

celu wzmacnianie przewagi konkurencyjnej Kielc. 

RS 3. Rozwój i promocja Kielc jako ośrodka akademickiego i badawczo-rozwojowego.  

RS 6. Wzmocnienie działań proprzedsiębiorczych z wykorzystaniem endogenicznych zasobów Kielc i 

KOF.  

RS 14. Zapewnienie osiągnięcia ładu przestrzennego na terenie miasta oraz spójności polityki 

przestrzennej w Kieleckiem Obszarze Funkcjonalnym. Choć kształtowanie polityki przestrzennej należy 

do zadań własnych gminy i uchwalenie MPZP jest aktem prawa miejscowego, to w KOF wydaje się 
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Rekomendacje strategiczne (RS) 

szczególnie ważne wspólne ustalanie kierunków zagospodarowania przestrzeni, co pozwoli kształtować 

zarówno ofertę inwestycyjną (tereny inwestycje poza miastem) jak i rozwijać turystykę, która czerpie z 

zasobów i atrakcji znajdujących się poza miastem, a także utrzymać sieć obszarów chronionych.  

RS 16. Rozwój systemu transportowego Kielc zgodnie z paradygmatami zrównoważonej mobilności oraz 

opracowanym i przyjętym przez miasto Planem Mobilności dla miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego z 2016 roku.  

RS 7. Konsekwentne wspieranie rozwoju specjalizacji Kielc: wystawienniczo-targowej, turystycznej, 

medycznej i przemysłowej (przemysł wysokich technologii i usługi zaawansowane technologicznie).  

RS 11. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych stosownie do 

posiadanej zdolności kredytowej i płynności finansowej.  

RS 13. Zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska przyrodniczego na terenie miasta, co przełoży się 

na wysoką jakość życia (zarówno obecnego jak i przyszłych pokoleń). Na jakość środowiska 

przyrodniczego wpływa zarówno antropopresja (m.in. zanieczyszczenia poszczególnych komponentów 

środowiska, w tym szczególnie powietrza, związane ze sferą komunalno-bytową i transportem), a 

ponadto zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony środowiska (wodociąg, kanalizacja, 

nowoczesne oczyszczalnie ścieków, zakłady zagospodarowania odpadów). W związku z obserwowanymi 

zmianami klimatu wyzwaniem staje się także mitygacja i adaptacja do zmian klimatu.  

RS 10. Wypracowanie założeń długookresowej polityki finansowej miasta, obejmującej co najmniej 

okres kadencyjny – stosownie do zakresu planowanych zadań inwestycyjnych oraz bieżących, a także 

przyszłych zobowiązań finansowych miasta. Realizacja tego celu wymaga dobrej współpracy organu 

stanowiącego i wykonawczego, a także bardzo dobrego przygotowania dokumentów programowych.  

RS 9. Opracowanie i wprowadzenie instrumentów racjonalizacji gospodarki finansowej miasta i 

zrównoważenia budżetu.  

RS 12. Wprowadzanie modelu strategicznego zarządzania finansami miasta, w tym stałe monitorowanie 

całości przepływów finansowych oraz opracowywanie scenariuszy alternatywnych.  

RS 19. Kontynuacja działań w kierunku kształtowania dobrego wizerunku Kielc w ochronie zdrowia, 

poprzez rozwój zarówno bazy medycznej, specjalistycznego sprzętu jak i kształcenie odpowiednich 

pracowników, niezbędnych zarówno dla świadczenia szerokiej gamy usług medycznych, jak i 

właściwego zarządzania lokalną sferą ochrony zdrowia. 

RS 1. Konsekwentne rozszerzanie oferty usług czasu wolnego i jej dostosowanie do potrzeb 

zróżnicowanych odbiorców. Oferta usług czasu wolnego powinna obejmować zarówno możliwości 

rekreacji, w tym sportu, jak i szeroko rozumianą turystykę. Elementem usług czasu wolnego jest także 

oferta kulturalna, odwołująca się do dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. 

