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1.

SŁOWO WSTĘPU
Drodzy kielczanie,
Za nami 2021 rok, kolejny w którym
zmuszeni byliśmy do funkcjonowania
w

warunkach

pandemii

COVID-19

i w którym miasto i jego instytucje,
przedsiębiorcy, organizacje społeczne
i obywatele wciąż nie mogli w pełni
rozwinąć swoich możliwości.
Najważniejszym

priorytetem

pozostawało

zapewnienie

bezpieczeństwa

i

ochrona

najsłabszych mieszkańców.
Na szczęście możemy

powiedzieć, że dzięki podejmowanym na całym świecie

bezprecedensowym wysiłkom, zaangażowaniu świata nauki i medycyny, programom
zabezpieczającym i profilaktycznym, które wdrażaliśmy również na ternie gminy Kielce,
choroba staje się coraz mniejszym zagrożeniem. Świadczą o tym nie tylko zmniejszające się
liczby śmiertelnych przypadków, ale także potrzeby długotrwałych hospitalizacji. Pozwoliło
nam to choćby na zamknięcie w połowie ubiegłego roku szpitala tymczasowego, który
zbudowaliśmy w obiektach Targów Kielce. W konsekwencji mogliśmy uwolnić możliwości tej
szczególnie istotnej dla życia gospodarczego Kielc instytucji.
Pandemia, mimo jej kosztownych i wciąż odczuwalnych skutków, nie zablokowała wielu
działań, które podejmowaliśmy na rzecz rozwoju miasta i poprawy warunku funkcjonowania
jego mieszkańców. Przedstawiany Raport o stanie gminy Kielce za rok 2021 prezentuje je
w sposób szczegółowy i systematyczny. Zachęcając do jego lektury wskażę najważniejsze
elementy podejmowanych w tym celu przedsięwzięć.
Chcemy myśląc o rozwoju Kielc postępować w sposób długofalowy i konsekwentny, tak
żebyśmy najlepiej mogli wykorzystać możliwości, które występują u nas na miejscu, ale także
ze wsparciem ich zewnętrzną pomocą finansową. Dlatego tak wielką wagę przykładamy
z jednej strony do przygotowania nowej strategii rozwoju Kielc wykraczającej poza rok 2030,

4

Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2021
a z drugiej z wiązania jej elementów z dofinansowaniem możliwym do pozyskania w nowej
Wieloletniej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej. Rok 2021 był w tym względzie
kluczowy, a decyzje przygotowane do wdrożenia skutkować będą pozytywnie przez kolejne
dziesięciolecie.
Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City, którą dzięki decyzji Rady Miasta
z maja 2021 roku zaczęliśmy opracowywać przeszła rozbudowane konsultacje społeczne.
Zgłoszono prawie 500 uwag i pomysłów, a głos obywateli, w który się wsłuchujemy uważnie,
pozwoli na lepsze dopasowanie tego dokumentu do realnych potrzeb.
Kielce na skutek realizacji Strategii mają stać się Smart City, czyli inteligentnym miastem,
umiejętnie wykorzystującym zdobycze technologii do zapewnienia wysokiego standardu usług
publicznych dla swoich mieszkańców. Mają być także miastem bardzo przyjaznym
i zapewniającym jak najlepsze warunki do życia. Dlatego tak ważne miejsce w naszych
planach zajmują inwestycje poprawiające jakość powietrza i standard terenów zielonych, nie
tylko w ścisłym centrum miasta. Symbolicznym wskazaniem kierunku tych działań niech
będzie przyjęta w ubiegłym roku jednogłośnie decyzja Rady Miasta o zmianie statusu Doliny
Silnicy i utworzeniu na jej obszarze, nazywanym przez nas „Zielonymi płucami miasta” nowego
parku miejskiego. Do tej kierunkowej decyzji dołożyliśmy również we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zapewnienie finansowania kompleksowej
modernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Patrząc na inne priorytetowe
uzgodnienia w ramach przygotowywanego RPO możemy zapewnić, że nie zabraknie
w najbliższych latach unijnego wsparcia dla rozwoju miasta.
Niecierpliwie czekamy na uruchomienie nowej perspektywy środków europejskich, ale mimo
pozostawania w okresie przejściowym wciąż udaje się nam realizować w mieście wiele
poważnych inwestycji. Najważniejszą z nich było dokończenie modernizacji ulicy Wincentego
Witosa i połączenie dróg krajowych nr 73 i 74 przebiegających przez miasto. W znaczący
sposób zmieniło to i poprawiło ruch na północy miasta, a także przybliżyło do docelowego
powstania wschodniej obwodnicy Kielc, nad którą także pracujemy.
Dzięki zaangażowaniu środków europejskich udało się nam po wielu latach starań rozpocząć
budowę nowej siedziby dla Teatru Lalek i Aktora Kubuś tak, żeby jeszcze w tym roku najmłodsi
widzowie mogli oglądać przedstawienia w kompleksie Wzgórza Zamkowego. Zmieniamy
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również system komunikacyjny miasta wdrażając inteligentny system transportowy
i poprawiając jakość oświetlenia ulicznego. Przebudowujemy ulicę Domaszowska poprawiając
dojazd do kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a nowa infrastruktura drogowa na
Osiedlu Dąbrowa II pozwoli na dobry dostęp do nowych obszarów inwestycyjnych
i mieszkaniowych.
Realizujemy również szereg przedsięwzięć społecznych, których celem jest wzmacnianie
kompetencji edukacyjnych mieszkańców, wzrost partycypacji społecznej seniorów czy
profilaktyka zdrowotna.
A o tym, że nawet w trudnym czasie można inicjować nowe przedsięwzięcia o dużym zasięgu
niech świadczy przykład zorganizowanego po raz pierwszy w Kielcach festiwalu czytelniczego
„Pociąg do literatury. I Herling-Grudziński Festiwal”. Wspólne zaangażowanie miejskich
instytucji pokazało, że można stworzyć wydarzenie o najwyższym kulturalnym poziomie, które
przy okazji cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców.
Takich działań jest zresztą w całym Raporcie o stanie Gminy Kielce za rok 2021 znacznie więcej.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z tym szczegółowym dokumentem, w którym
przedstawiamy informacje o stanie naszego miasta, kierunkach rozwoju, jakie obraliśmy,
a także postępach, które czynimy. To dobra podstawa do analizy oraz dyskusji o przyszłości
Kielc.

Bogdan Wenta
Prezydent Miasta Kielce
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2.

WŁADZE MIASTA

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta Kielce, a organem wykonawczym
Prezydent Miasta Kielce.
Prezydent Miasta Kielce, Zastępcy
Prezydent Miasta Kielce

Bogdan Wenta

Pierwszy Zastępca Prezydenta

Bożena Szczypiór

Drugi Zastępca Prezydenta (do dnia 14 kwietnia 2021 r.)

Arkadiusz Kubiec

Drugi Zastępca Prezydenta (od dnia 15 kwietnia 2021 r.)

Agata Wojda

Trzeci Zastępca Prezydenta (do dnia 14 kwietnia 2021 r.)

Marcin Różycki

Trzeci Zastępca Prezydenta (od dnia 15 kwietnia 2021 r.)

Marcin Chłodnicki

Skarbnik Miasta

Beata Pawłowska

Sekretarz Miasta

Szczepan Skorupski

Rada Miasta Kielce
Przewodniczący Rady Miasta Kielce (do dnia 8 czerwca 2021 r.)

Kamil Suchański

Przewodniczący Rady Miasta Kielce (od dnia 8 czerwca 2021 r.)

Jarosław Karyś

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce (od dnia 18 marca 2021 r.)

Katarzyna Czech
- Kruczek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce (do dnia 8 czerwca 2021 r.)

Jarosław Karyś

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce (od dnia 16 czerwca 2021 r.)

Anna Kibortt

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce

Joanna Winiarska

Radny Rady Miasta Kielce

Michał Braun

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce

Jarosław Bukowski

Radny Rady Miasta Kielce

Maciej Bursztein

Radny Rady Miasta Kielce

Dariusz Kisiel

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce

Piotr Kisiel

Radna Rady Miasta Kielce (od dnia 13 maja 2021 r.)

Monika Kowalczyk

Radny Rady Miasta Kielce

Wiesław Koza

Radny Rady Miasta Kielce

Tadeusz Kozior

Radny Rady Miasta Kielce

Marian Kubik

Radna Rady Miasta Kielce

Joanna Litwin
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Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki

Zdzisław Łakomiec

Nieruchomościami Rady Miasta Kielce
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Agata Wojda

Rady Miasta Kielce (do 15 kwietnia 2021 r.)
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Anna Myślińska

Rady Miasta Kielce (od dnia 10 czerwca 2021 r.)
Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Marianna Noworycka

Rady Miasta Kielce

-Gniatkowska

Radna Rady Miasta Kielce (od dnia 13 maja 2021 r.)

Bożena Sieczka

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kielce

Marcin Chłodnicki

(do dnia 15 kwietnia 2021 r.)
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kielce

Monika Słoniewska

(od dnia 22 kwietnia 2021 r.)
Radny Rady Miasta Kielce

Marcin Stępniewski

Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce

Katarzyna Suchańska

Radny Rady Miasta Kielce

Kamil Suchański

Radny Rady Miasta Kielce

Arkadiusz Ślipikowski

Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

Karol Wilczyński

Rady Miasta Kielce
Radna Rady Miasta Kielce

3.

Katarzyna Zapała

DEMOGRAFIA

Poniższe dane uzyskano z aplikacji OTAGO modułów ELUD i PESWYB, zasilanej z SRP (Systemu
Rejestrów Państwowych)
Podstawą wyliczania wszystkich współczynników demograficznych oraz dotyczących migracji
ludności (na 1000 ludności) jest średnia liczba ludności zamieszkująca dany obszar
(województwo, powiat, gminę, tereny miejskie/wiejskie) lub stan ludności z połowy danego
okresu; w przypadku danych rocznych jest to liczba ludności według stanu w dniu
30 czerwca; dla półrocznych (I półrocze) – w dniu 31 marca.
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Wskaźnik przyrostu naturalnego w 2021
Współczynnik przyrostu naturalnego określa wartość przyrostu naturalnego przypadającą na
1000 osób na danym obszarze. Jest wyrażany w promilach [‰]. Aby go obliczyć, należy znać
współczynnik urodzeń oraz współczynnik zgonów.
Wz - współczynnik zgonów
Wu - współczynnik urodzeń
WPN - współczynnik przyrostu naturalnego
Z - liczba zgonów
U - liczba urodzeń
L - liczba mieszkańców
WU = Lu/L.
WZ = Lz/L.
WPN = WU – WZ
Wu = (U : L) * 1000‰
Wz = (Z : L) * 1000‰
Wpn = [(U - Z): L] * 1000‰
2021 rok
Z – 2681
U – 1497
L – 185 509 (stan na 30.06.2021r.)
Wu = (1497:185 509)*1000 ‰ = 8,069 ‰
Wz = (2681:185 509)*1000 ‰ = 14,452 ‰
Wpn 2021 = 8,069 ‰– 14,452 ‰ = - 6,383 ‰ = - 0,638%
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Saldo migracji w 2021
Saldo migracji to różnica między napływem (imigracją) a odpływem (emigracją) ludności z
danego obszaru w określonym czasie.
Sm = Li – Le
Sm – saldo migracji
Li – liczba imigrantów
Le – liczba emigrantów
W statystyce publicznej stosuje się pojęcie „Saldo migracji na 1000 osób”. Oznacza to przyrost
lub ubytek ludności danego obszaru na skutek migracji przypadający na 1000 mieszkańców
tego obszaru.
Sm = (Li – Le) / L * 1000‰
Sm – saldo migracji [‰]
Li – liczba imigrantów
Le – liczba emigrantów
L – liczba osób (stan na 30.06.2020r.)
2021 rok
Sm = (Li – Le) / L * 1000‰
Sm = (1620 – 3655) / 185509 * 1000‰
Sm = -2035 / 185509 * 1000‰
Sm = -0,01096 * 1000‰ = -10,97‰ = -1,096%
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Struktura wiekowa mieszkańców miasta Kielce.
Tabela 1. Przedział wiekowy dla kobiet i mężczyzn zameldowanych na terenie miasta Kielce (obywatele polscy i
cudzoziemcy, stan na 31 grudnia 2021 roku).
Pobyt stały lub czasowy
Wiek

Pobyt stały

Pobyt czasowy

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Kobiety

Mężczyźni

Razem

0-2

2341

2486

4827

2275

2428

4703

71

59

130

3-5

2728

2845

5573

2623

2742

5365

113

107

220

6-13

7351

7485

14836

7171

7300

14471

225

227

452

14-17

3202

3437

6639

2908

3169

6077

305

277

582

18-23

4265

4428

8693

4105

4273

8378

166

165

331

24-29

5603

5290

10893

5375

5111

10486

238

191

429

30-39

14172

13858

28030

13755

13498

27253

460

404

864

40-49

14330

13814

28144

14077

13523

27600

301

334

635

50-59

11088

9435

20523

10989

9299

20288

114

158

272

60-64

7216

5423

12639

7184

5380

12564

42

53

95

pow. 65

26772

16527

43299

26692

16472

43164

97

77

174

Razem

99068

85028

184096

97154

83195

180349

2132

2052

4184

Źródło: Referat Ewidencji Ludności – Urząd Miasta Kielce.

Zestawienie liczby osób zameldowanych w 2021 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. 2021r., poz. 510
ze zmianami) obywatele polscy i cudzoziemcy mają obowiązek zgłosić informację o miejscu
swojego pobytu (tj. zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldować
się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłosić wyjazd za granicę oraz zgłosić powrót z
wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej).
Osoba może posiadać zameldowanie na pobyt stały lub zameldowanie na pobyt czasowy, lub
jednocześnie zameldowanie na pobyt stały i czasowy na terenie miasta Kielce. W związku z
tym liczba zameldowań na pobyt „stały” i „czasowy” nie będzie ich sumą podawaną w rubryce
„stały lub czasowy”.
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Tabela 2. Zestawienie liczby osób zameldowanych w 2021 roku.
Obywatele Polscy i cudzoziemcy

Obywatele Polscy

Cudzoziemcy

Data
stałe lub
czasowe

stałe

czas.

stałe lub
czasowe

stałe

czas.

stałe lub
czasowe

stałe

czas.

2020-12-31

186 717

183 097

4 043

185 308

182 839

2 890

1 410

259

1 153

2021-01-31

186 497

182 844

4 079

185 059

182 588

2 895

1 438

256

1 184

2021-02-28

186 317

182 567

4 214

184 837

182 313

2 986

1 480

254

1 228

2021-03-31

186 227

182 345

4 397

184 605

182 082

3 036

1 622

263

1 361

2021-04-30

186 051

182 065

4 516

184 415

181 794

3 149

1 636

271

1 367

2021-05-31

185 873

181 857

4 545

184 236

181 586

3 177

1 637

271

1 368

2021-06-30

185 509

181 671

4 352

183 956

181 399

3 068

1 553

272

1 284

2021-07-31

185 133

181 405

4 247

183 692

181 134

3 074

1 441

271

1 173

2021-08-31

184 807

181 217

4 114

183 475

180 944

3 052

1 332

273

1 062

2021-09-30

184 918

181 140

4 286

183 384

180 869

3 020

1 534

271

1 266

2021-10-31

194 925

180 937

4 491

183 160

180 662

2 998

1 765

275

1 493

2021-11-30

184 711

180 657

4 543

182 874

180 380

2 980

1 837

277

1 563

2021-12-31

184 096

180 349

4 184

182 377

180 070

2 742

1 719

279

1 442

Źródło: Referat Ewidencji Ludności – Urząd Miasta Kielce.

Wśród mieszkańców Miasta Kielce dominują kobiety i stanowią 53,8 % populacji Miasta.
Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym stanowią 17,3 % ogółu, mieszkańcy w wieku
produkcyjnym stanowią 59,2 % wszystkich mieszkańców, natomiast mieszkańcy w wieku
poprodukcyjnym 23,5 % wszystkich mieszkańców Miasta Kielce. Dla porównania wyżej
wspomniane wartości w 2020 roku kształtowały się następująco: mieszkańcy w wieku
przedprodukcyjnym – 17,16 %, mieszkańcy w wieku produkcyjnym – 56,28 %, mieszkańcy
w wieku poprodukcyjnym – 26,57 %.

4.