RS 5. Zapewnienie społecznej inkluzji grup zmarginalizowanych i zagrożonych marginalizacją (w tym 

osób niepełnosprawnych, bezdomnych i seniorów) jako element budowania spójności społecznej. 

Spójność społeczna oznacza zmniejszanie ubóstwa, wykluczenia społecznego w różnych wymiarach oraz 

nierówności między grupami społecznymi, co przyczynia się do tworzenia poczucia wspólnoty i poprawy 

jakości życia. 

 RS 15. Kompleksowe podejście do optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł energii, 

wykorzystujące możliwość ich substytucji łącznie z dywersyfikacją źródeł zaopatrzenia w 

scentralizowane ciepło. 

RS 20. W zakresie mieszkalnictwa należy brać pod uwagę: mieszkania dostarczane przez JST (socjalne, 

komunalne i społeczne); możliwość realizacji programów rządowych na obszarze miasta i KOF; 

narzędzia planistyczne i ich wpływ na kształtowanie środowiska zamieszkania. W tych ramach należy 

dążyć do dostosowania istniejącej i przyszłej zabudowy mieszkaniowej do zmian demograficznych oraz 

stałego podnoszenia jakości życia. 
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Wariant II: Kielce miasto wysokiej jakości życia – w kierunku rozwoju 

zrównoważonego 

Wariant II zakłada kształtowanie wizji miasta Kielce jako miasta zrównoważonego, 

miasta dla ludzi i zarządzanego przez ludzi. W tym ujęciu kluczowe znaczenie ma więc 

rekomendacja dotycząca przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskowym 

demograficznym. W toku badań ilościowych i jakościowych prowadzonych w ramach 

diagnozy, problemy demograficzne, oraz w szerszym ujęciu – rozwój kapitału ludzkiego 

i społecznego, uznane zostały za kluczowe dla przyszłości Kielc. 

 Miasto zrównoważone to miasto w którym walory i zasoby środowiska są wysokiej 

jakości, dzięki czemu istnieje możliwość nie tylko zdrowego życia, ale i kluczowe 

znaczenie ma dostęp do podstawowej infrastruktury sieciowej takiej jak wodociągi, 

kanalizacja, gaz oraz internet. W tej wizji mieszkańcy, dzięki wysokiej świadomości 

ekologicznej, korzystają z transportu publicznego, co wpływa na poprawę jakości 

powietrza. Wśród priorytetowych celów rozwoju miasta pojawiają się także te 

przystosowujące do zmian klimatu (w tym rozwój OZE) i innych zagrożeń naturalnych 

i antropologicznych. Myśląc o Kielcach jako mieście wysokiej jakości życia, nie sposób 

pominąć rekomendacji związanych z ładem przestrzennym, dzięki któremu możliwe jest 

osiągnięcie komfortu życia, ale i planowanie długofalowe wielofunkcyjnego miasta 

kompaktowego (a takim Kielce powinny się stać). Kształtowanie kierunków polityki 

przestrzennej powinno być jednym z filarów współpracy Kielc i pozostałych gmin KOF, 

trudno bowiem współczesne miasto zamknąć w granicach administracyjnych i nie brać 

pod uwagę procesów zachodzących w najbliższym subregionie (obszarze 

funkcjonalnym). Dzięki zacieśnianiu współpracy z gminami KOF możliwe będzie 

rozwijanie turystyki, a także utrzymanie sieci obszarów chronionych. Przekształcanie 

Kielc w kierunku rozwoju zrównoważonego to także podjęcie działań na rzecz włączenia 

społecznego i zapewnienia zarówno dobrych warunków edukacji jak i zamieszkania.  

Miasto zrównoważone charakteryzuje partycypacyjny model zarządzania, 

w którym idea governance jest urzeczywistniana nie tylko na etapie planowania, ale 

i realizacji celów i podejmowania kluczowych działań. Dla zwiększenia możliwego udziału 

interesariuszy w zarządzaniu miastem stosuje się narzędzia ICT, dzięki którym możliwe 

staje się partycypowanie bardziej zróżnicowanych grup mieszkańców, a komunikacja ma 

charakter dwukierunkowy. Informowanie i komunikacja, dostosowana do potrzeb 
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różnych grup interesariuszy, daje także możliwości szybszego reagowania na zjawiska 

kryzysowe i zagrożenia (także epidemiologiczne). Dzięki takiemu podejściu, rozwój ma 

charakter oddolny, decyzje nie są podejmowane „ponad głowami milczącej większości” 

oraz wzmacniany jest kapitał społeczny, stanowiący jeden z nowoczesnych czynników 

rozwoju. Miasto współzarządzane przez mieszkańców może być także miastem 

zarządzanym odpowiedzialnie w kontekście finansów, szczególnie jeśli wdrożone 

zostaną narzędzia przekazywania informacji i danych pierwotnych o stanie miasta. 

Oczywiście dla pełnego wdrożenia rozwoju zrównoważonego potrzebny jest także rozwój 

gospodarczy, ale w tym wariancie powinien być on szczególnie skorelowany 

z endogenicznym potencjałem rozwojowym Kielc i KOF oraz z zasobem akademickim 

wpływającym na innowacyjność (w tym ekoinnowacyjność) i przedsiębiorczość. Układ 

rekomendacji strategicznych dla tego wariantu prezentuje tabela 3.  

 

Tabela 3. Układ rekomendacji strategicznych w wariancie II w kierunku rozwoju 

zrównoważonego  

Rekomendacje strategiczne (RS) 

RS 2. Kompleksowe podejście do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom demograficznym 

(depopulacja, starzenie się ludności, trwały odpływ ludności w ramach migracji krajowych i 

zagranicznych, niska zastępowalność pokoleń).  

RS 13. Zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska przyrodniczego na terenie miasta, co przełoży się 

na wysoką jakość życia (zarówno obecnego jak i przyszłych pokoleń). Na jakość środowiska 

przyrodniczego wpływa zarówno antropopresja (m.in. zanieczyszczenia poszczególnych komponentów 

środowiska, w tym szczególnie powietrza, związane ze sferą komunalno-bytową i transportem), a 

ponadto zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony środowiska (wodociąg, kanalizacja, 

nowoczesne oczyszczalnie ścieków, zakłady zagospodarowania odpadów). W związku z obserwowanymi 

zmianami klimatu wyzwaniem staje się także mitygacja i adaptacja do zmian klimatu.  

RS 14. Zapewnienie osiągnięcia ładu przestrzennego na terenie miasta oraz spójności polityki 

przestrzennej w Kieleckiem Obszarze Funkcjonalnym. Choć kształtowanie polityki przestrzennej należy 

do zadań własnych gminy i uchwalenie MPZP jest aktem prawa miejscowego, to w KOF wydaje się 

szczególnie ważne wspólne ustalanie kierunków zagospodarowania przestrzeni, co pozwoli kształtować 

zarówno ofertę inwestycyjną (tereny inwestycje poza miastem) jak i rozwijać turystykę, która czerpie z 

zasobów i atrakcji znajdujących się poza miastem, a także utrzymać sieć obszarów chronionych.  

RS 5. Zapewnienie społecznej inkluzji grup zmarginalizowanych i zagrożonych marginalizacją (w tym 

osób niepełnosprawnych, bezdomnych i seniorów) jako element budowania spójności społecznej. 

Spójność społeczna oznacza zmniejszanie ubóstwa, wykluczenia społecznego w różnych wymiarach oraz 

nierówności między grupami społecznymi, co przyczynia się do tworzenia poczucia wspólnoty i poprawy 

jakości życia. 