ADMINISTRACJA

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kielce
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kielce określa organizację pracy, zasady
i zakres funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, a także inne
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postanowienia związane z realizacją zadań Miasta Kielce, wynikające z

obowiązującego

prawa. Konieczność ciągłego doskonalenia, wyznaczanie celów i przede wszystkim orientacja
na klienta to podstawy funkcjonowania urzędu. Optymalizacji sposobu wykonywanych zadań
służy również obecna struktura organizacyjna, wynikająca z Regulaminu Organizacyjnego,
nadanego Urzędowi Miasta Kielce przez Prezydenta Miasta Kielce zarządzeniem nr 148/2019
z dnia 15 kwietnia 2019 r. z późn. zm.
Wydziały Urzędu Miasta
W skład Urzędu Miasta wchodzą następujące komórki organizacyjne:


Kancelaria Prezydenta



Wydział Administracyjny



Wydział Budżetu i Księgowości



Wydział Edukacji, Kultury i Sportu



Wydział Geodezji



Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska



Wydział Gospodarki Nieruchomościami



Wydział Komunikacji



Wydział Organizacji i Kadr



Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji



Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej



Wydział Urbanistyki i Architektury



Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich



Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego



Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City



Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi



Biuro Inwestycji



Biuro Rady Miasta (funkcjonuje od 2 września 2020 r., zmiana została wprowadzona
zarządzeniem nr 358/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 2 września 2020 r.)

Liczba etatów
Liczba etatów w roku kalendarzowym w Urzędzie Miasta Kielce na koniec roku:


2021 r. – 680
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2020 r. – 669



2019 r. – 608

Wzrost zatrudnienia w 2021 r. w stosunku do 2020 r. jest związany z koniecznością realizacji
nowych zadań oraz potrzebą utrzymania lub podniesienia standardu usług świadczonych
na rzecz mieszkańców. Na wzrost poziomu zatrudnienia wpływ mają także zmiany przepisów
prawa lub ich interpretacji, które przyczyniają się do wzrostu czasochłonności realizowanych
zadań lub wzrostu liczby załatwianych spraw.
Działalność Biura Obsługi Interesantów (BOI)
Główną komórką informacyjną w Urzędzie Miasta Kielce są trzy punkty Biura Obsługi
Interesantów, w których doświadczeni pracownicy udzielają szczegółowych informacji na
temat pracy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta, sposobu załatwiania spraw,
kompetencji poszczególnych wydziałów i zakresu ich działania. Zgłaszający się klienci
otrzymują także wszelką pomoc przy wypełnianiu dokumentów. Dwa punkty BOI mieszczą się
na parterze budynku Urzędu Miasta przy Rynku – jeden przy wejściu od strony Rynku, drugi
przy wejściu od strony pl. Konstytucji. Trzeci punkt BOI znajduje się na parterze Urzędu Miasta
przy ul. Strycharskiej 6.
Do najważniejszych zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:


Kompetentna, profesjonalna i kulturalna obsługa interesantów polegająca m.in. na
udzielaniu wszechstronnej i wyczerpującej informacji oraz dokładnego instruktażu,
dotyczącego sposobu załatwienia spraw w Urzędzie Miasta Kielce i jednostkach
podległych.



Kompletowanie dokumentów niezbędnych do załatwienia spraw, należących do
zakresu działania wydziałów: Urbanistyki i Architektury, Geodezji, a także Gospodarki
Nieruchomościami i przekazywanie ich do merytorycznych wydziałów celem
załatwienia.



Prowadzenie rezerwacji terminu dla osób ubiegających się o rejestrację pojazdu.



Pomoc w obsłudze zainstalowanych w Urzędzie Miasta Kielce kas automatycznych –
opłatomatów oraz przyjmowanie reklamacji dotyczących ich działania.



Przyjmowanie ofert wpływających na wszczęte postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
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Udzielanie

odpowiedzi

na

pytania

wpływające

drogą

e-mail

na

adres:

boi@um.kielce.pl.
Stan epidemii, zagrożenie wirusem i wynikająca z tego nieco inna czasowa organizacja pracy
Urzędu, spowodowały trwałe zmiany w sposobie komunikacji klienta z urzędem. Podstawą
kontaktów mieszkańców miasta z urzędem stał się telefon i internet. Codziennie pracownicy
biura odbierają kilkaset telefonów od mieszkańców miasta. Najwięcej pytań dotyczy spraw
obywatelskich, komunikacji, deklaracji śmieciowych, podatków, dowodów osobistych oraz
nieruchomości. Na skrzynki e-mail Biura Obsługi Interesantów oraz Centrum Obsługi
Inwestorów każdego dnia wpływa po kilkadziesiąt wiadomości. Kielczanie zdecydowanie
chętniej korzystają również z platformy ePUAP. W 2019 r. do Urzędu Miasta za
pośrednictwem epuapu wpłynęło 8.478 dokumentów w formie elektronicznej. W 2020 r.
takich e-dokumentów było już 26.866, natomiast w 2021 r. 28.080.

5.

FINANSE

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji budżetu Miasta Kielce w 2021 roku umieszczona
jest w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok corocznie umieszczanym
w Biuletynie Informacji Publicznej.

5.1.

Sytuacja finansowa Miasta

Budżet Miasta na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 7 stycznia
2021r.
Plan określał:


dochody - 1.462.553.152 zł



przychody - 119.011.312 zł



wydatki - 1.568.060.838 zł



rozchody - 13.503.626 zł

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez
Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego
przez Radę Miasta.
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W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miasta 15 uchwał oraz wydanych
zostało 80 zarządzeń Prezydenta Miasta.
W wyniku dokonanych zmian:


zwiększono plan dochodów o kwotę 131.199.382 zł, do wysokości - 1.593.752.534 zł
z tego:
- plan dochodów bieżących zwiększono o 9,1 %, o kwotę - 123.810.463 zł
- plan dochodów majątkowych zwiększono o 6,8 %, o kwotę - 7.388.919 zł



zwiększono plan wydatków o kwotę 127.475.460 zł, do wysokości - 1.695.536.298 zł
z tego:
- plan wydatków bieżących zwiększono o 9,5 %, o kwotę - 127.725.959 zł
- plan wydatków majątkowych zmniejszono o 0,1 %, o kwotę - 250.499 zł



zwiększono plan przychodów o kwotę 237.997.921 zł, do kwoty - 357.009.233 zł



zwiększono plan rozchodów o kwotę 241.721.843 zł, do kwoty - 255.225.469 zł

W wyniku wykonanych dochodów na poziomie 1.552.042.335,78 zł oraz wydatków na
poziomie 1.542.389.586,71 zł Miasto Kielce osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie
9.652.749,07 zł.

5.2.

Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie 1.552.042.335,78 zł, w 97,4 %
planu po zmianach, w tym dochody:
 Gminy, na plan 1.201.825.090 zł zrealizowano w kwocie 1.157.336.788,80 zł, w 96,3%,
 Powiatu, na plan 391.927.444 zł zrealizowano w kwocie 394.705.546,98 zł, w 100,7%.
Ogólna kwota dochodów obejmuje:
 dochody bieżące, które na plan 1.477.798.256 zł wykonano w kwocie 1.490.162.121,45 zł,
100,8% planu,
 dochody majątkowe, które na plan 115.954.278 zł wykonano w kwocie 61.880.214,33 zł,
53,4 % planu.
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Dochody bieżące
Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2021r. 1.477.798.256 zł zrealizowano
w kwocie 1.490.162.121,45 zł, w 100,8 % planu.
Tabela 3. Wykonanie dochodów bieżących w 2021 roku.

Rodzaj dochodu

Kwota

Procent wykonania
planu %

Dochody własne

705.558.871,21

102,8

Subwencja ogólna

411.561.637,00

100,0

Dotacje celowe z budżetu państwa

335.958.676,54

99,1

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego

9.210.646,29

99,4

Płatności w ramach budżetu środków europejskich i
dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy o f.p.

19.304.241,62

87,7

Pozostałe dochody

8.568.048,79

87,6

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2021r. wyniosło 705.558.871,21 zł, tj. 102,8%
planu po zmianach i było wyższe od planowanych o kwotę 19.440.446,21 zł. W porównaniu
do wykonania z 2020r. nastąpił ich wzrost o 9,6%, tj. o kwotę 61.694.038,21 zł.
Wzrost dochodów w 2021r. w porównaniu z 2020 r. spowodowany jest m.in. wyższymi
wpływami z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego o 45.137.988,16 zł oraz
podatku od czynności cywilnoprawnych o 9.102.304,94 zł.
Natomiast spadek dochodów nastąpił m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd
Skarbowy o kwotę 8.911.133,18 zł.
Dochody majątkowe
Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości 115.954.278 zł, wykonano w kwocie
61.880.214,33 zł, 53,4 % planu.
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Tabela 4. Wykonanie dochodów majątkowych w 2021 r.

Rodzaj dochodu

Kwota

Procent
wykonania planu
%

25.730.945,58

97,0

158.648,00

99,8

Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz
dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy o f.p.

30.265.073,68

36,5

Pozostałe dochody

5.725.547,07

89,3

Dochody własne
Dotacje celowe z budżetu państwa

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok.

5.3.

Wydatki budżetu Miasta

Wydatki budżetu Miasta w 2021r. wykonano w wysokości 1.542.389.586,71 zł,
tj. 91,0 % planu po zmianach, z tego na zadania:


Gminy, na plan 1.303.509.847,06 zł, wydatkowano 1.158.262.476,27 zł, tj. 88,9 %
planu,



Powiatu, na plan 392.026.450,64 zł, wydatkowano 384.127.110,44 zł, tj. 98,0 % planu.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:


wydatki bieżące, które na plan 1.471.602.658 zł wykonano w wysokości
1.417.902.381,40 zł, tj. 96,4 % planu,



wydatki majątkowe, które na plan 223.933.640 zł zrealizowano w wysokości
124.487.205,31 zł, tj. 55,6 % planu.

Z analizy wydatków budżetowych wg. poszczególnych działów wynika, że najwięcej środków
wydatkowano na zadania w zakresie oświaty, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie
(491.267.207,22 zł) i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (63.438.048,12 zł), co
stanowi 36,0 % ogółu wydatków.
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W następnej kolejności znajdują się działy:


855 – Rodzina (17,9 % ogółu wydatków) 276.273.261,37 zł



600 – Transport i łączność (11,9 % ogółu wydatków) 184.003.519,61 zł



852 – Pomoc społeczna (10,3 % ogółu wydatków) 158.793.087,16 zł

W powyższych działach wydatkowano łącznie 1.173.775.123,48 zł, tj. 76,1% ogółu wydatków.
Najniższe wydatki w stosunku do ogólnej kwoty występują w następujących działach:


020 – Leśnictwo - 4.051,44 zł



751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa - 38.467,24 zł

W powyższych działach zrealizowano łącznie 42.518,68 zł.
Tabela 5. Wykonanie wydatków według działów w 2021 r. w Kielcach.
Dział

Nazwa

Wykonanie na
31.12.2020 r.

Wykonanie na
31.12.2021 r.

Wskaźnik
wykonania
planu
(%)

Dynamika
2021
/2020
(%)

010

Rolnictwo i łowiectwo

40 011,00

61 360,62

95,0

153,4

020

Leśnictwo

1 020,37

4 051,44

98,8

397,1

150

Przetwórstwo przemysłowe

777 823,01

761 089,38

75,2

97,8

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczna, gaz
i wodę

272 258,51

535 231,24

86,4

196,6

600

Transport i łączność

255 721 372,47

184 003 519,61

68,1

72,0

630

Turystyka

438 358,00

396 148,33

99,9

90,4

700

Gospodarka mieszkaniowa

37 538 024,51

37 635 282,62

96,9

100,3

710

Działalność usługowa

30 490 187,89

30 783 494,31

87,2

101,0

720

Informatyka

50 896,60

57 371,60

84,4

112,7

730

Szkolnictwo wyższe i nauka

436 500,00

394 500,00

89,7

90,4

750

Administracja publiczna

63 274 975,52

67 922 342,01

74,9

107,3

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa

1 022 847,93

38 467,24

99,5

3,8

752

Obrona narodowa

179 900,00

0,00

-

0,0
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752

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

755

Wymiar sprawiedliwości

757

42 698 380,21

37 804 747,57

96,1

88,5

527 822,00

526 361,67

99,5

99,7

Obsługa długu publicznego

17 659 841,28

13 669 595,79

96,0

77,4

758

Różne rozliczenia

1 299 156,00

696 527,00

26,4

53,6

801

Oświata i wychowanie

444 317 174,82

491 267 207,22

96,8

110,6

851

Ochrona zdrowia

14 930 746,98

17 624 868,38

92,1

118,0

852

Pomoc społeczna

162 649 870,74

158 793 087,16

97,7

97,6

853

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

14 462 858,93

15 995 014,51

95,3

110,6

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

54 756 905,04

63 438 048,12

98,5

115,9

855

Rodzina

277 401 543,05

276 273 261,37

99,5

99,6

78 006 586,38

86 028 276,40

93,6

110,3

29 019 346,04

30 319 458,03

91,0

104,5

Kultura fizyczna

27 951 332,31

27 360 275,09

98,0

97,9

Razem zrealizowane wydatki

1 555 925 739,59

1 542 389 586,71

91,0

99,1

900
921
926

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok.

Wydatki bieżące
Plan wydatków bieżących, wynoszący łącznie 1.471.602.658 zł, zrealizowano w wysokości
1.417.902.381,40 zł, tj. 96,4% planu po zmianach. Z tego w zakresie:


zadań Gminy, na plan 1.081.376.453 zł wydatkowano 1.035.280.532,55 zł, tj. 95,7%,



zadań Powiatu, na plan 390.226.205 zł wydatkowano 382.621.848,85 zł, tj. 98,1%.
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Wykres 1. Struktura wydatków bieżących w 2021 r.

340 876 179,55 zł
24,0%

300 390 191,97 zł
21,2%

161 920 667,39 zł
11,4%

577 504 226,90 zł
40,7%
13 669 595,79 zł
1,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

23 541 519,80 zł
1,7%

wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych
zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych
dotacje z budżetu
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok.

Wydatki majątkowe
Plan wydatków majątkowych, ogółem 223.933.640 zł, zrealizowano w wysokości
124.487.205,31 zł, tj. 55,6% planu, z tego w zakresie:


zadań Gminy, na plan 222.133.394 zł wydatkowano 122.981.943,72 zł, tj. w 55,4 %,



zadań Powiatu, na plan 1.800.246 zł wydatkowano 1.505.261,59 zł, tj. w 83,6 %.

W 2021 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem
i łącznością (dział 600) realizowane głównie przez Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano
łącznie 74 884 403,79 zł, co stanowi 60,2% ogółu wydatków majątkowych, a także na wydatki
związane z gospodarką mieszkaniową (dział 700), które realizowane były przez Wydział
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Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Inwestycji, Miejski Zarząd Budynków na które
wydatkowano łącznie 11 628 765,72 zł, co stanowi 9,3% ogółu wydatków majątkowych.
Najwięcej środków zostało przeznaczonych na inwestycje unijne, na które wydatkowano
łącznie 60 677 704,58 zł, wydatki na zadania inwestycyjne roczne wyniosły 19 675 947,62 zł,
natomiast wydatki na pozostałe programy, projekty, zadania wyniosły 40 416 288,61 zł.
W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami bezzwrotnymi dominowały
przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową, rowerową i edukacyjną, a także ze
zwiększeniem poziomu przedsiębiorczości. Przedsięwzięcia te realizowane były przede
wszystkim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Były to w szczególności następujące inwestycje:


„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej
73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę
nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu
ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”,



„Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez
rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania
al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”,



„Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam INC”,



„Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na
terenie miasta Kielce”,



„Budowa Kieleckiego

Centrum Kształcenia

Zawodowego na

rzecz wzrostu

gospodarczego regionu świętokrzyskiego”.
W ramach inwestycji rocznych najwięcej wydatków poniesionych zostało na działania
związane z poprawą infrastruktury drogowej, oświatowej, z zakupem nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych, gospodarką komunalną.
Znaczne środki wydatkowano również w ramach przedsięwzięć majątkowych na pozostałe
programy, projekty, zadania, w których przeważały wydatki dotyczące poprawy infrastruktury
drogowej, komunalnej, oświatowej i mieszkaniowej.
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Tabela 6. Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym w 2021 r. w Kielcach.

Dział

Nazwa

Wykonanie na
31.12.2020 r.

Wykonanie na
31.12.2021 r.

Wskaźnik
wykonania
planu
(%)

Dynamika
2021
/2020
(%)

175 913,70

12 546,00

100,0

-

0,00

218 462,00

99,3

-

150

Przetwórstwo przemysłowe

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i
wodę

600

Transport i łączność

153 750 837,74

74 884 403,79

47,6

48,7

700

Gospodarka mieszkaniowa

11 412 538,98

11 628 765,72

95,5

101,9

710

Działalność usługowa

7 449 391,53

5 356 791,69

65,3

71,9

750

Administracja publiczna

424 518,16

979 367,86

74,2

230,7

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

5 778 197,33

1 549 871,95

66,9

26,8

801

Oświata i wychowanie

16 754 875,82

7 652 195,21

61,6

45,7

851

Ochrona zdrowia

492 552,75

0,00

-

0,0

852

Pomoc społeczna

1 642 606,50

923 606,69

93,7

56,2

853

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

359 031,60

532 901,15

86,9

148,4

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

193 774,20

4 111 656,04

97,2

2 121,9

855

Rodzina

76 240,12

278 955,48

99,9

365,9

10 432 394,78

10 239 301,79

70,4

98,1

100 768,37

1 192 775,71

29,5

1 183,7

7 199 000,63

4 925 604,23

93,4

68,4

216 242 642,21

124 487 205,31

55,6

57,6

900
921
926

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
RAZEM

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok.
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Wykres 2.Procentowa struktura wydatków majątkowych w 2021 r. w Kielcach.