RS 19. Kontynuacja działań w kierunku kształtowania dobrego wizerunku Kielc w ochronie zdrowia, 

poprzez rozwój zarówno bazy medycznej, specjalistycznego sprzętu jak i kształcenie odpowiednich 

pracowników, niezbędnych zarówno dla świadczenia szerokiej gamy usług medycznych, jak i 

właściwego zarządzania lokalną sferą ochrony zdrowia. 
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Rekomendacje strategiczne (RS) 

RS 20. W zakresie mieszkalnictwa należy brać pod uwagę: mieszkania dostarczane przez JST (socjalne, 

komunalne i społeczne); możliwość realizacji programów rządowych na obszarze miasta i KOF; 

narzędzia planistyczne i ich wpływ na kształtowanie środowiska zamieszkania. W tych ramach należy 

dążyć do dostosowania istniejącej i przyszłej zabudowy mieszkaniowej do zmian demograficznych oraz 

stałego podnoszenia jakości życia. 

RS 18. Sukcesywne dostosowywanie metod i warunków edukacji szkolnej do potrzeb rynku pracy oraz 

do przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym.  

RS 4. Zwiększenie roli idei smart city dla wdrożenia zarządzania partycypacyjnego i zwiększenia udziału 

społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, co przyczyni się do podniesienia poziomu kapitału 

społecznego i zaufania do władz miasta. Smart city oznacza budowanie miasta współzarządzanego przez 

mieszkańców, dlatego potrzebna jest dwustronna komunikacja i współpraca władz miasta z różnymi 

grupami interesariuszy. 

RS 1. Konsekwentne rozszerzanie oferty usług czasu wolnego i jej dostosowanie do potrzeb 

zróżnicowanych odbiorców. Oferta usług czasu wolnego powinna obejmować zarówno możliwości 

rekreacji, w tym sportu, jak i szeroko rozumianą turystykę. Elementem usług czasu wolnego jest także 

oferta kulturalna, odwołująca się do dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. 

RS 12. Wprowadzanie modelu strategicznego zarządzania finansami miasta, w tym stałe monitorowanie 

całości przepływów finansowych oraz opracowywanie scenariuszy alternatywnych.  

RS 16. Rozwój systemu transportowego Kielc zgodnie z paradygmatami zrównoważonej mobilności 

oraz opracowanym i przyjętym przez miasto Planem Mobilności dla miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego z 2016 roku.  

RS 17. Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) jako warunku 

wdrażania idei smart city. Na wzrost poziomu cyfryzacji składa się zarówno rozwój internetu 

szerokopasmowego, zwiększenie zakresu e-usług publicznych jak i działania na rzecz budowania 

kompetencji cyfrowych mieszkańców. 

RS 6. Wzmocnienie działań proprzedsiębiorczych z wykorzystaniem endogenicznych zasobów Kielc i 

KOF.  

RS 10. Wypracowanie założeń długookresowej polityki finansowej miasta, obejmującej co najmniej 

okres kadencyjny – stosownie do zakresu planowanych zadań inwestycyjnych oraz bieżących, a także 

przyszłych zobowiązań finansowych miasta. Realizacja tego celu wymaga dobrej współpracy organu 

stanowiącego i wykonawczego, a także bardzo dobrego przygotowania dokumentów programowych.  

RS 11. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych stosownie do 

posiadanej zdolność kredytowej i płynności finansowej.  

RS 9. Opracowanie i wprowadzenie instrumentów racjonalizacji gospodarki finansowej miasta i 

zrównoważenia budżetu. 

 RS 15. Kompleksowe podejście do optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł energii, 

wykorzystujące możliwość ich substytucji łącznie z dywersyfikacją źródeł zaopatrzenia w 

scentralizowane ciepło. 

RS 3. Rozwój i promocja Kielc jako ośrodka akademickiego i badawczo-rozwojowego.  

RS 7. Konsekwentne wspieranie rozwoju specjalizacji Kielc: wystawienniczo-targowej, turystycznej, 

medycznej i przemysłowej (przemysł wysokich technologii i usługi zaawansowane technologicznie).  

RS 8. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego produktu marketingowego dla Kielc i KOF, mającego na 

celu wzmacnianie przewagi konkurencyjnej Kielc. 
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Wariant III: Kielce miasto zrównoważonego i odpowiedzialnego budżetu 

– w kierunku strategicznego zarządzania finansami miasta 

Prognozowany wariant zakłada realizację scenariusza zrównoważonego rozwoju 

Kielc, kształtowanego na bazie istniejącego, rzeczywistego potencjału społeczno-

gospodarczego miasta (w tym szczególnie potencjału finansowego). Jego podstawowym 

założeniem jest zachowanie realności procesów rozwoju, przy ograniczaniu postaw 

roszczeniowo-życzeniowych. Zgodnie z założeniami, ilościowy i jakościowy wymiar 

strategii powinien odpowiadać możliwościom realizacyjnym miasta, stosownie do 

posiadanego potencjału finansowego, organizacyjnego oraz zasobów kapitału ludzkiego.  

 Zasadność przyjęcia takiego podejścia do kształtowania procesów rozwoju Kielc 

wynika z analizy i oceny bieżącej sytuacji finansowej miasta, w szczególności aktualnego 

potencjału dochodowego, ograniczonej możliwości generowania nadwyżki operacyjnej, 

wysokiej dynamiki przyrostu wydatków bieżących (w stosunku do tempa przyrostu 

dochodów), czy też wysokiego poziomu zadłużenia miasta. Bez wprowadzenia działań 

sanacyjnych istotnym problemem może okazać się realizacja jakiekolwiek pozytywnego 

scenariusza przyszłego funkcjonowania Kielc. Postulat ten nabiera szczególnie ważnego 

znaczenia w warunkach następstw kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. 

 Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, a także zidentyfikowane ilościowe 

i jakościowe potrzeby rozwojowe, kluczową rekomendacją jest wprowadzenie modelu 

strategicznego zarządzania miastem, w tym przede wszystkim uzdrowienie jego sytuacji 

finansowej. Służyć temu będzie stopniowe wprowadzanie przedsięwzięć 

racjonalizujących wydatki bieżące (w tym analiza kosztów funkcjonowania obiektów, 

sieci i urządzeń), pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, a także wyznaczenie 

długookresowych prorozwojowych proporcji alokacji środków budżetowych. 

Towarzyszyć temu powinny działania związane z przeciwdziałaniem negatywnym 

zjawiskom demograficznym, wspieraniem przedsiębiorczości, rozwojem infrastruktury, 

dbałością o edukację, naukę i zdrowie, a także stan środowiska naturalnego. Wariant ten 

oprócz uchwalenia strategii rozwoju, zakłada wprowadzanie zintegrowanych narzędzi 

strategicznego zarządzania miastem, w szczególności prognoz finansowych 

wyznaczających długookresowy potencjał rozwojowy miasta, wieloletnich planów 

inwestycyjnych, w powiązaniu z instrumentami planowania przestrzennego.  
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Przyjęte w tym wariancie rozwoju miasta założenia nie oznaczają, że władze Kielc 

ograniczą swoje działania wyłącznie do poprawy sytuacji finansowej. Pozostałe 

rekomendacje powinny być stopniowo wprowadzane w życie. Powinno to jednak 

następować na bazie przeprowadzonych działań sanacyjnych i prorozwojowych, 

prowadzących do wzrostu lokalnej bazy ekonomicznej i potencjału społeczno-

gospodarczego miasta. Stanowi to warunek konieczny urzeczywistniania założeń 

strategii rozwoju oraz towarzyszących jej programów i zadań realizacyjnych. Układ 

rekomendacji strategicznych dla tego wariantu prezentuje tabela 4.  

 

Tabela 4. Układ rekomendacji strategicznych w wariancie III w kierunku strategicznego 

zarządzania finansami miasta 

Rekomendacje strategiczne (RS) 

RS 12. Wprowadzanie modelu strategicznego zarządzania finansami miasta, w tym stałe monitorowanie 

całości przepływów finansowych oraz opracowywanie scenariuszy alternatywnych.  