60,2%

9,3%

0,0% 0,2%

8,2%

6,1%

4,3%
0,8% 1,2%

0,0% 0,7% 0,4%

4,0%

3,4%
0,2%

1,0%

150 400 600 700 710 750 754 801 851 852 853 854 855 900 921 926
Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok.

5.4.

Zadłużenie Miasta

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów,
pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach
wynosił 1.022.548.735,87 zł, w tym z tytułu:


kredytów - 954.509.841,80 zł



pożyczek 3.303.777,27 zł



obligacji 63.134.000,00 zł



umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach 1.601.116,80 zł

W 2021 roku zaciągnięto nowe kredyty długoterminowe na łączną kwotę 83.000.000 zł, oraz
zaciągnięto zobowiązanie na podstawie umowy sprzedaży, którego cena jest płatna w ratach
w wysokości 2.416.680,00 zł. Miasto dokonało także emisji obligacji komunalnych na łączną
kwotę 167.500.000 zł, a uzyskane środki z tego tytułu przeznaczono na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, których termin z zawartych umów
przypadał na lata 2022-2036. Proces ten nie wpłynął na wysokość zadłużenia Miasta Kielce.
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W 2021r. dokonano spłaty zadłużenia w łącznej kwocie 257.203.807,80 zł. Stan zadłużenia na
koniec 2021r. zmniejszył się o 4.287.127,80 zł w stosunku do stanu zadłużenia na koniec
2020r.
Tabela 7. Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym w 2021 r. w Kielcach.

Lp.

Nazwa

Stan zadłużenia na
dzień 01.01.2021 r.

Zaciągnięte
kredyty/ pożyczki
w 2021 r.

Spłacone/umorzo
ne zobowiązania
w 2021 r.

Stan zadłużenia na
dzień 31.12.2021 r.

1.

KREDYTY
(kapitał)

954 509 841,80

83 000 000,00

247 538 841,80

789 971 000,00

2.

POŻYCZKI
(kapitał)

3 303 777,27

0,00

686 626,00

2 617 151,27

OBLIGACJE

63 134 000,00

167 500 000,00

7 000 000,00

223 634 000,00

1 601 116,80

2 416 680,00

1 978 340,00

252 916 680,00

257 203 807,80

3.
4.

UMOWA
SPRZEDAŻY, KTÓREJ
CENA JEST PŁATNA
W RATACH
RAZEM

1 022 548 735,87

2 039 456,80
1 018 261 608,07

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok.

5.5.

Wynik finansowy budżetu

Wynik finansowy budżetu w 2021 roku został przedstawiony w poniższej tabeli.
Tabela 8. Realizacja budżetu Miasta w 2021 r. w Kielcach.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na początek
roku 2021

Plan po zmianach
na 31.12.2021 r.

Wykonanie

Wskaźnik
wykonania
(%)

1.

Dochody

1 462 553 152

1 593 752 533,70

1 552 042 335,78

97,4

2.

Wydatki

1 568 060 838

1 695 536 297,70

1 542 389 586,71

91,0

3.

Deficyt/nadwyżka
(1-2)

-105 507 686

-101 783 764,00

9 652 749,07

4.

Przychody

119 011 312

357 009 233,00

362 926 629,01

101,7

5.

Rozchody

13 503 626

255 225 469,00

255 225 467,80

100,0

6.

Wynik

117 353 910,28

x

x

0,00

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok.
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Na koniec roku 2021 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w wysokości 117.353.910,28 zł.
Przychody zostały zrealizowane na poziome 101,7% planu po zmianach, na co miały wpływ
wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Miasta, pozostałe na koniec 2020r. w wysokości 76.113.435,00 zł.
Spłacono raty kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości, z czego 247.538.841,80 zł
stanowiły wcześniejsze spłaty kredytów, których termin z zawartych umów przypadał na lata
2022 – 2036.
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Wykres 3. Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2021 r.
Dochody ogółem
1 552 042 335,78
Dochody bieżące
1 490 162 121,45
-

Wydatki bieżące
1 417 902 381,40
=
Nadwyżka dochodów
bieżących nad wydatkami
bieżącymi
72 259 740,05

Dochody majątkowe
61 880 214,33

-

Wydatki ogółem
1 542 389 586,71

=

-

Wydatki majątkowe
124 487 205,31
=
Niedobór środków
budżetowych na wydatki
majątkowe
-62 606 990,98

Deficyt

9 652 749,07

+

Rozliczenie środków
określonych w art. 5 ust. 1
pkt 2 u.f.p. i dotacji na
realizację programu,
projektu lub zadania
18 259 736,07
Rozliczenie dochodów i
wydatków nimi
finansowanych ze
szczególnymi zasadami
wykonania budżetu
18 053 457,94
Kredyty i pożyczki
długoterminowe

Przychody

83 000 000,00

362 926 629,01

Wolne środki finansowe
jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu Miasta
76 113 435,00
Obligacje komunalne
167 500 000,00

-

Rozchody
255 225 467,80

Spłata kredytów i
pożyczek
248 225 467,80
Wykup obligacji
komunalnych
7 000 000,00

=
Wynik
117 353 910,28

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok.
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5.6.
Działania

Wykorzystanie funduszy europejskich
mające

na

celu

pozyskanie

funduszy

europejskich

i

realizację

zadań

współfinansowanych ze środków UE prowadzone są przez następujące wydziały Urzędu
Miasta i jednostki organizacyjne Miasta: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem
Smart City, Wydział Geodezji, Biuro Inwestycji, Miejski Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie, Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego, Centrum Kształcenia
Zawodowego, Kielecki Park Technologiczny, Geopark Kielce oraz inne jednostki organizacyjne
Miasta Kielce.
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi prowadzi systematyczny monitoring funduszy
europejskich, pozyskiwanych przez Miasto Kielce i miejskie jednostki organizacyjne oraz
sporządza sprawozdania z realizacji wszystkich wydatków majątkowych oraz przedsięwzięć
bieżących, współfinansowanych środkami z UE, stanowiących część sprawozdań z wykonania
budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ponadto w strukturach Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi działa Biuro Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego, które wspiera Prezydenta Miasta Kielce w pełnieniu roli Instytucji
Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
W 2021 roku realizowano 74 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe współfinansowane bądź
planowane do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na łączną kwotę
83 166 152,33 zł. Środki z UE wyniosły 56 921 307,15 zł, co stanowiło 68 % łącznych
wydatków na te przedsięwzięcia.
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Tabela 9. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące w 2021 r.

Wydatki na
przedsięwzięcia
bieżące
Wydatki na
przedsięwzięcia
majątkowe
Wydatki ogółem

w tym:

Liczba
przedsięwzięć

Łączne wydatki

53

własne

UE

środki inne

własne pozaprojektowe

22 488 447,75

1 131 962,21

19 738 975,80

1 491 874,52

125 635,22

21

60 677 704,58

20 831 443,95

37 182 331,35

46 930,49

2 616 998,79

74

83 166 152,33

21 963 406,16

56 921 307,15

1 538 805,01

2 742 634,01

Źródło: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

W ramach 53 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 22 488 447,75 zł, w tym środki
wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 19 738 975,80 zł.

Wykres 4. Wydatki bieżące ze względu na źródła finansowania.

125 635,22

1 131 962,21

1 491 874,52

19 738 975,80

własne

UE

środki inne

własne pozaprojektowe

Źródło: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Inwestycje te były realizowane głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój.

29

Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2021
Tabela 10. Podział wydatków bieżących na realizowane programy w 2021 r.
w tym:
Programy

Łączne wydatki

ERASMUS
RPO WŚ 20142020
POWER
POPW 2014-2020
POPT 2014-2020
INNE
Razem

środki własne
miasta

środki wymienione w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

środki inne

środki własne
pozaprojektowe

504 976,45

0,00

486 386,48

0,00

18 589,97

17 358 054,87

494 576,32

15 714 233,97

1 149 244,58

0,00

1 919 376,06

0,00

1 699 754,11

219 621,95

0,00

924 417,93

75 443,53

848 974,40

0,00

0,00

1 412 832,73

510 297,28

676 155,58

119 334,62

107 045,25

368 789,71

51 645,08

313 471,26

3 673,37

0,00

22 488 447,75

1 131 962,21

19 738 975,80

1 491 874,52

125 635,22

Źródło: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Wykres 5. Wydatki bieżące według realizowanych programów.

4%

6%

2%

2%

9%

77%
ERASMUS
POPW 2014-2020

RPO WŚ 2014-2020
POPT 2014-2020

POWER
INNE

Źródło: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Największy udział w ich wykonaniu miał Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie.
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Tabela 11. Podział wydatków na przedsięwzięcia bieżące ze względu na jednostki realizujące.
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące

Liczba przedsięwzięć

Łączne wydatki

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

32

10 463 169,00

Kielecki Park Technologiczny

6

1 385 255,13

Miejski Urząd Pracy

5

2 029 840,48

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

4

4 605 596,15

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1

760 257,79

Wydział Administracyjny

1

209 682,21

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

1

491 920,43

Wydział Geodezji

1

758 143,47

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1

1 132 008,15

1

652 574,94

53

22 488 447,75

Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym
Rozwojem Smart City
Razem
Źródło: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

W ramach 21 przedsięwzięć majątkowych, współfinansowanych bądź planowanych do
współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej wydatkowano kwotę
60 677 704,58 zł. Środki z UE wyniosły 37 182 331,35 zł, co stanowiło 61 % łącznych
wydatków na te przedsięwzięcia.
Wykres 6. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe ze względu na źródła finansowania.

2 616 998,79

46 930,49

20 831 443,95

37 182 331,35

własne

UE

środki inne

własne pozaprojektowe

Źródło: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.
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Inwestycje te były realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Tabela 12. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe według realizowanych programów.
w tym:
Liczba
przedsięwzięć

Łączne
wydatki

środki własne

środki
wymienione w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ufp

15

51 002 466,93

14 250 464,95

34 767 666,99

1 951 379,70

32 955,29

5

9 547 908,05

6 570 627,00

2 335 471,56

641 809,49

0,00

1

127 329,60

10 352,00

79 192,80

23 809,60

13 975,20

21

60 677 704,58

20 831 443,95

37 182 331,35

2 616 998,79

46 930,49

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego 20142020
Program Operacyjny
Polska Wschodnia 20142020
Program Operacyjny
Pomoc Techniczna
2014-2020
Wydatki na
przedsięwzięcia
majątkowe:

środki własne
pozaprojektowe

środki
inne

Źródło: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg, Kielecki Park Technologiczny,
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.
Tabela 13. Podział wydatków na przedsięwzięcia majątkowe współfinansowane ze środków UE
ze względu na jednostki realizujące.
Wydział/Jednostka

Liczba przedsięwzięć

Łączne wydatki

Miejski Zarząd Dróg

10

50 731 926,07

Kielecki Park Technologiczny

1

4 884 323,40

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

2

4 095 019,23

Miejski Urząd Pracy

1

379 294,06

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1

249 247,20

Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania
Zrównoważonym Rozwojem Smart City

1

127 329,60

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

2

76 318,11

Biuro Inwestycji

1

72 500,91

Wydział Geodezji

1

49 200,00
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Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

1

12 546,00

Razem

21

60 677 704,58

Źródło: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

W 2021 r. podpisano 17 umów o dofinansowanie następujących projektów
współfinansowanych środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz innych środków zewnętrznych.
Tabela 14. Umowy o dofinansowanie podpisane w 2021 r.
Lp

Tytuł Projektu/
Zadania

Jednostka
realizująca

Źródło
finansowania

Wartość
całkowita
projektu

środki z UE

Inne
środki

1.

Dobry start do
kariery w branży
kosmetycznej

Zespół Szkół nr 3 w
Kielcach

RPO WŚ 20142020

436556,50

371073,02

0,00

2.

Kielecki Kopernik:
Praktyka, Rozwój,
kariera zawodowa

Zespół Szkół
Ekonomicznych

RPO WŚ 20142020

1186453,20

1008485,22

0,00

3.

Kluczowe
kompetencje w SP
8 Kielce

Szkoła Podstawowa
nr 8 im. Wojska
Polskiego w
Kielcach

RPO WŚ 20142020

436231,00

370796,35

0,00

4.

Energetyk
i informatyk to
dobry duet

Zespół Szkół
Elektrycznych

RPO WŚ 20142020

1338670,08

1137869,57

0,00

5.

Deepening
democracy! - a
strategy for
improving the
quality of
democracy in
school context

IV Liceum
Ogólnokształcące w
Kielcach

Erasmus +

93137,20

93137,19

0,00

6.

Projekt grantowy
pn. "Bezpieczna
Przyszłość" 2

DPS im. Św. Brata
Alberta, DPS im.
A. Kępińskiego, DPS
im. Jana
i Marysieńki
Sobieskich, DPS
im. Florentyny
Malskiej; DPS
im. Jana Pawła II

Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja Rozwój
na lata 20142020

519301,92

437667,66

0,00

7.

Technik urządzeń
i systemów
energetyki
odnawialnej zawód
z przyszłością

Zespół Szkół
Informatycznych
w Kielcach

RPO WŚ 20142020

944124,50

802521,12

0,00

8.

Zawodowy
bumerang

Miejski Urząd Pracy
w Kielcach

RPO WŚ 20142020

3241712,00

2809712,00

0,00
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9.

Aktywizacja
zawodowa osób
powyżej 29 roku
życia
pozostających bez
pracy w gminie
Miasto Kielce (VII)

10.

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy w gminie
Miasto Kielce (VII)

Miejski Urząd Pracy
w Kielcach

11.

Akademia biznesu
dla młodych

Kielecki Park
Technologiczny

12.

Poland Prize
powered by Kielce
Technology Park

Kielecki Park
Technologiczny

13.

Lekcje w
lockdownie

14.

W cyfrowym
świecie

15.

Profesjonalne
kadry kontynuacja

16.

Akredytacja
Erasmus +

17.