RS 9. Opracowanie i wprowadzenie instrumentów racjonalizacji gospodarki finansowej miasta i 

zrównoważenia budżetu. 

RS 10. Wypracowanie założeń długookresowej polityki finansowej miasta, obejmującej co najmniej 

okres kadencyjny – stosownie do zakresu planowanych zadań inwestycyjnych oraz bieżących, a także 

przyszłych zobowiązań finansowych miasta. Realizacja tego celu wymaga dobrej współpracy organu 

stanowiącego i wykonawczego, a także bardzo dobrego przygotowania dokumentów programowych. 

RS 14. Zapewnienie osiągnięcia ładu przestrzennego na terenie miasta oraz spójności polityki 

przestrzennej w Kieleckiem Obszarze Funkcjonalnym. Choć kształtowanie polityki przestrzennej należy 

do zadań własnych gminy i uchwalenie MPZP jest aktem prawa miejscowego, to w KOF wydaje się 

szczególnie ważne wspólne ustalanie kierunków zagospodarowania przestrzeni, co pozwoli kształtować 

zarówno ofertę inwestycyjną (tereny inwestycje poza miastem) jak i rozwijać turystykę, która czerpie z 

zasobów i atrakcji znajdujących się poza miastem, a także utrzymać sieć obszarów chronionych. 

RS 6. Wzmocnienie działań proprzedsiębiorczych z wykorzystaniem endogenicznych zasobów Kielc i 

KOF.  

RS 13. Zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska przyrodniczego na terenie miasta, co przełoży się 

na wysoką jakość życia (zarówno obecnego jak i przyszłych pokoleń). Na jakość środowiska 

przyrodniczego wpływa zarówno antropopresja (m.in. zanieczyszczenia poszczególnych komponentów 

środowiska, w tym szczególnie powietrza, związane ze sferą komunalno-bytową i transportem), a 

ponadto zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony środowiska (wodociąg, kanalizacja, 

nowoczesne oczyszczalnie ścieków, zakłady zagospodarowania odpadów). W związku z obserwowanymi 

zmianami klimatu wyzwaniem staje się także mitygacja i adaptacja do zmian klimatu. 

RS 2. Kompleksowe podejście do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom demograficznym 

(depopulacja, starzenie się ludności, trwały odpływ ludności w ramach migracji krajowych i 

zagranicznych, niska zastępowalność pokoleń). 

RS 3. Rozwój i promocja Kielc jako ośrodka akademickiego i badawczo-rozwojowego. 

RS 11. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych stosownie do 

posiadanej zdolność kredytowej i płynności finansowej. 

RS 19. Kontynuacja działań w kierunku kształtowania dobrego wizerunku Kielc w ochronie zdrowia, 

poprzez rozwój zarówno bazy medycznej, specjalistycznego sprzętu jak i kształcenie odpowiednich 
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Rekomendacje strategiczne (RS) 

pracowników, niezbędnych zarówno dla świadczenia szerokiej gamy usług medycznych, jak i 

właściwego zarządzania lokalną sferą ochrony zdrowia. 

RS 7. Konsekwentne wspieranie rozwoju specjalizacji Kielc: wystawienniczo-targowej, turystycznej, 

medycznej i przemysłowej (przemysł wysokich technologii i usługi zaawansowane technologicznie). 

RS 8. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego produktu marketingowego dla Kielc i KOF, mającego na 

celu wzmacnianie przewagi konkurencyjnej Kielc. 

RS 18. Sukcesywne dostosowywanie metod i warunków edukacji szkolnej do potrzeb rynku pracy oraz 

do przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym. 

RS 15. Kompleksowe podejście do optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł energii, 

wykorzystujące możliwość ich substytucji łącznie z dywersyfikacją źródeł zaopatrzenia w 

scentralizowane ciepło. 

RS 16. Rozwój systemu transportowego Kielc zgodnie z paradygmatami zrównoważonej mobilności oraz 

opracowanym i przyjętym przez miasto Planem Mobilności dla miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego z 2016 roku. 

RS 17. Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) jako warunku 

wdrażania idei smart city. Na wzrost poziomu cyfryzacji składa się zarówno rozwój internetu 

szerokopasmowego, zwiększenie zakresu e-usług publicznych jak i działania na rzecz budowania 

kompetencji cyfrowych mieszkańców. 

RS 20. W zakresie mieszkalnictwa należy brać pod uwagę: mieszkania dostarczane przez JST (socjalne, 

komunalne i społeczne); możliwość realizacji programów rządowych na obszarze miasta i KOF; 

narzędzia planistyczne i ich wpływ na kształtowanie środowiska zamieszkania. W tych ramach należy 

dążyć do dostosowania istniejącej i przyszłej zabudowy mieszkaniowej do zmian demograficznych oraz 

stałego podnoszenia jakości życia. 

RS 5. Zapewnienie społecznej inkluzji grup zmarginalizowanych i zagrożonych marginalizacją (w tym 

osób niepełnosprawnych, bezdomnych i seniorów) jako element budowania spójności społecznej. 

Spójność społeczna oznacza zmniejszanie ubóstwa, wykluczenia społecznego w różnych wymiarach oraz 

nierówności między grupami społecznymi, co przyczynia się do tworzenia poczucia wspólnoty i poprawy 

jakości życia. 

RS 1. Konsekwentne rozszerzanie oferty usług czasu wolnego i jej dostosowanie do potrzeb 

zróżnicowanych odbiorców. Oferta usług czasu wolnego powinna obejmować zarówno możliwości 

rekreacji, w tym sportu, jak i szeroko rozumianą turystykę. Elementem usług czasu wolnego jest także 

oferta kulturalna, odwołująca się do dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. 

RS 4. Zwiększenie roli idei smart city dla wdrożenia zarządzania partycypacyjnego i zwiększenia udziału 

społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, co przyczyni się do podniesienia poziomu kapitału 

społecznego i zaufania do władz miasta. Smart city oznacza budowanie miasta współzarządzanego przez 

mieszkańców, dlatego potrzebna jest dwustronna komunikacja i współpraca władz miasta z różnymi 

grupami interesariuszy. 

 

W toku dalszej pracy warsztatowej interesariusze miasta mieli możliwość 

wypowiedzenia się, który z przedstawionych wariantów wizji rozwoju Kielc ich zdaniem 

najlepiej odzwierciedla problemy i ambicje rozwojowe miasta. 

W wyniku głosowania ankietowego (którego wyniki prezentuje poniższe 

zestawienie), jako najbardziej odpowiadający wyzwaniom przed jakimi stoją Kielce został 

wybrany wariant II czyli Kielce miasto wysokiej jakości życia – w kierunku rozwoju 

zrównoważonego.  
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Dyskusja podsumowująca warsztat wyraźnie wskazała, że ostateczna wizja rozwoju 

Kielc i układ celów strategicznych zostaną określone w strategii, a wariantowe podejście 

do rekomendacji będzie bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji przez władze miasta.  

Podsumowując prace nad rekomendacjami warto zaznaczyć, że przedstawione 

warianty eksperckie nie są względem siebie konkurencyjne i wykluczające, a raczej 

uzupełniające. Można także wskazać ich wspólną, istotną część tzw. core wszystkich 

rekomendacji strategicznych, które powinny być uwzględnione przez miasto Kielce 

(tabela 5).  

 

Tabela 5. Rekomendacje strategiczne istotne dla wszystkich wariantów/wizji rozwoju 

miasta Kielce (uwzględniono te, które w ocenie eksperckiej otrzymały powyżej 60% 

punktów) 

Rekomendacje strategiczne (RS) 

RS 2. Kompleksowe podejście do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom demograficznym 

(depopulacja, starzenie się ludności, trwały odpływ ludności w ramach migracji krajowych i 

zagranicznych, niska zastępowalność pokoleń).  