Erasmus +
Akredytacja

Miejski Urząd Pracy
w Kielcach

V Liceum
Ogólnokształcące
im. Ks. P.
Ściegiennego w
Kielcach
Szkoła Podstawowa
nr 15 im. T.
Kościuszki w
Kielcach
Zespół Szkół Nr 2
w Kielcach

RPO WŚ 20142020

8427951,46

8427951,46

0,00

7056470,16

7056470,16

0,00

128590,00

117140,00

0,00

8371150,00

8094920,00

0,00

Erasmus +

51284,73

51284,73

0,00

RPO WŚ 20142020

507475,00

431353,75

0,00

RPO WŚ 20142020

1044066,00

887456,10

0,00

Erasmus +

331440,20

331440,20

0,00

Erasmus +

118509,00

118509,00

0,00

34 233 122,95

32 547 787,53

0,00

Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja Rozwój
na lata 20142020
Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja Rozwój
na lata 20142020
Program
Operacyjny
Inteligentny
Rozwój 20142020

Zespół Szkół
Przemysłu
Spożywczego
w Kielcach
I Liceum
Ogólnokształcące
im. Stefana
Żeromskiego
w Kielcach

Suma
Źródło: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Największe projekty realizowane w mieście Kielce współfinansowane są z Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia. To dodatkowy instrument wsparcia finansowego dla
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5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
i warmińsko-mazurskiego, będący uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych
w ramach regionalnych i krajowych programów na lata 2014-2020, z których finansowane są
zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. Celem Programu jest wzrost konkurencyjności
i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.
Dzięki wsparciu finansowemu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Miasto Kielce
realizowało w perspektywie finansowej 2014-2020 trzy projekty infrastrukturalne o łącznej
wartości 385,35 mln zł, przy wsparciu unijnym w wysokości 276,76 mln zł. W roku 2021
kontynuowana była realizacja jednego projektu.
Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach
Okres realizacji projektu: II kw. 2016r. – IV kw. 2022 r.
Projekt zakłada realizację 9 następujących zadań:
a) „Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej
infrastruktury”. Podpisano umowę na realizację założonych działań. Planowane
zakończenie prac 08.2022r. Zadanie obejmuje m. in.:
–

uruchomienie centrum sterowania ruchem;

–

prowadzenie

priorytetów

dla

komunikacji

publicznej

(doposażenie

skrzyżowań

z sygnalizacją świetlną m. in. w elementy umożliwiające nadawanie priorytetów i odbiór
sygnałów przesyłanych z autobusów komunikacji publicznej);
–

budowę i przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej (przebudowa skrzyżowań na
potrzeby właściwego wdrożenia systemów ITS, budowa lub przebudowa infrastruktury
związanej z funkcjonowaniem drogi, przebudowa kolidującej infrastruktury niezwiązanej
z funkcjonowaniem drogi);

–

budowę infrastruktury wspomagającej sterowanie ruchem w mieście i zbierającej
informacje o ruchu w mieście;

– stworzenie platformy zbierającej informacje o ruchu i podróżach na terenie miasta wraz
z możliwością modelowania ruchu na bazie zbieranych danych;
–

uruchomienie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej umożliwiającej wymianę danych
ważnych dla usprawnienia sposobu poruszania się po mieście;
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–

przeszkolenie w zakresie użytkowania i utrzymania systemu, zapewnienie bieżącego
szkolenia z udziałem wykwalifikowanej kadry ze strony przedstawicieli wykonawcy
w pierwszym okresie użytkowania systemu;

–

zapewnienie kompletu narzędzi do obsługi, utrzymania i serwisowania systemu.

b) „Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej”zadanie zakończone - zakupiono 154 szt. automaty do sprzedaży papierowych biletów
komunikacji miejskiej.
c) „Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy
danej linii” – zadanie zakończone - zakupiono 194 szt. wewnętrzne informacyjne tablice
LCD tzw. „koralikowe”.
d) „Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych” – zadanie
zakończone - 123 szt. autobusy komunikacji miejskiej doposażono w urządzenia systemu
zapowiedzi głosowych.
e) „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej
z Witosa” – zadanie zakończone . W zakres zadania wchodziła przede wszystkim budowa
dróg stanowiących przedłużenie ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej
z ul. Witosa, jednakże ponadto wybudowano obiekt mostowy nad linią kolejową KielceWarszawa i bocznicą kolejową, mury oporowe na dojazdach do obiektu mostowego,
ścieżkę rowerową wraz z jej połączeniem ze ścieżką wykonaną wzdłuż istniejącej ul.
Olszewskiego oraz ciągami pieszo-rowerowymi, chodniki, opaski, zatoki autobusowe oraz
zjazdy, drogi dojazdowe, skrzyżowania w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej
terenów sąsiadujących, odwodnienia dróg, energooszczędne oświetlenie, dróg, kanały
technologiczne oraz sygnalizację świetlną ułatwiającą wyjazd autobusów z istniejącej pętli
autobusowej przy ul. Olszewskiego. Dokonano również przebudowy kolidujących
odcinków infrastruktury technicznej.
f) „Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc
do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej”- zadanie zaplanowane do
realizacji w latach 2021-2022. Realizacja zadania umożliwi otwarcie terenów
inwestycyjnych oraz mieszkaniowych na os. Dąbrowa II w Kielcach. Ponadto przyczyni się
do lepszego skomunikowania os. Dąbrowa, m.in. w wyniku jego połączenia z ul.
Warszawską. W zakres zadania wchodzi przede wszystkim budowa drogi gminnej na os.
„Dąbrowa II” (stanowiącej przedłużenie ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej)
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o długości ok. 1,0 km o parametrach drogi klasy L. Ponadto zaplanowano budowę nowej
pętli autobusowej, chodników, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej w ciągu
nowobudowanej drogi oraz wzdłuż ul. Warszawskiej i ul. Witosa, kanałów
technologicznych, energooszczędnego oświetlenia ulicznego, skrzyżowań i włączeń dróg
dojazdowych przewidzianych w mpzpt „Dąbrowa II” do przedmiotowej drogi głównej oraz
zjazdów w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów przyległych. Przebudowana
zostanie kolidująca infrastruktura techniczna.
g) „Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową
ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta”- zadanie zaplanowane na lata 2021-2022.
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej okolicznych
terenów (w tym terenów o funkcji magazynowo - składowej i mieszkaniowej), poprawy
dostępności do sąsiednich gmin (Gmina Zagnańsk) oraz rozbudowy systemu komunikacji
zbiorowej poprzez budowę nowej pętli autobusowej. W zakres zadania wchodzi przede
wszystkim rozbudowa ul. Zagnańskiej na odcinku od ul. Witosa do granic miasta
o długości ok. 1,4 km oraz budowa pętli autobusowej na wysokości Aresztu Śledczego,
parkingu w rejonie w/w pętli autobusowej, przebudowa/rozbudowa istniejących
skrzyżowań, chodników i ścieżek rowerowych, energooszczędnego oświetlenia ulicznego,
kanału technologicznego oraz systemu odwodnienia wraz z oczyszczalnią wód
deszczowych.
h) „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów
(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy
ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)”- zadanie zakończono. Zadanie zakładało budowę
Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów na bazie dworca
autobusowego, który pełnio rolę elementu integrującego sieć komunikacyjną regionu
i komunikację miejską Kielc. W Centrum Komunikacyjnym zamontowano przyjazną dla
pasażerów infrastrukturę pomocnicza, m.in.: kasy, wydzielono poczekalnie, rozwiązania
i

urządzenia

zapewniające

dostępność

osobom

niepełnosprawnym.

Ponadto

zamontowano system monitoringu i kierowania ruchem, nowoczesne systemy informacji
wizualnej i dźwiękowej dla pasażerów, rozwiązania komunikacyjne umożliwiające
korzystanie z Centrum różnego rodzaju pojazdom (od samochodów osobowych po
autobusy wysokopokładowe i wielkopojemne autobusy miejskie).
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i) „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez
rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania
al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności” – planowana realizacja zadania w latach 2021-2022.
Zadanie obejmuje swoim zakresem odcinek ul. Domaszowskiej od al. Tysiąclecia PP do
skrzyżowania z ul. Żniwną i ul. Poleską, skrzyżowanie al. Solidarności z al. Tysiąclecia PP,
oraz odcinek ul. Żniwnej w Kielcach od ul. Poleskiej do wiaduktu nad S 74. W zakres
przedsięwzięcia wchodzi w szczególności rozbudowa skrzyżowania ulic: al. Solidarności
z al. Tysiąclecia PP i ul. Domaszowską (wyspa centralna z sygnalizacja świetlną) oraz
przebudowa lub rozbudowa skrzyżowania ul. Domaszowskiej z ul. Żniwną, przebudowa
jezdni ulicy Domaszowskiej wraz z odcinkami dróg dojazdowych (w niezbędnym zakresie),
chodników, zjazdów, zatok autobusowych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa
oświetlenia ulicznego i zastąpienie lamp tradycyjnych energooszczędnymi oprawami LED,
przebudowa

kanalizacji

deszczowej

i

przebudowa

infrastruktury

podziemnej

w niezbędnym zakresie. Rozbudowa ulicy Domaszowskiej wraz z przebudową ul. Żniwnej
ułatwi

obsługę

rozbudowującego

Campusu
się)

Uniwersytetu

głównie

za

Jana

Kochanowskiego

pośrednictwem

(od

komunikacji

wielu

lat

publicznej.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu uczelni znajduje się nowo wybudowana pętla
autobusowa. Ponadto, na północ od Campusu (przy ul. Świerczyńskiej i ul. Ciekockiej)
otwierają się nowe tereny inwestycyjne, m.in. pod budownictwo mieszkaniowe.
Natomiast w kierunku południowym inwestycja otwiera tereny dynamicznie powstającej
zabudowie wielorodzinnej przy ul. Poleskiej i Leszczyńskiej.

W 2021 r. Miasto aplikowało o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na
odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta”.
Wniosek o dofinansowanie złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu
16.11.2021r. Projekt planowany jest do realizacji przy współfinansowaniu środków
pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa
2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, działanie 2.2 Infrastruktura drogowa
Koszt całkowity projektu: 54 045 754,81 zł, koszt kwalifikowany 53 805 289,81 zł,
wnioskowane dofinansowanie 45 734 496,32 zł
Planowany termin realizacji robót budowlanych: 31.03.2022 – 31.12.2023.
21.03.2022r. podpisano umowę o dofinansowanie. Koszt całkowity projektu: 54 045 754,81
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zł, koszt kwalifikowany 53 805 289,81 zł, dofinansowanie 31 363 740,86 zł.

Kolejnym istotnym źródłem finansowania inwestycji miejskich są Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego wdrażane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w perspektywie finansowej 2014-2020
Miasto Kielce realizowało, bądź też jest w trakcie realizacji 7 projektów pozakonkursowych
o łącznej wartości 265,72 mln zł., w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa wynosi 180,87 mln zł.
W 2021r. kontynuowana była realizacja trzech projektów na łączną kwotę 209,5 mln zł, w tym
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wyniosło
139,59 mln zł. Poniższe dane wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie wraz
z aneksami, tj. wg stanu na 31.12.2021 r.
Tabela 15. Zestawienie projektów inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. współfinansowanych z RPOWŚ - ZIT –
tryb pozakonkursowy.
Wartość
całkowita,
(mln zł)

Środki z UE
i budżetu
państwa
(mln zł)

Termin
zakończenia
projektu

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka
realizująca

1

Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku
od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73
poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej
i ul Witosa w Kielcach oraz budowę nowego
połączenia ul Witosa z ul Radomską

Miejski
Zarząd Dróg

149,43

96,47

2022

2

Budowa i modernizacja sieci ścieżek
rowerowych w gminie Kielce jako element
zrównoważonej mobilności miejskiej

Miejski
Zarząd Dróg

10,96

8,79

2022

3

Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia
Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego
regionu świętokrzyskiego

Centrum
Kształcenia
Zawodowego

49,11

34,33

2022

209,5

139,59

Razem
Źródło: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.
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Krótka charakterystyka projektów realizowanych w roku 2021 z RPOWŚ 2014-2020 (w formule
ZIT), w trybie pozakonkursowym
1. Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73
poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach oraz budowę nowego
połączenia ul. Witosa z ul. Radomską”
Okres realizacji projektu: IV kw. 2017 – II kw. 2022 r. Projekt w trakcie realizacji.
Zakres projektu obejmuje rozbudowę ul. Zagnańskiej na odcinku od ul. Jesionowej do ul.
Witosa oraz rozbudowę ul. Witosa na odcinku od ul. Zagnańskiej do ul. Warszawskiej. Zastanie
wybudowane przedłużenie ul. Witosa do ul. Radomskiej. W ramach prac zostaną
przebudowane/rozbudowane istniejące i wybudowane nowe skrzyżowania, wybudowane
chodniki i ścieżki rowerowe, obiekty mostowe, system odwadniania wraz z oczyszczalniami
wód deszczowych, oświetlenia ulicznego. Ponadto zostanie przebudowana kolidująca
infrastruktura techniczna oraz dokonana rozbiórka kolidujących obiektów, np. ogrodzeń,
budynków.
2. „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element
zrównoważonej mobilności miejskiej”
Okres realizacji projektu: IV kw. 2018r. – III kw. 2022 r. Projekt w trakcie realizacji.
W ramach projektu powstanie ok. 12 km infrastruktury dostępnej dla rowerzystów, co
stanowić będzie wzrost o 30,00% w stosunku do stanu obecnego. Projekt obejmuje min:
budowę, przebudowę i rozbudowę dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz
skrzyżowań.
Projekt realizowany jest w III etapach:
-

I etap ul. Warszawska (odcinek od skrzyżowania z Orkana do skrzyżowania z Witosa),
ul. Orkana (odcinek od skrzyżowania z Klonową do skrzyżowania z Warszawską),
ul. Jaworskiego (odcinek od skrzyżowania z Warszawską do ścieżki rowerowej
w ul. Jeziorańskiego), ul. Klonowa (odcinek połączenie z Jesionową i ścieżki w dolinie rzeki
Silnica do ścieżki w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną).

-

II etap obejmuje połączenie Piekoszowskiej z Bernardyńską, Piekoszowska (odcinek od
ul. Podklasztornej do skrzyżowania z ul. Jagiellońską), al. Solidarności (od ul. Leszczyńskiej
do wjazdu do ul. Wschodniej/strona wschodnia/oraz z budową połączeń z ddr
w ul. Nowaka-Jeziorańskiego).
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-

III etap ul. Krakowska (od Jagiellońskiej do WDK, ul. Krakowska od al. Górników
Staszicowskich do granicy miasta i połączenie z ul. Zalesie, ul. Wrzosowa odc. od „Ronda
Czwartaków” do basenu „Foka”).

3. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego
regionu świętokrzyskiego”
Okres realizacji projektu: I kw. 2017r. – II kw. 2022r. Projekt w trakcie realizacji.
Przedmiotem projektu jest utworzenie nowoczesnego, opartego na nowych technologiach
Centrum

Kształcenia

Zawodowego,

symulującego

rzeczywiste

warunki

pracy

w przedsiębiorstwach w postaci nowej infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki
zawodu. Zakres działań inwestycyjnych projektu obejmował budowę nowej infrastruktury
kubaturowej w formie budynku dydaktycznego oraz hal warsztatowych, w skład których
wchodzą pracownie do praktycznej nauki zawodu. Swoją działalność centrum opiera na ścisłej
współpracy z przedsiębiorstwami z branży informatycznej oraz przemysłu metalowoodlewniczego, które stanowią inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego.
W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie, tj. wszelkiego typu stanowisk,
aparatów i urządzeń do nauki zawodu, które odpowiadają faktycznym warunkom
wykonywania pracy w przedsiębiorstwach z przedmiotowej branży. Oficjalne otwarcie CKZ
nastąpiło 25.08.2020r.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 Miasto Kielce zrealizowało, bądź realizuje 6 projektów inwestycyjnych
wyłonionych do wdrażania w trybie konkursowym. Łączna ich wartość wynosi 78,15 mln zł,
z czego 48,04 mln zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budżetu państwa.
Poniżej przedstawiono dane dotyczące projektów realizowanych w 2021r. Wynikają one
z podpisanych obecnie umów o dofinansowanie wraz z aneksami, tj. wg stanu na 31.12.2021r.
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Tabela 16. Zestawienie projektów inwestycyjnych realizowanych w 2021r., współfinansowanych z RPOWŚ - tryb
konkursowy.
środki z UE
Wartość
Termin
Jednostka
i budżetu
Lp.
Wyszczególnienie
całkowita
zakończenia
realizująca
państwa
(mln zł)
projektu
(mln zł)
1

Adaptacja budynków zespołu powięziennego
przy ul Zamkowej w Kielcach pod potrzeby
Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”

Biuro
Inwestycji UM
Kielce

34,44

13,00

2023

2

E-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Miasta
Kielce

Wydział
Geodezji UM
Kielce

3,64

2,75

2022

3

Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez
modernizacje oświetlenia ulicznego na terenie
Miasta Kielce

Miejski Zarząd
Dróg

3,98

3,38

2022

4

Kielecki rower miejski

Miejski Zarząd
Dróg

21,48

19,26

2022

63,54

38,39

Razem:
Źródło: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Krótki opis projektów realizowanych w roku 2021 z RPOWŚ 2014-2020 w trybie konkursowym
w 2021r.
1. „Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul Zamkowej w Kielcach pod potrzeby
Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”
Okres realizacji projektu: I kw. 2016 – III kw. 2023. Projekt w trakcie realizacji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa dwóch budynków
wchodzących

w

skład

zespołu

powięziennego

przy

ul

Zamkowej

w

Kielcach

(osiemnastowieczny dom starosty i budynek dawnej kuźni, stajni i wozowni) na potrzeby
nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach oraz rewitalizacja muru z wieżą.
Głównym założeniem projektowym jest wpisanie funkcji Teatru w taki sposób, aby podkreślić
istotne elementy historycznego dworu i jednocześnie w sposób klarowny i ergonomiczny
zagospodarować dostępną przestrzeń.
W roku 2021r. wykonawca rozpoczął prace budowlane.
2. „E-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce”
Okres realizacji projektu: II kw. 2018 r. – IV kw. 2022 r. Projekt w trakcie realizacji.
Zakres projektu obejmuje m.in.: przetworzenie do formy elektronicznej materiałów zasobu
geodezyjnego i kartograficznego PZGiK Miasta Kielce, modernizację bazy danych ewidencji
gruntów i budynków EGiB, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500,
zakup dodatkowych modułów użytkowanego oprogramowania na potrzeby uruchomienia
e-usług, zakup serwera wraz z licencjami oprogramowania bazodanowego w celu
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uruchomienia serwerowni zapasowej dla systemu e-usług, weryfikację dostosowania
i modernizacji danych, promocję, doradztwo organizacyjne i techniczne Inżyniera Kontraktu,
szkolenia techniczne.
3. „Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizacje oświetlenia ulicznego na terenie
Miasta Kielce”
Okres realizacji projektu: III kw. 2019 r. – II kw. 2022 r. Projekt w trakcie realizacji.
Przedmiotem projektu jest modernizacja 1192 źródeł oświetlenia drogowego (opraw). Projekt
zakłada wymianę wysięgników na liniach napowietrznych, bezpieczników oraz przewód na
odcinku od linii roboczej do oprawy, oraz linia robocza w przypadku istniejącej linii typu AL.,
która jest źródłem awarii przy zmianach pogody. Natomiast na liniach kablowych wymienione
zostaną izolowane złącza kablowe oraz przewód od złącza w kierunku oprawy co zapewni
bezawaryjną i długotrwałą bezawaryjną eksploatację zabudowanych urządzeń. Na ulicach
Wincentego z Kielc, Szajnowicza – Iwanowa, Strasza, Skorupki, Kochanowskiego, Paska,
Prendowskiej ze względu na zły stan techniczny urządzeń niemożliwa jest dalsza eksploatacja
oświetlenia ulicznego, w związku z tym zostanie zmodernizowana cała sieć kablową
uwzględniająca przebudowę linii kablowych i słupów oświetleniowych. Prace będą
prowadzone w obszarach, na których oświetlenie uliczne nie spełnia wymogów norm
technicznych i środowiskowych, posiada przestarzałą konstrukcją oraz jest w złym stanie
technicznym i z tego względu wymaga przeprowadzenia kompleksowej modernizacji.
4. „Kielecki rower miejski”
Okres realizacji projektu: II kw. 2020 r. – IV kw. 2022 r. Projekt w trakcie realizacji.
W ramach projektu przewiduje się budowę i przebudowę ok. 4 km ścieżek rowerowych na
terenie Miasta Kielce, uruchomienie, wdrożenie i prowadzenie miejskiej wypożyczalni
rowerów oraz budowę miejsc parkingowych i miejsc obsługi rowerzystów. W celu
podnoszenia jakości infrastruktury rowerowej oraz bieżącego badania ruchu rowerowego
wykonane zostaną również liczniki rowerowe zliczające rowerzystów w sposób automatyczny
i umożliwiające zdalny dostęp do wyników.