RS 14. Zapewnienie osiągnięcia ładu przestrzennego na terenie miasta oraz spójności polityki 

przestrzennej w Kieleckiem Obszarze Funkcjonalnym. Choć kształtowanie polityki przestrzennej należy 

do zadań własnych gminy i uchwalenie MPZP jest aktem prawa miejscowego, to w KOF wydaje się 

szczególnie ważne wspólne ustalanie kierunków zagospodarowania przestrzeni, co pozwoli kształtować 

zarówno ofertę inwestycyjną (tereny inwestycje poza miastem) jak i rozwijać turystykę, która czerpie z 

zasobów i atrakcji znajdujących się poza miastem, a także utrzymać sieć obszarów chronionych. 
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Rekomendacje strategiczne (RS) 

RS 13. Zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska przyrodniczego na terenie miasta, co przełoży się 

na wysoką jakość życia (zarówno obecnego jak i przyszłych pokoleń). Na jakość środowiska 

przyrodniczego wpływa zarówno antropopresja (m.in. zanieczyszczenia poszczególnych komponentów 

środowiska, w tym szczególnie powietrza, związane ze sferą komunalno-bytową i transportem), a 

ponadto zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony środowiska (wodociąg, kanalizacja, 

nowoczesne oczyszczalnie ścieków, zakłady zagospodarowania odpadów). W związku z obserwowanymi 

zmianami klimatu wyzwaniem staje się także mitygacja i adaptacja do zmian klimatu.  

RS 19. Kontynuacja działań w kierunku kształtowania dobrego wizerunku Kielc w ochronie zdrowia, 

poprzez rozwój zarówno bazy medycznej, specjalistycznego sprzętu jak i kształcenie odpowiednich 

pracowników, niezbędnych zarówno dla świadczenia szerokiej gamy usług medycznych, jak i 

właściwego zarządzania lokalną sferą ochrony zdrowia. 

RS 6. Wzmocnienie działań proprzedsiębiorczych z wykorzystaniem endogenicznych zasobów Kielc i 

KOF.  

RS 12. Wprowadzanie modelu strategicznego zarządzania finansami miasta, w tym stałe monitorowanie 

całości przepływów finansowych oraz opracowywanie scenariuszy alternatywnych.  

RS 10. Wypracowanie założeń długookresowej polityki finansowej miasta, obejmującej co najmniej 

okres kadencyjny – stosownie do zakresu planowanych zadań inwestycyjnych oraz bieżących, a także 

przyszłych zobowiązań finansowych miasta. Realizacja tego celu wymaga dobrej współpracy organu 

stanowiącego i wykonawczego, a także bardzo dobrego przygotowania dokumentów programowych.  

RS 17. Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) jako warunku 

wdrażania idei smart city. Na wzrost poziomu cyfryzacji składa się zarówno rozwój internetu 

szerokopasmowego, zwiększenie zakresu e-usług publicznych jak i działania na rzecz budowania 

kompetencji cyfrowych mieszkańców. 

RS 4. Zwiększenie roli idei smart city dla wdrożenia zarządzania partycypacyjnego i zwiększenia udziału 

społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, co przyczyni się do podniesienia poziomu kapitału 

społecznego i zaufania do władz miasta. Smart city oznacza budowanie miasta współzarządzanego przez 

mieszkańców, dlatego potrzebna jest dwustronna komunikacja i współpraca władz miasta z różnymi 

grupami interesariuszy. 

RS 9. Opracowanie i wprowadzenie instrumentów racjonalizacji gospodarki finansowej miasta i 

zrównoważenia budżetu.  

RS 3. Rozwój i promocja Kielc jako ośrodka akademickiego i badawczo-rozwojowego.  

 