W chwili obecnej cały świat boryka się z problemem pandemii, co powoduje konieczność
stosowania środków ochrony oraz właściwy sposób organizacji i dezynfekcji pomieszczeń
instytucji publicznych jak i niepublicznych. W 2021 roku kontynuowano realizację projektu
„Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego -

43

Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2021
Miasta

Kielce”

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014– 2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zgłoszonego do realizacji w trybie pozakonkursowym. Projekt zakończono i rozliczono.
Okres realizacji projektu obejmował 2020 r./2021r. Wartość projektu: 4,29 mln zł, środki z UE
i budżetu państwa 3,65 mln zł. Jednostką realizująca było Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego UM Kielce.
Celem głównym projektu było zapewnienie

środków ochrony indywidualnej, sprzętu

jednorazowego użytku oraz innych zakupów bieżących niezbędnych do działań na rzecz
zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Wsparciem objęto 120 podmiotów
mieszczących się na terenie Miasta Kielce, w tym:
1) Szpital im. Św. Aleksandra w Kielcach
2) Szpital MSWiA w Kielcach
3) Komendę Miejską Policji w Kielcach
4) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
5) Ochotniczą Straż Pożarną w Kielcach
6) Grupę Ratownictwa PCK Kielce
7) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Kielcach
8) Zarząd Transportu Miejskiego
9) RPZiUK sp. z o.o.
10) Hufiec ZHP Kielce – Miasto
11) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielce i jego jednostki/placówki (21).
12) Żłobki (6)
13) Przedszkola (33)
14) Szkoły (25 podstawowych, 15 ponadpodstawowych)
15) Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
16) Straż Miejska w Kielcach
17) Urząd Miasta w Kielcach
18) Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
19) Młodzieżowy Dom Kultury,
20) Świetlicę Środowiskową „PLUS”
21) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
22) Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,
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23) Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
24) Centrum Kształcenia Zawodowego

Podsumowanie
W roku 2021:
1. W 2021 roku realizowano 74 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe współfinansowane bądź
planowane do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na łączną
kwotę 83 166 152,33 zł. Środki z UE wyniosły 56 921 307,15 zł, co stanowiło 68 % łącznych
wydatków na te przedsięwzięcia.
2. W ramach 53 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 22 488 447,75 zł, w tym
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 19 738 975,80 zł. Inwestycje te były
realizowane głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20142020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój.
3. W ramach 21 przedsięwzięć majątkowych, współfinansowanych bądź planowanych do
współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej wydatkowano kwotę
60 677 704,58 zł. Środki z UE wyniosły 37 182 331,35 zł, co stanowiło 61 % łącznych
wydatków na te przedsięwzięcia.
4. W 2021 r. podpisano 17 umów o dofinansowanie następujących projektów
współfinansowanych środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz innych środków zewnętrznych.
5. Kontynuowano realizację jednego projektu wielozadaniowego współfinansowanego
z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.
6. Kontynuowano realizację 7 projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym 3 projektów
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
7. Zakończono realizację rzeczowo – finansową 1 projektu, współfinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020.
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Realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Prezydenta Miasta funkcji Instytucji
Pośredniczącej

we

wdrażaniu

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest to mechanizm opierający się na terytorialnej logice
interwencji, poprzez który będą wdrażane strategie terytorialne dla określonych typów
obszarów. Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako cel podstawowy ma
promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na
miejskich obszarach funkcjonalnych.
11 maja 2015 r. zostało zawarte Porozumienie ZIT przez włodarzy dwunastu j.s.t tworzących
Kielecki Obszar Funkcjonalny, które określa zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
W skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą gminy Kielce, Chęciny, Chmielnik,
Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka – Nowiny
(obecnie Nowiny), Strawczyn oraz Zagnańsk.
2 czerwca 2021 r. wszedł w życie Aneks nr 3 z dnia 26.04.2021 r. do ww. Porozumienia, na
mocy którego rozszerzono porozumienie o Miasto i Gminę Pierzchnica.
Na potrzeby realizacji Porozumienia utworzony został Komitet Sterujący (KS) w skład którego
wchodzą Prezydent Miasta Kielce, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin wchodzących w
skład KOF oraz Rada Programowa powołana przez KS na wniosek Przewodniczącego KS,
będąca ciałem opiniującym i doradczym. Porozumienie określa zadania poszczególnych
organów. Do końca 2021 r. Komitet Sterujący KOF odbył 44 posiedzenia, w tym w roku 2021
odbyły się 3 posiedzenia. Do końca 2021 r. Komitet Sterujący KOF podjął 53 uchwały, w tym
w roku 2021 podjęto 7 uchwał.
2 lipca 2021 r. Komitet Sterujący KOF podjął uchwałę nr VI/2021 w sprawie pozytywnego
zaopiniowania projektu „Strategii ZIT KOF na l. 2014-2020 – aktualizacja maj 2021 r.
18 sierpnia 2021r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, w drodze uchwały nr 4157/21
wydał pozytywną opinię o zgodności zaktualizowanej Strategii ZIT KOF z RPOWŚ na l. 2014 –
2020.
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17 września 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał opinię
o zgodności Strategii ZIT KOF z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów
z KPO.
Prezydent Miasta Kielce pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, do obsługi której
powołał Biuro ZIT, przemianowane w 2020r. na Biuro KOF, w ramach struktury Urzędu Miasta
Kielce. Działalność Biura KOF współfinansowana jest środkami UE w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W roku 2021 kontynuowano realizację umowy
zawartej w 2020 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na wparcie dla podmiotu
realizującego ZIT z POPT 2014 – 2020, w latach 2020 – 2022.
Instytucja Pośrednicząca ZIT Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje zadania w ramach
„Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”, zawartego w dniu 29 czerwca 2015r., zmienionego
Aneksem Nr 1 do porozumienia z dnia 26 stycznia 2016r., Aneksem Nr 2 do porozumienia
z dnia 19 grudnia 2017r. i Aneksem Nr 3 z dnia 11 października 2018r. Porozumienie zostało
zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego i Prezydentem Miasta Kielce.
W roku 2021 zawarto dwa aneksy do ww. Porozumienia tj. Aneks nr 4 z dnia 14 sierpnia
2019r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 4 sierpnia 2021r.
Do zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT należy:
1. Opracowanie i przedłożenie zaopiniowanej przez KS ZIT KOF Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, do
zatwierdzenia przez IZ RPOWŚ i właściwe ministerstwa.
2. Aktualizowanie Strategii ZIT KOF w trybie zaopiniowania przez KS ZIT KOF i przedłożenie
do IZ RPOWŚ.
3. Opracowanie kryteriów oceny zgodności ze Strategią ZIT dotyczących wyboru projektów
w trybie konkursowym i pozakonkursowym w formule ZIT oraz przedstawienie do akceptacji
przez IZ RPOWŚ do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu RPOWŚ 2014-2020.
4. Współpraca IZ RPOWŚ w

przygotowaniu harmonogramów

naboru wniosków

o dofinansowanie projektów z obszaru ZIT KOF.
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5. Udział w ocenie wniosków w ramach Komisji Oceny Projektów pracowników IP ZIT i/lub
wskazanych przez nią ekspertów w zakresie weryfikacji projektów pod katem zgodności
ze Strategią ZIT KOF.
6. Udział w procedurze odwoławczej w zakresie oceny zgodności ze strategią ZIT KOF.
7. Monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji Priorytetów Inwestycyjnych realizowanych
w ramach ZIT w ramach RPOWŚ.
8. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności
danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w zależności od zakresu zadań.
9. Monitorowanie gotowości beneficjentów do złożenia wniosków, wszelkich opóźnień
i innych zagrożeń oraz proponowanie i wdrażanie działań naprawczych po uprzednim
przedłożeniu do akceptacji IZ RPOWŚ, w trybie pozakonkursowym.
10. Prowadzenie archiwizacji dokumentów związanych w realizacją powierzonych zadań oraz
przekazanie w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji Porozumienia, IZ RPOWŚ całości
dokumentacji związanej z realizacja powierzonych zadań.
11. Gromadzenie danych systemu informatycznego dotyczącego stanu realizacji Działań
i Poddziałań w ramach ZIT. IP ZIT ma dostęp do SL2014, jedynie w celach analityczno sprawozdawczych w zakresie danych dotyczących obszaru KOF.
W ramach instrumentu ZIT KOF realizowane są 54 projekty współfinansowane środkami
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2021 roku podpisano 4 umowy
o

dofinansowanie

na

realizację

projektów.

Projekty

realizowane

są

w

trybie

pozakonkursowym w ramach Osi 6. „Rozwój Miast” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Miasto Kielce realizuje 7 projektów
w ramach narzędzia ZIT, z których 4 zostały zakończone i rozliczone. Poniższa tabela
przedstawia wszystkie projekty zrealizowane/realizowane przez Miasto Kielce w ramach ZIT
KOF.
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Tabela 17. Projekty realizowane przez Miasto Kielce w ramach ZIT KOF.
Lp.

Tytuł projektu

Dofinansowanie
w mln zł

1

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na
terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT (projekt zakończony i rozliczony)

7,11

2

Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element
zrównoważonej mobilności miejskiej (projekt w toku)

8,8

3

Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia
ulicznego w gminie Kielce (projekt zakończony i rozliczony)

4,23

4

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych
administrowanych przez Geopark Kielce (projekt zakończony i rozliczony)

11,82

5

Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach (projekt zakończony i rozliczony)

18,11

6

Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu
gospodarczego regionu świętokrzyskiego (projekt w toku)

34,33

7

Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej
73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę
nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską (projekt w toku)

96,47

Razem:

180,88

Źródło: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Projekty współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
realizowane są w ramach dedykowanych działań i poddziałań Osi priorytetowej 8. „Rozwój
edukacji i aktywne społeczeństwo”, 9. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” oraz 10.
„Otwarty rynek obecnie pracy”. Na terenie KOF na koniec 2021 roku realizowane były 92
projekty ZIT współfinansowane z EFS. W samym 2021 r. podpisano 21 umów w ramach EFS.
Biuro KOF uczestniczy w ocenie strategicznej pod kątem zgodności ze Strategią ZIT KOF
projektów dofinansowanych z EFRR i EFS. W ramach Biura KOF funkcjonuje Komisja Oceny
Projektów.
Od początku uruchomienia konkursów do końca 2021 r. pracownicy IP ZIT ocenili 269
wniosków o dofinansowanie projektów z EFS oraz 54 wnioski dla projektów w ramach EFRR,
w tym w 2021 roku Biuro KOF oceniło łącznie 25 projektów z EFRR i EFS (24- EFS, 1- EFRR).
Biorąc pod uwagę łącznie EFS i EFRR dla projektów ZIT w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym
do końca 2021 r. zakontraktowano 145 projektów na kwotę 364 mln zł, co stanowi 98,25 %
alokacji, wg kursu euro 4,6962. Natomiast w samych 2021 roku zakontraktowano łącznie 25
projektów na kwotę 14,58 mln PLN.
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Tabela 18. Stopień wykorzystania alokacji dla projektów ZIT realizowanych na terenie KOF w ramach EFS i EFRR wg kontraktacji.
WYKONANIE 2021 (narastająco od początku perspektywy)
OKRES
I KW

II KW

III KW

IV KW

FUNDUSZ

EFS

EFRR

EFS

EFRR

EFS

EFRR

EFS

EFRR

Liczba umów
(narastająco)

81 szt.

52 szt.

84 szt.

53 szt.

83 szt.

53 szt.

92 szt.

53 szt.

Wartość umów
(narastająco)
mln PLN

65,61

287,85

66,57

291,72

66,25

292,45

69,29

294,71

% wykorzystania
alokacji

104,59%

93,00%

106,74%

94,79%

103,02%

92,16%

110,98%

91,48%

Ogólna wartość umów
(narastająco)
mln PLN

353,45 mln pln

358,29 mln pln

358,71 mln pln

364,00 mln pln

Ogólny % wykorzystania
alokacji

94,95%

96,80%

93,99%

98,25%

wg kursu 4,5122

wg kursu 4,4865

wg kursu 4,626

wg kursu 4,6962

Źródło: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Alokacja dla działań ZIT z EFRR wynosi 68,60 mln euro, tj. 322,15 mln PLN, (wg kursu euro
4,6962).
Od początku wdrażania instrumentu ZIT do 31.12.2021 r. zawarto w sumie 53 umowy
o dofinansowanie na łączną kwotę 294,71 mln PLN, co stanowi 91,48 % całkowitej alokacji
w ramach EFRR (według kursu EU 4,6962).

W 2021 roku podpisano 4 umowy

o dofinansowanie na realizację projektów, na łączną kwotę 7,64 mln PLN.
Alokacja dla działań ZIT z EFS wynosi 13,90 mln Euro, tj. 65,29 mln PLN ( wg. kursu euro
4,6962).
W roku 2021 ogłoszono jeden, a zarazem ostatni konkurs EFS w ramach Poddziałania 8.3.6.
Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie
kompetencji kluczowych. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w ramach przedmiotowego konkursu wynosiła 2,16 mln PLN. Tym samym w roku 2021
zakończono realizację konkursów EFS ZIT.
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Do końca 2021 r. zawarto 92 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 69,29 mln PLN, co
stanowi 110,98 % całkowitej alokacji EFS. W samym 2021 r. podpisano 21 umów w ramach
EFS o wartości 6,95 mln PLN.
W ramach budowania partnerstwa KOF, roku 2021 kontynuowano działalność partnerskich
grup tematycznych KOF tj.:
- grupy ds. mobilności w tym elektromobilności,
- grupy ds. polityki senioralnej,
- grupy ds. ochrony środowiska.
W ramach Biura KOF funkcjonuje Portal ZIT KOF, z którego korzystają Koordynatorzy gminni
KOF, pracownicy Biura KOF oraz zewnętrzni odbiorcy. Portal jako innowacyjne narzędzie
komunikacyjne m.in. prezentuje informacje o projektach ZIT KOF wprowadzane przez
Koordynatorów, umożliwia przeszukiwanie i analizę zebranych informacji o projektach oraz
monitorowanie postępu ich realizacji przez pracowników Biura KOF. Portal dostępny jest pod
adresem https://zitkof.kielce.eu/. Do końca grudnia 2021 r. zanotowano 66413 wejść na
Portal.
Biuro KOF prowadzi bieżący comiesięczny monitoring w zakresie postępu finansoworzeczowego projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym współfinansowanych z EFRR
za pomocą Portalu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w formie elektronicznej. Gminy
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego przesyłają na portal sprawozdania on-line.
Podsumowanie:
1. Biuro KOF do końca 2021 oceniło łącznie 269 wniosków o dofinansowanie projektów
z EFS oraz 54 wnioski dla projektów w ramach EFRR. W samym 2021 roku oceniono 25
projektów z EFRR i EFS.
2. Stopień wykorzystania alokacji EFRR i EFS dla projektów ZIT w Kieleckim Obszarze
Funkcjonalnym na koniec IV kwartału 2021 roku wyniósł 98,25 %.
3. Do końca 2021 r. zawarto, w ramach EFRR, w sumie 53 umowy o dofinansowanie na
łączną kwotę 294,71 mln PLN, co stanowi niemal 91,48 % całkowitej alokacji w ramach
EFRR. W 2021 roku podpisano 4 umowy o dofinansowanie na realizację projektów, na
łączną kwotę 7,64 mln PLN.
4. Do końca 2021 r. zatwierdzono dla projektów realizowanych w ramach EFRR, wnioski
o płatność na kwotę 262,62 mln PLN, co stanowi 81,52% alokacji EFRR.
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5. Do końca 2021 r. w ramach EFS, zawarto 92 umowy o dofinansowanie na łączną
kwotę 69,29 mln PLN, co stanowi 110,98 % całkowitej alokacji EFS. W samym 2021 r.
podpisano 21 umów o wartości 6,95 mln PLN.
6. Do końca 2021 r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 59,11 mln PLN, co
stanowi 90,53% alokacji EFS.
7. Do końca 2021 r. Komitet Sterujący KOF odbył 44 posiedzenia, w tym w roku 2021
odbyły się 3 posiedzenia.
8. Do końca 2021 r. Komitet Sterujący KOF podjął 53 uchwały, w tym w roku 2021
podjęto 7 uchwał.

5.7.

Wykorzystanie innych funduszy zewnętrznych

W 2021r. Miasto Kielce uzyskało dofinansowanie dla następujących inwestycji w ramach
pierwszego pilotażowego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych.
- Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. Ireny Sendlerowej, Rynku, ul.
Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą.
W zakres projektu wchodzi budowa stref rekreacyjnych, elementów wodnych, modernizacja
ciągów pieszych, nasadzenia, pielęgnacja i gospodarka istniejącą roślinnością.
Inwestycja

ta

w Śródmieściu,

będzie

skutkowała

ożywieniem

miejskiej

przestrzeni

publicznej

zwiększeniu atrakcyjności społecznej, przestrzennej, funkcjonalnej

i gospodarczej miasta. Pobudzenie aktywności społecznej wpłynie korzystnie na zdrowie,
jakość życia i atrakcyjność turystyczną. To szczególnie ważne w kontekście skutków pandemii
i nowych wyzwań z jakimi musimy się zmierzyć. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia
terenów zieleni o wysokiej zdolności łagodzenia upałów i ograniczenia skutków miejskiej
wyspy ciepła, zwiększenia zdolności retencyjnych terenów zielonych, rozszczelnienia
powierzchni nieprzepuszczalnych oraz zwiększenia różnorodności biologicznej.
Planowany koszt całkowity projektu wynosi 23 000 000,00 PLN, uzyskana wartość
dofinansowania to 20 700 000,00 PLN.
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- Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej,
Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach.
Projekt w swoim zakresie obejmuje kompleksową przebudowę ulic dla zwiększenia
dostępności najważniejszych szpitali, budowę/rozbudowę: dróg, skrzyżowań, chodników,
miejsc parkingowych, oświetlenia, ścieżek rowerowych, elementów BRD, sygnalizacji
świetlnej, przystanków, odwodnienia, kanału technologicznego, zieleni.
Planowany koszt całkowity projektu wynosi

35 000 000,00

PLN, uzyskana wartość

dofinansowania to 33 250 000,00 PLN.

6.

INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO

Pod pojęciem mienia komunalnego Miasta Kielce rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe,
tj. kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości,
powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.
Wartość mienia komunalnego Miasta Kielce, po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia,
wynosi wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku 3.153.038.918 zł, w tym aktywów trwałych
3.029.483.203 zł oraz aktywów obrotowych 123.555.716 zł.
Łącznie mienie komunalne gminy miejskiej Kielce - miasta na prawach powiatu to majątek
jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej oraz jednoosobowych spółek Miasta Kielce.
Ponadto Miasto Kielce posiada 99,96 % akcji w kapitale zakładowym spółki Targi Kielce S.A.
oraz 99,04 % akcji w kapitale zakładowym spółki Korona S.A.
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Wykres 7. Struktura wartości brutto majątku Miasta Kielce w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31 grudnia
2021 roku.

3 935 967 854

638 388 688

256 281
124 116
jsz

sp

instytucje kultury
AKTYWA TRWAŁE

256 281

124 116

2 432 330

638 388 688

ik

publiczne zakłady opieki
zdrowotnej
AKTWA OBROTOWE

58 542 565

2 432 330
45 853 023

236 221 304

jednostki budżetowe

45 853 023

236 221 304

jb

58 542 565

AKTYWA TRWAŁE
AKTYWA OBROTOWE

3 935 967 854

jednoosobowe spółki

Źródło: Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2021 roku.
Tabela 19. Majątek Miasta Kielce (aktywa trwałe i aktywa obrotowe) na stanie miejskich jednostek organizacyjnych
(jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, jednoosobowych spółek Miasta Kielce).

Stan na dzień
31 grudnia
2020 roku

Stan na dzień
31 grudnia
2021 roku

Zmiana
wartości
[zł]

Zmiana
wartości
%

22 892 942

24 080 948

1 188 006

105

4 224 981 138

4 331 512 986

106 531 848

103

Należności długoterminowe

21 509 276

18 459 845

-3 049 431

86

Długoterminowe aktywa finansowe

242 982 648

242 178 068

-804 580

100

2 493 636

4 101 833

1 608 197

164

4 514 859 640

4 620 333 680

105 474 040

102

5 802 756

5 605 356

-197 400

97

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
RAZEM AKTYWA TRWAŁE
Zapasy
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Należności krótkoterminowe

220 355 900

257 310 611

36 954 711

117

Środki pieniężne

38 220 463

33 711 722

-4 508 742

88

Rozliczenia międzyokresowe

1 049 500

824 791

-224 709

79

RAZEM AKTYWA OBROTOWE

265 428 619

297 452 479

32 023 860

112

4 780 288 259

4 917 786 159

137 497 900

103

RAZEM AKTYWA

Źródło: Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2021 roku.

W okresie od 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku nastąpiły istotne zmiany
w wartości aktywów Miasta Kielce. W analizowanym okresie ogólnie nastąpił wzrost wartości
brutto majątku Miasta Kielce o kwotę 137 497 900 zł (3 %). Największy wzrost wartości brutto
majątku nastąpił w pozycji rzeczowe aktywa trwałe o kwotę 106 531 848 zł (3 %).
Rzeczowe aktywa trwałe


Struktura rzeczowych aktywów trwałych (netto) zaewidencjonowanych w jednostkach
organizacyjnych Miasta Kielce wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się
następująco:



Grunty o łącznej powierzchni 24 344 347 m2 i wartości księgowej 527.938.261 zł,



Budynki i lokale o wartości 856.739.480 zł,



Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 1.176.042.692 zł,



Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 118.659.705 zł,



Środki transportu o wartości 15.165.190 zł,



Inne środki trwałe o wartości 18.248.638 zł,



Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) o wartości 79.746.298 zł,



Środki przekazane na poczet inwestycji o wartości 399.304 zł.
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Wykres 8. Struktura procentowa wartości netto rzeczowych aktywów trwałych Miasta Kielce.

Struktura procentowa wartości rzeczowych aktywów trwałych
0,65%
4,25%

2,86%

0,54%

0,01%

Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Budynki i lokale
Grunty
18,90%
42,11%

Maszyny i urządzenia
techniczne
Inwestycje rozpoczęte
Inne środki trwałe
Środki transportu

30,68%

Środki przekazane na poczet
inwestycji

Źródło: Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2021 roku.

W okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. odnotowano istotne zmiany
w wielkościach rzeczowych aktywów trwałych.
W okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. zwiększyła się wartość brutto środków
trwałych we wszystkich grupach rodzajowych o łączną kwotę 106.531.848 zł.
Największy wzrost nastąpił w czterech grupach rodzajowych, tj.:


w grupie 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 176.700.906 zł,



w grupie 1 budynki i lokale o kwotę 19.144.898 zł,



w grupie 0 grunty o kwotę 6.884.341 zł,



w grupie 8 inne środki trwałe o kwotę 6.408.220 zł.
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Jednostki budżetowe
W okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w formie jednostek budżetowych
działały następujące jednostki organizacyjne Miasta Kielce:


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Kielce, ul. Studzienna 2



Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej Kielce, ul. Tarnowska 10



Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Kielce, ul. Jagiellońska 76



Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Kielce, ul. S. Żeromskiego 4/6



Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich Kielce, ul. Króla Jana III
Sobieskiego 30



Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego Kielce, ul. Jagiellońska 76



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kielce, ul. Żytnia 1



Zarząd Transportu Miejskiego Kielce, ul. W. Bartosa Głowackiego 4



Kielecki Park Technologiczny Kielce, ul. K. Olszewskiego 6



Dom Rodzinny Nr 2 Kielce, aleja Górników Staszicowskich 93



Centrum Kształcenia Zawodowego Kielce, ul. Łódzka 200



Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Kielce, ul. Słoneczna 9



Miejski Urząd Pracy Kielce, ul. K. Szymanowskiego 6



Centrum Usług Miejskich w Kielcach Kielce, ul. Strycharska 6



Miejski Zarząd Dróg Kielce, ul. J. Prendowskiej 7



Geonatura Kielce, ul. Daleszycka 21



Straż Miejska (Komenda Straży Miejskiej) Kielce, ul. Ogrodowa 3B



Przedszkole Samorządowe Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Kielce, ul. Barwinek 31



Szkoła Podstawowa Nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27,
31, 33, 34, 38, 39



Miejski Zarząd Budynków Kielce, ul. I. Paderewskiego 20



Miejska Kuchnia Cateringowa Kielce, ul. Piekoszowska 36 A



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla Dzieci” Kielce, ul. Niestachowska 17



Centrum Obsługi Placówek Kielce, ul. Sandomierska 126
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Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobra Chata” Kielce, ul. Sandomierska 126



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Moje Miejsce” Kielce, ul. Fosforytowa 88



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kamyk” Kielce, ul. Wielkopolska 31



Liceum Ogólnokształcące nr I, II, III, IV, V, VI



Zespół Szkół Nr 1, 2, 3



Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Kielce, ul. Zgoda 31



Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika Kielce, ul. ks. M. Kopernika 8



Zespół Szkół Ekonomicznych Kielce, ul. gen. M. Langiewicza 18



Zespół Szkół Mechanicznych Kielce, ul. Jagiellońska 32



Zespół Szkół Elektrycznych Kielce, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8



Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka Kielce, ul. Warszawska 96



Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Kielce, ul. Zagórska 14



Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych Kielce, ul. Jagiellońska 30



Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy Kielce, ul. Prosta 57



Młodzieżowy Dom Kultury Kielce, ul. Kozia 10 A



Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 Kielce, ul. Kryształowa 6



Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Kielce, ul. Urzędnicza 16



Świetlica Wspierająco - Integrująca „PLUS” Kielce, ul. S. Żeromskiego 36



Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Kielce, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 65



Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Kielce,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42



Zespół Leczenia Środowiskowego Kielce, ul. Wiosenna 1A



Żłobek Samorządowy Nr 5, 12, 13, 15, 17



Żłobek Samorządowy „Uśmiech Malucha” Kielce, os. Na Stoku 42a



Wzgórze Zamkowe Kielce, ul. Zamkowa 3



Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej Kielce, ul. Wesoła 47/49



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Kielce, ul. Dobromyśl 44



Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Kielce, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30



Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 Kielce, ul. Szymanowskiego 5



Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia
w Kielcach Kielce, ul. Bodzentyńska 32/40
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Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Kołłątaja 4 Kielce, ul. Kołłątaja 4



Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Okrzei 8 Kielce, ul. Okrzei 8



Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Orzeszkowej 53 Kielce,
ul. Orzeszkowej 53



Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 Kielce,
ul. Krzemionkowa 1



Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A w Kielcach, ul. Miodowa 7 Kielce, ul.
Miodowa 7



Urząd Miasta Kielce, Rynek 1

Jednoosobowe spółki Miasta Kielce
Miasto Kielce w okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. było właścicielem
następujących jednoosobowych spółek:


Miejskie Inwestycje Kielce S.A. w likwidacji Kielce, Rynek 1



Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Kielce, ul. Poleska 37



Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Kielce, ul. J. B. Puscha
36/1



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Promnik, ul. Św. Tekli 62



Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Kielce, ul.
Sandomierska 249



Korona Spółka Akcyjna Kielce, ul. Ks. P. Ściegiennego 8 (obecnie Gmina Kielce posiada
99,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki)

Spółki z większościowym udziałem Gminy Kielce


Targi Kielce Spółka Akcyjna Kielce, ul. Zakładowa 1



Korona Spółka Akcyjna Kielce, ul. Ks. P. Ściegiennego 8

Szczegółowe informacje dotyczące Mienia Komunalnego Miasta Kielce są corocznie
umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce:
https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/budzet-finanse-i-majatek-miasta/majatekmiasta/mienie-komunalne/informacja-o-stanie-mienia-komunalnego-miasta-kielce-na-dzien-31grudnia-2021-roku.html
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7.

ZASÓB MIESZKANIOWY

Wielkość zasobu mieszkaniowego Miasta Kielce.
Mieszkaniowy zasób Miasta Kielce na koniec 2021 r. stanowiło 3575 lokali mieszkalnych
o powierzchni użytkowej 132 266 m2.
W 2021 r. zasób mieszkaniowy powiększono o 15 lokali powstałych w III etapie budowy
zespołu lokali przy ul. 1 Maja, ale w sumie Ilość lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 24 mieszkania, głównie na
skutek prowadzonej sprzedaży lokali na rzecz najemców.
W zasobie mieszkaniowym wydzielono 18 pomieszczeń tymczasowych przeznaczonych
na eksmisję lokatorów, którym sąd nie przyznał prawa do najmu socjalnego.
Potrzeby mieszkaniowe i ich realizacja.
1) Monitorowanie potrzeb mieszkaniowych
Liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu
gminy ustalana jest na podstawie złożonych wniosków o przyznanie mieszkania i
zarejestrowanych wyroków sądowych orzekających eksmisję z dotychczas zajmowanego
mieszkania. Na wynajem mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy na dzień 31 grudnia
2021 r. oczekiwało 1249 gospodarstw domowych, w tym:
a) 1054 wniosków złożonych przez osoby/ rodziny niemające własnego mieszkania, w tym:


320 wniosków osób, których gospodarstwa domowe osiągają dochód uprawniający
do wynajęcia lokalu na czas nieokreślony



734 wniosków osób, których gospodarstwa domowe osiągają dochód uprawniający
do najmu socjalnego lokalu.

b)

195

osób/rodzin

oczekujących

na

realizację

wyroku

zasądzającego

eksmisję

(165 uprawnionych do najmu socjalnego lokalu, 27 do pomieszczeń tymczasowych,
3 do noclegowni), w tym:


116 z mieszkań z zasobu mieszkaniowego gminy (98 uprawnionych do najmu
socjalnego lokalu, 15 do pomieszczeń tymczasowych, 3 do noclegowni)
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38 z mieszkań w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych (34 uprawnionych do najmu
socjalnego lokalu, 4 do pomieszczeń tymczasowych)



20 z mieszkań osób prywatnych (12 uprawnionych do najmu socjalnego lokalu, 8 do
pomieszczeń tymczasowych)



21 z mieszkań zakładowych: Agencji Mienia Wojskowego, PKP, ZUCHiAP ,,Chemar” S.A.
(wszyscy uprawnieni do najmu socjalnego lokalu).

2) W 2021 r. wnioski o wynajęcie mieszkania złożyło 137 rodzin, oraz zarejestrowano
17 wyroków zasądzających eksmisję lokatorów z dotychczas zajmowanych mieszkań
(13 z mieszkaniowego zasobu gminy, 2 z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych oraz 2 z innych
podmiotów).
3) W 2021 r. w wyniku weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie mieszkania wykreślono
51 wnioskodawców. Dotyczyło to głównie osób które wyprowadziły się z gminy oraz osób,
które zaspokoiły swoje potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie. Z oceny potrzeb
w zakresie pomocy mieszkaniowej wynika, że nie spada zapotrzebowanie na najem socjalny
lokali.
4) Realizacja złożonych wniosków o przyznanie mieszkania.
W świetle obowiązków nałożonych na gminę zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej w 2021 r. realizacja złożonych wniosków o najem lokalu odbywała
się głównie do mieszkań pochodzących z naturalnego ruchu ludności, tj. po zgonach, eksmisji
i wyprowadzeniu się najemcy oraz do nowo wybudowanych mieszkań socjalnych.
W 2021 r. do mieszkań odzyskanych przez gminę w wyniku naturalnego ruchu ludności
zrealizowano 71 wniosków w tym:
a) 5 wniosków złożonych przez wychowanków pieczy zastępczej,
b) 45 wniosków osób oczekujących na wynajęcie mieszkania w tym: 33 na zasadach ogólnych,
9

osób zamieszkujących na ,,Jezioranach” otrzymało lokale zamienne (budynki do

wyburzenia), 3 osoby zostały skierowane do mieszkań dla osób starszych,
d) 21 wyroków orzekających eksmisję lokatorów, którym gmina zobowiązana była dostarczyć
lokal na zasadach najmu socjalnego, pomieszczenie tymczasowe lub miejsce w noclegowni,
w tym:

61

Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2021


5 z mieszkań pozostających w mieszkaniowym zasobie gminy



16 z mieszkań w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych.

Do nowo wybudowanych lokali przy ul. 1 Maja wprowadziło się 15 rodzin.
Remonty, modernizacje budynków i lokali.
1) Potrzeby w zakresie remontów budynków i lokali mieszkalnych określane są na podstawie
stanu technicznego budynków i lokali pozostających w zarządzie Miejskiego Zarządu
Budynków lub w stosunku do których MZB pełni role wynajmującego, w oparciu o wyniki
corocznych przeglądów technicznych, ekspertyz, nakazów Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wyników systematycznej kontroli budynków, dokonywanej przez
inspektorów MZB.
2) Miejski Zarząd Budynków na realizację zaplanowanych w 2021 roku prac remontowych
i modernizacyjnych poniósł nakłady w wysokości 3,95 mln zł, w tym:
a) środki finansowe, przeznaczone w 2021 r. na zadania remontowe i modernizacyjne, które
obejmowały wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty podłóg, remonty instalacji:
wodnych i sanitarnych, elektrycznych, remonty pieców i trzonów kuchennych pozwoliły na
podjęcie działań, dzięki którym mieszkańcy odczuli poprawę stanu technicznego swoich
mieszkań. Na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć MZB poniósł nakłady w kwocie
0,79 mln zł.
b) na naprawy pokryć dachowych i uszkodzonych elementów konstrukcji oraz obróbek
blacharskich, remonty przewodów kominowych, remonty klatek schodowych, remonty
elewacji, remonty chodników i dróg osiedlowych poniesiono nakłady w kwocie 0,16 mln zł.
c) na remonty pustostanów (mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia) poniósł nakłady
w kwocie 1,31 mln zł.
d) zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z udziałami gminy
wyniosły 1,69 mln zł.
3) W ramach Programu ,,Mieszkanie za Remont” ogłoszonego Zarządzeniem Nr 266/2020
Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 lipca 2020 r. wytypowano 10 mieszkań. Procedura wyboru
osób, które przystąpiły do remontu lokali na własny koszt odbyła się zgodnie z zapisem
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z zapisem § 15 uchwały Nr XXIX/565/2020 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2020
roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Kielce.
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach.
Deficyt mieszkań komunalnych ma istotny wpływ na prowadzoną przez gminę politykę
sprzedaży lokali na rzecz najemców. Należy mieć na uwadze, że żaden akt prawny nie
nakazuje prywatyzacji zasobu, a wręcz przeciwnie, ustawa o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminę obowiązki
w zakresie tworzenia warunków do zaspakajania potrzeb na lokale socjalne, lokale zamienne,
wskazywanie pomieszczeń tymczasowych oraz zaspakajania potrzeb mieszkaniowych
gospodarstw o niskich dochodach.
W odniesieniu do wysokich nakładów ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe trudno
jest uzasadnić ekonomicznie sprzedaż lokali z wysoką bonifikatą.
Aby ograniczyć sprzedaż mieszkań na rzecz najemców w dniu 29 czerwca 2017 r. została
podjęta uchwała, która obniża wysokość udzielanych bonifikat do 50,00% w 2018 r., 30,00%
w 2019 r., 10,00% w 2020 r., a w 2021 r. najemca mógł wykupić zajmowane mieszkanie
za 100,00% jego wartości. (Uchwała Nr XLIV/922/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kielce).
W 2021 r. zawarto 22 umów sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie
bezprzetargowym, w wyniku czego uzyskano dochód w wysokości 1 536 094,00 zł.
Ponadto w trybie przetargu sprzedano 7 lokali będących pustostanami. Lokale te wymagały
poniesienia wysokich kosztów związanych z ich remontem. Z tytułu sprzedaży lokali uzyskano
dochód w wysokości 1 190 700,00 zł.
Polityka czynszowa.
W 2021 roku wysokość czynszów w mieszkaniowym zasobie gminy nie uległa zmianie.
Dla lokali oddanych do użytkowania przed 01.01.2012 r. maksymalna stawka czynszu wynosi
6,00 zł/m2, oddanych do użytkowania po 01.01.2012 r. 6,50 zł/m2, a dla lokali
wynajmowanych na zasadzie najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych 1,60 zł/m2.
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Maksymalna stawka czynszu stanowiła podstawę do ustalenia stawki czynszu przy
uwzględnieniu czynników obniżających wartość użytkową lokali określonych w Uchwale Nr
XXXVII/723/2020 Rady Miasta Kielce z dn. 2 grudnia 2020r., w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata
2021-2025”.
Dla rodzin pozostających w złych warunkach materialno-bytowych przewidziano możliwość
zastosowania obniżek czynszu zgodnie z Zarządzeniem Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania przy udzielaniu obniżek
czynszu za lokale mieszkalne w zasobach Miasta, lokale Skarbu Państwa pozostające
w zarządzie Miasta Kielce oraz w lokale wynajmowane Miastu przez innych właścicieli,
zmienionym Zarządzeniem Nr 286/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 21 lipca 2020 r.
W 2021 r. do Miejskiego Zarządu Budynków nie wpłynął żaden wniosek o obniżkę czynszu.
Sposób i zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta.
Rolę wynajmującego, od dnia 1 stycznia 2009 r. pełni Miejski Zarząd Budynków, który
funkcjonuje jako jednostka budżetowa.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. MZB zarządzał 123 budynkami stanowiącymi
własność Gminy Kielce, 14 budynkami pozostającymi w samoistnym posiadaniu Miasta oraz
reprezentował gminę w 324 wspólnotach mieszkaniowych.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.
Wydatki związane z zadaniami gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej finansowane
są z budżetu Miasta Kielce.
Natomiast inwestycje mieszkaniowe – budowa lokali mieszkalnych realizowane są od kilku lat
przy wsparciu udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat,
z którego środki przyznawane są w formie bezzwrotnego wsparcia na przedsięwzięcia opisane
w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na
wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni
tymczasowych pomieszczeń. Po zakończeniu III etapu budowy lokali mieszkalnych przy
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ul. 1 Maja, Bank Gospodarstwa Krajowego w 2021 r. udzielił gminie wsparcia w wysokości
1 819 829,77 zł.
Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy.
1) Zamiana lokali.
W 2021 roku prowadzono 196 spraw o zamianę mieszkania (168 spraw z lat ubiegłych i 28
spraw zarejestrowanych w 2021 r.)
W 2021 r. dokonano 8 zamian pomiędzy najemcami i 13 zamian na inny lokal z wolnego
zasobu mieszkaniowego gminy z czego:


7 zamian z budynku przeznaczonego do wykwaterowania (ul. Młoda 4),



5 zamian, które dotyczyły najemców lokali i członków ich rodzin (zamieszkujących
w mieszkaniach niedostosowanych do występującej niepełnosprawności lub
wnioskowali o zamianę na mieszkanie o mniejszej powierzchni),



1 zamiana z lokalu przy ul. Skrajnej 76B (mieszkanie przeznaczone do modernizacji).

W związku z tym, że w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID -19 zakazana jest realizacja wyroków sądowych orzekających eksmisję nie była możliwa
realizacja zamian na lokale, których lokatorzy objęci są wyrokami sądowymi usuwającymi ich
z zajmowanych mieszkań.
2) Prawidłowe wykorzystanie zajmowanych lokali przez lokatorów.
W celu monitorowania prawidłowego wykorzystania zajmowanych lokali przeprowadzono
szereg wizji lokalowych w miejscach zamieszkania wnioskodawców ubiegających się
o regulację tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania. Sprawdzano wpływające
informacje dotyczące niezamieszkiwania najemcy lub podnajmowania lokali bez zgody
wynajmującego.
Przy rozpatrywaniu złożonych wniosków dane w nich zawarte były weryfikowane nie tylko
w oparciu o dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę, ale także w oparciu o dane
uzyskane z systemów informatycznych Urzędu Miasta.
3) W 2021 r. rozpatrzono 134 wniosków o regulację tytułu prawnego, w tym:
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a) 51 po zgonie najemcy,
b) 7 po wyprowadzeniu się najemcy,
c) 60 po spłacie zaległości czynszowych,
d) w 16 przypadkach potwierdzono istniejący tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
Działania skierowane na poprawę ściągalności czynszu.
Zaległości czynszowe za lokale mieszkalne wchodzące do mieszkaniowego zasobu Gminy
według stanu na dzień 31.12.2021 r. (wg sprawozdania Rb-27S) wynosiły 12 876 671,14 zł.
W celu usprawnienia zarządzania zasobem lokalowym kontynuowane są działania
windykacyjne, przy czym szczególny nacisk położony jest na prowadzenie działań
upominawczych - podejmowanych w celu dobrowolnej spłaty zaległości czynszowych przez
dłużnika.
W 2021 r. Miejski Zarząd Budynków podjął następujące działania mobilizujące dłużników
do regulowania opłat za korzystanie z lokali:
1) W celu uniknięcia kumulacji zadłużenia wysłano 1 502 wezwania do zapłaty zaległych
należności z ostrzeżeniem, że w przypadku braku wpłaty zostanie rozwiązana umowa najmu,
sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego a dane dotyczące dłużnika
i jego zadłużenia zostaną przekazane do Rejestru Dłużników.
2) Jednemu najemy zaległości zostały rozłożone na raty.
3) Wypowiedziano 35 umów najmu z tytułu zaległości czynszowych.
Ponadto Miejski Zarząd Budynków, na skutek postępowań sądowych uzyskał 138 nakazów
zapłaty.
4) Formy pomocy – programy dotyczące zaległości czynszowych:
a) Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach
W dniu 15 marca 2018 r. została podjęta uchwała Nr LIV/1205/2018 w sprawie przyjęcia
Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach.
Głównym celem Programu było utrzymanie osób i rodzin w dotychczasowym miejscu
zamieszkania, zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Program adresowany jest do rodzin
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znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonych utratą mieszkania
w związku z zaległościami czynszowymi.
Uczestnikom programu mogła być udzielona pomoc w formie: pracy socjalnej, zatrudnienia
wspomaganego oraz pomocy oddłużeniowej polegającej na umorzeniu zaległości
w wysokości 80 % jeżeli uczestnik programu terminowo reguluje opłaty za zajmowany lokal
przez okres 24 miesięcy, spłaci 20 % zaległości oraz współpracuje i realizuje postanowienia
kontraktu socjalnego zawartego z MOPR.
Od dnia wejścia w życie w/w uchwały tj. 24.04.2018 do Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach wpłynęło 171 wniosków o umorzenie zaległości za korzystanie z lokalu
mieszkalnego. Powyższe wnioski można było składać do dnia 24.10.2018r.
40 osób nie spełniło warunków niezbędnych do przystąpienia do Programu oddłużeniowego.
Przeszkodą

był

m.in.

zbyt

wysoki

dochód,

odmowa

przeprowadzenia

wywiadu

środowiskowego – według informacji otrzymanej z MOPR).
Ostatecznie do Programu Oddłużeniowego przystąpiło 131 uczestników.
Program Oddłużeniowy zakończył się w 2021 roku.
Ostatecznie 83 uczestników programu (których zaległości stanowiły kwotę 2 944 775,48 zł)
wywiązało się z zawartych Porozumień, tzn. regulowali bieżące opłaty przez 24 miesiące
począwszy od dnia podpisania porozumienia oraz spłacili 20% zaległości - co stanowi kwotę
588 955,10 zł. Tym samym zostało im umorzone 80% zaległości co stanowi kwotę:
2 355 820,38zł.
43 osoby nie wywiązały się z regulowania bieżących opłat czynszowych za zajmowany lokal
przez 2 okresy płatności bądź spłaciło kwoty 20% zaległości.

W związku ze śmiercią

uczestników Program wygasł w stosunku do 5 osób.
b) Program spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego)
W dniu 22 października 2019 Zarządzeniem Nr 464/2019 Prezydenta Miasta Kielce został
wprowadzony Program spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego
(zastępczego). W programie mogą uczestniczyć osoby, posiadające zaległości czynszowe
za lokal za co najmniej cztery pełne okresy płatności, spełniające określone kryteria
dochodowe tj., jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
- w gospodarstwie jednoosobowym- 175% najniższej emerytury,
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- w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury.
Głównym celem programu jest zmniejszenie zaległości czynszowych oraz wypracowanie
nawyku regulowania opłat, co pomaga w zapobieganiu eksmisji i bezdomności.
W ramach zawartych porozumień uczestnicy wykonują świadczenia innego rodzaju niż
płatności pieniężne w zamian za zaległości czynszowe, są to m.in. prace porządkowe,
remontowe, usługowe i inne na rzecz Miasta Kielce.
Wartość stawki godzinowej w ramach świadczonych prac od 1.01.2021r. wynosiła 18,30 zł.
Od dnia wejścia w życie Zarządzenia, do dn. 31.12.2021 r. do Miejskiego Zarządu Budynków
wpłynęło 76 wniosków:
- 32 osób zakończyło uczestnictwo w Programie
- 28 osób nie zawarło porozumień zawarło porozumień lub nie zostało zakwalifikowanych do
Programu ze względu na m.in. brak możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
lub za małą zaległość czynszową
- 12 osób uczestniczy w Programie.
Natomiast 4 wnioski są w trakcie rozpatrywania.

8.
8.1.

ŁAD PRZESTRZENNY
Studium uwarunkowań i kierunków
przestrzennego zagospodarowania gminy

Podstawowym narzędziem, w oparciu o które realizowana jest polityka przestrzenna Kielc,
jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie w Kielcach obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kielce, uchwalone w 2000 roku (uchwała Nr 580/2000 Rady Miejskiej
w Kielcach z dnia 26 października 2000 r. z późn. zm.). Od czasu uchwalenia Studium powstało
także 11 zmian jednostkowych tego dokumentu, obejmujących niewielkie fragmenty obszaru
miasta:
1) zmiana Nr 1 wprowadzona uchwałą Nr XXXIV/674/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.,
2) zmiana Nr 3 wprowadzona uchwałą Nr VIII/162/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
3) zmiana Nr 5 wprowadzona uchwałą Nr XXIV/539/2008 z dnia 29 maja 2008 r.,
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4) zmiana Nr 4 wprowadzona uchwałą Nr XXVIII/648/2008 z dnia 3 października 2008 r.,
5) zmiana Nr 6 wprowadzona uchwałą Nr XL/986/2009 z dnia 17 września 2009 r.,
6) zmiana Nr 8 wprowadzona uchwałą Nr XL/987/2009 z dnia 17 września 2009 r.,
7) zmiana Nr 9 wprowadzona uchwałą Nr XLI/1017/2009 z dnia 19 października 2009 r.,
8) zmiana Nr 2 wprowadzona uchwałą Nr LIII/1285/2010 z dnia 9 września 2010r.,
9) zmiana Nr 7 wprowadzona uchwałą Nr X/233/2011 z dnia 19 maja 2011 r.,
10) zmiana Nr 11 wprowadzona uchwałą Nr LVIII/1037/2014 z dnia 20 marca 2014 r.,
11) zmiana Nr 12 wprowadzona uchwałą Nr LXVII/1217/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oceniane jest pod
względem aktualności w ramach sporządzania analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym. Analizę taką uchwala Rada Miasta co najmniej raz w czasie swojej kadencji –
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503).
W 2020 roku przeprowadzona została „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Miasta Kielce zawierająca analizę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Miasta Kielce oraz wieloletni program sporządzania planów
miejscowych dla Miasta Kielce – lipiec 2020”, przyjęta uchwałą nr XXXIII/635/2020 Rady
Miasta Kielce z dnia 17 września 2020 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Kielce.
Powyższy dokument w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kielce wskazuje m. in. na:


Potwierdzenie całkowitej nieaktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego – konieczność sporządzenia nowego studium
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,



Konieczność wyznaczenia korytarzy podstawowego układu komunikacyjnego Kielc,
w tym między innymi wschodniej obwodnicy Kielc,
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Potrzebę uzupełnienia Studium o bilans urbanistyczny terenów przeznaczonych pod
zabudowę (wymóg ten wprowadzony został Ustawą z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji),



Potrzebę ukończenia prac nad dwoma aktualnie sporządzanymi zmianami studium:
w rejonie ulicy Ciekockiej, tereny na wschód od Wietrzni, Psie Górki oraz w rejonie
Wzgórza Karscha.

W ślad za analizą, o której mowa wyżej, realizując jej postanowienia Rada Miasta Kielce
podjęta uchwałę nr XXXIII/636/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kielce.
W 2021 roku nie została uchwalona żadna zmiana Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce.
W 2021 roku projekty następujących zmian studium uzyskały pozytywne opinie i uzgodnienia
od instytucji a zatem mogą być wyłożone do publicznego wglądu dla mieszkańców Kielc:


Zmianą nr 13 studium – uchwała Rady Miasta Kielce nr XXXIV/726/2016 z dnia 8
grudnia 2016 r. – obejmująca granicami: rejon ulicy Ciekockiej, tereny na wschód od
Wietrzni, Psie Górki.



Zmianą nr 15 studium - uchwała Rady Miasta Kielce nr V/62/2019 z dnia 24 stycznia
2019 r. – obejmującą granicami rejon ulic: Ogrodowej, Jana Pawła II i Krakowskiej, tzw.
„Wzgórze Karscha”.

8.2.

Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego

W 2021 roku Rada Miasta Kielce podjęła 2 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 1 uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:


Uchwała nr XLV/909/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.7.2 – Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej
Barbary”,


Uchwała nr L/963/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK”,



Uchwała nr XLV/910/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska
Polskiego”.

Ponadto Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę nr XLVII/937/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Północ - Obszar II - Zalew Kielecki - Klonowa
– Piaski” (uchwała nr XXXIV/678/2020 z dnia 15 października 2020 r.) w zakresie zmiany
załącznika graficznego do uchwały określającego granice obszaru objętego planem.
W 2021 roku Rada Miasta Kielce podjęła 3 uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:


Uchwała nr XL/775/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE – ZACHÓD OBSZAR V.7.2 W REJONIE UL. KRAKOWSKIEJ I UL. PODKLASZTORNEJ – PARKING
WIELOPOZIOMOWY”,



Uchwała nr LIII/1041/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR
V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL.
STAROWIEJSKA”,



Uchwała nr LIV/1061/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO – PÓŁNOCNA DOLINA
SILNICY” na obszarze miasta Kielce.
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Odsetek powierzchni Miasta Kielce pokryty miejscowymi planami zagospodarowania
Przestrzennego w 2021 roku wynosił 18,61%.
Tabela 20. Dane liczbowe odnoszące się do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2021 r.

Liczba mpzp

Powierzchnia (w ha)

Udział
w powierzchni
miasta (w %)

Plany obowiązujące,
w tym

62

2041,12

18,61

Plany uchwalone
w 2021 roku

3

153,01

1,4

Plany sporządzane
(w tym zmiany planów)

22

1002,5

9,14

Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego.

Rozkład przestrzenny obowiązujących na terenie Miasta Kielce miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego przedstawiono poniżej.
Rysunek 1. Rozkład przestrzenny obowiązujących na terenie Miasta Kielce miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego.
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Rozkład przestrzenny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w
trakcie opracowania przedstawiono poniżej.
Rysunek 2. Rozkład przestrzenny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie
opracowania w 2021 r.

Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego.

W 2021 roku wpłynęło 15 wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wnioski dotyczyły następujących 8 planów miejscowych:


Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD –
OBSZAR V.8 – STOKOWA – BRUSZNIA – GRABINA” na obszarze Miasta Kielce
uchwalonego uchwałą nr XXIII/493/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 9 lutego 2012 r. – 2
wnioski,
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Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce-Wschód Obszar 1” uchwalonego uchwałą nr XXVII/626/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia
4 września 2008 r. – 3 wnioski,



Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód –
Obszar III.3 Ostrogórka – Wojska Polskiego” na obszarze miasta Kielce uchwalonego
uchwałą nr XLII/767/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013 r. wraz ze zmianą
Nr 1 (uchwała Nr LV/1235/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2018 r.) –
2 wnioski,



Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE –
DYMINY: OBSZAR 1 – Łanowa, Obszar 2 – Sukowska” uchwalonego uchwałą nr
XXV/535/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2012 r. – 3 wnioski,



Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wietrznia” w Kielcach
uchwalonego uchwałą nr XIV/324/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011 r. –
2 wnioski,



Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Północ – Obszar
II: Świętokrzyska – Ciekocka – Park 1” uchwalonego uchwałą nr XLVI/825/2013 Rady
Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013 r. – 1 wniosek,



Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC –
OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ulica Biskupa Mieczysława Jaworskiego" na obszarze
miasta Kielce uchwalonego uchwałą nr XXXIX/813/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23
marca 2017 r. – 1 wniosek,



Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „DĄBROWA II
w Kielcach” uchwalonego uchwałą nr XXXV/701/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia
23 grudnia 2004 r. – 1 wniosek.

Dla porównania w 2020 roku wpłynęły 24 wnioski o zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w 2019 roku wpłynęło 5 takich wniosków.
W 2021 roku wpłynęło 5 wniosków o sporządzenie nowych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i dotyczyły one następujących obszarów:


Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary,



Obie strony ulicy Domaszowskiej od skrzyżowania z ulicą Poleską i Żniwną w kierunku
Domaszowic,
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Pomiędzy ulicami: Sandomierską, Poleską, Leszczyńską i Radlińską,



w rejonie ulicy Czarnowskiej.

Dla porównania w 2020 roku wpłynęły 3 wnioski o sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, natomiast w 2019 roku wpłynęły 4 takie wnioski.

8.3.

Decyzje o warunkach zabudowy, pozwoleń na
budowę oraz inwestycji celu publicznego

Liczba wydanych w 2021 roku decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy zwiększyła się
w stosunku do 2020 roku. Natomiast liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę
znacząco zmniejszyła się w stosunku do lat poprzednich. Liczba wydanych decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego od lat oscyluje w granicach 110-120 decyzji
rocznie.
Rok 2021:


decyzje o ustaleniu warunków zabudowy

- 432



decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- 117



decyzje o pozwoleniu na budowę

- 476

Rok 2020:


decyzje o ustaleniu warunków zabudowy

- 366



decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- 120



decyzje o pozwoleniu na budowę

- 642

Rok 2019:


decyzje o ustaleniu warunków zabudowy

- 314



decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- 112



decyzje o pozwoleniu na budowę

- 740

8.4.

Specustawa mieszkaniowa

W 2021 roku do Rady Miasta Kielce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielc wpłynęło 7
wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018
r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
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towarzyszących. Jednocześnie nie została podjęta żadna uchwała w sprawie ustalenia
lokalizacji, czy też odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

8.5.

Działania rewitalizacyjne na terenie Miasta Kielce są realizowane w oparciu o Lokalny Program
Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata
2014-2020 (uchwała nr XXXVI/753/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2017 r.
w

sprawie

uchwalenia

Lokalnego

Programu

Rewitalizacji

obszarów

miejskich,

poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 oraz uchwała nr
LIV/1216/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia

Lokalnego

Programu

Rewitalizacji

obszarów

miejskich,

poprzemysłowych

i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020).

Geodezja i kartografia

8.6.

Zadania z zakresu administracji rządowej.
Prezydent Miasta Kielce jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, realizuje
zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.
Do zadań tych należy w szczególności:
1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
- prowadzenie dla obszaru miasta Kielce na prawach powiatu:


ewidencji gruntów i budynków (baza EGiB),



geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza GESUT)



gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru miasta Kielce na prawach
powiatu baz danych rejestru cen nieruchomości, baz danych szczegółowych osnów
geodezyjnych, bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500);
- tworzenie , prowadzenie i udostępnianie dla obszaru miasta Kielce na prawach
powiatu standardowych opracowań kartograficznych;
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2. koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3. zakładanie osnów szczegółowych;
4. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań w roku 2021:
- zarejestrowano 2 231 zgłoszeń prac geodezyjnych,
- przyjęto do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2 160 operatów technicznych,
- przyjęto 543 wnioski o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- przeprowadzono 63 narady koordynacyjnych,
- przyjęto i zrealizowano 2 575 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,
- sporządzono 4 577 wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- udzielono 3 079 pisemnych informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- przeprowadzono inwentaryzację osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej,
- sporządzono projekt modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta
Kielce.
Od roku 2014 obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się z wykorzystaniem portalu
i.KERG. Do końca 2021r. zarejestrowano 214 użytkowników.
W czerwcu 2020 r. uruchomiono portale i.Narady oraz i.Projektant do elektronicznej obsługi
koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Od tego czasu narady, na
których koordynuje się sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, odbywają się
wyłącznie z wykorzystaniem portalu i.Narady.
Do końca 2021 zarejestrowano 48 podmiotów opiniujących sytuowanie projektowanych sieci
uzbrojenia terenu i 41 użytkowników portalu i.Projektant.
W listopadzie 2021r. w ramach realizowanego projektu pn. ”e-Geodezja – cyfrowy zasób
geodezyjny miasta Kielce” uruchomiono kolejne e-usługi:


i.Wniosek – do składania internetowo wniosków o udostępnienie materiałów
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;



i.Rzeczoznawca – do obsługi rzeczoznawców majątkowych;



i.Komornik – do obsługi komorników.
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Realizacja ważniejszych projektów
W roku 2021 kontynuowano realizację projektu pn. ”e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny
miasta Kielce”, współfinasowanego przez Unię Europejską ze

środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: II kw. 2018 r. –
IV kw. 2023 r.
Zakres projektu obejmuje m.in.: przetworzenie do formy elektronicznej materiałów zasobu
geodezyjnego i kartograficznego PZGiK Miasta Kielce, modernizację bazy danych ewidencji
gruntów i budynków EGiB, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500,
zakup dodatkowych modułów użytkowanego oprogramowania na potrzeby uruchomienia
e-usług, zakup serwera wraz z licencjami oprogramowania bazodanowego w celu
uruchomienia serwerowni zapasowej dla systemu e-usług, weryfikację dostosowania
i modernizacji danych, promocję, doradztwo organizacyjne i techniczne Inżyniera Kontraktu,
szkolenia techniczne.
Zadania z zakresu administracji samorządowej.
- postępowania w sprawach związanych z podziałami nieruchomości:


155 sprawy,



144 wydane decyzje zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości;

- ustalenie numeru porządkowego – 254;
- prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Miasta nazw ulicom, placom – 32;
- sprawy z zakresu rozgraniczania nieruchomości – 6;
- sprawy z zakresu mienia gromadzkiego/wspólnot gruntowych – 15.

8.7.

Zabytki oraz Program opieki nad zabytkami
(art. 87 ustawy o ochronie zabytków)

W 2021 roku kontynuowano prace nad aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Kielce. Opracowano rewersy nowych Kart Adresowych - zadanie jest realizowane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.
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w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę
niezgodnie z prawem (t.j. Dz.U. 2021 poz. 56). Rozporządzenie wprowadziło szereg nowych
obowiązków w zakresie prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków w tym: konieczność
umieszczenia na karcie adresowej danych dotyczących historii, opisu i wartości, stanu
zachowania oraz postulatów dotyczących konserwacji obiektów wpisanych do ewidencji
gminnej, która obecnie liczy 549 pozycje.
W 2021 roku uzupełniono także Karty Adresowe Zabytków, które znalazły się w Rejestrze
Zabytków Województwa Świętokrzyskiego oraz Ewidencji Wojewódzkiej. Wykonano karty dla
następujących obiektów i obszaru: Zabudowa Dzielnicy Przydworcowej w granicach ulic
Sienkiewicza -Żelazna-Żytnia-Planty; Domu ul. Duża 5; Dawnych Koszar ul. Jana Pawła II 19;
Kamienicy ul. Mała 12; Dworek tzw. „Psiarni” ul. Ogrodowa 5; Domów przy ul. Rynek 10 i 11;
Dawnej Łaźni Publicznej ul. Staszica 14; Willi Henryka Brunera ul. Żelazna 35a.
W 2021 roku Zarządzeniem nr 554/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 listopada 2021 r.
wyłączono z Gminnej Ewidencji Zabytków Dom przy ul. Samaryjskiej 25.
Od 2014 roku z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kielce wyłączono 5 obiektów.
•

Dom, Kozia 5 (poz. 473) wyłączony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce Nr

357/2018 z dnia 1 października 2018 r.
•

Oficyna, Kozia 7 (poz. 474) wyłączona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce Nr

420/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
•

Oficyna, ul. Leśna 7 (poz. 483) wyłączona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce Nr

483/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
•

Dom ul. Średnia 21 (poz. 663) wyłączony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce Nr

279/2020 z dnia 16 lipca 2020 r.
•

Dom ul. Seminaryjska 25 (poz. 285) wyłączony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce

Nr 554/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.
W 2021 r. przygotowano 6 zaświadczeń o wpisie/braku wpisu nieruchomości do Gminnej
Ewidencji Zabytków.
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Kontynuowano realizację zadania pn. Umieszczenie 100 tablic na obiektach zabytkowych
znajdujących się na terenie miasta Kielce. Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu
i wykonaniu 100 tablic informacyjnych o zabytkach nieruchomych, zawierających historyczną
informację o zabytkach w języku polskim i angielskim wraz z fotografiami (grafikami) obiektów
oraz montażu tablic na nieruchomościach będących przedmiotem zadania. W 2021 uzyskano
zgody i przeprowadzono konsultacje z 80 właścicielami obiektów, które są wskazane do
oznaczenia tablicami historycznymi. W tym: Szlaku Architekta Franciszka Ksawerego
Kowalskiego (22 obiekty), Szlaku Wzgórze Zamkowe (20 obiektów), Szlaku Ulice Starych Kielc
(27 obiektów), Szlaku Historyczne Place Kielc (6 obiektów) oraz pozostałych wskazanych do
oznaczenia (25 obiektów).
Wyłoniono wykonawcę tablic oraz uzyskano 22 decyzje Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na umieszczenia tablic na nieruchomościach znajdujących się na
Szlaku Architekta Franciszka Ksawerego Kowalskiego.
Przygotowano dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Kielcach na umieszczenie tablic na szlaku Wzgórze Zamkowe (20
obiektów).
W 2021 roku rozpoczęto prace nad podsumowaniem realizacji Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami Miasta Kielce na lata 2018–2021, który został wprowadzony Uchwałą Nr
LI/1140/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710).
sprawozdanie z realizacji programu sporządza się co dwa lata.
W projekcie budżetu Wydziału Architektury i Urbanistyki na 2022 rok uwzględniono kwotę 51
000,00 zł na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i przepisach
obowiązującego prawa. Kwota zostanie przeznaczona na realizację zadania z zakresu ochrony
i konserwacji zabytków w tym na dotację na renowację zabytkowych nagrobków na kieleckich
cmentarzach.
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9.
9.1.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
I DIALOG Z MIESZKAŃCAMI
Strategia Rozwoju Miasta

Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania i stanowi podstawę do
prowadzenia przez władze samorządowe długookresowej polityki rozwoju gminy w sferze
społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej, przestrzennej, ekologicznej, dziedzictwa
kulturowego i pozostałych sferach istotnych dla rozwoju gminy.
Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się horyzont czasowy Strategii rozwoju Miasta Kielce na
lata 2007-2020 przyjętej uchwałą Rady Miasta Kielce nr VII/123/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
uchylonej uchwałą Rady Miasta Kielce nr XII/214/2015 z dnia 30.07.2015, która ostatecznie
została zmieniona uchwałą Rady Miasta Kielce nr XXI/414/2016 z dnia 18.02.2016 r.
Na zlecenie Urzędu Miasta Kielce na przełomie 2019/2020 roku została opracowana przez
zespół ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem prof. Hanny
Godlewskiej-Majkowskiej „Analiza i diagnoza stanu zastanego wraz z analizą SWOT,
rekomendacjami strategicznymi dla miasta Kielce oraz badaniem ankietowym w związku
z pracami nad stworzeniem „Strategii rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”.
W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r.
o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych
ustaw(Dz.U. z 2020 r. poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu
dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak
również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów.
Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego
wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej. Ustawa
po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla
strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej
opracowania i zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina może przygotowywać strategię,
która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego
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systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywnym instrumentem pozyskiwania
środków zewnętrznych.
W związku ze zmianą Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zaszły również zmiany
legislacyjne na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, stąd
potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi
w dokumentach nadrzędnych. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla gminy jest
możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych
instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej
Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W związku z tym, konieczne jest reagowanie na nowe
warunki rozwojowe i opracowanie strategii rozwoju gminy w oparciu o znowelizowane
przepisy (dokument, o którym mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). Strategia, w odróżnieniu od
dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, będzie
wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym.
Podjęta w dniu 11 lutego 2021 r. przez Radę Miasta Kielce Uchwała Nr XL/780/2021
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kielc reguluje jeden
z najważniejszych etapów w procesie tworzenia Strategii Miasta Kielce. Konsultacje są formą
dialogu mieszkańców Kielc z władzami Miasta Kielce, wpływają na zaangażowanie
mieszkańców w jego rozwój, kształtują wśród mieszkańców postawę współodpowiedzialności
za

podejmowane

decyzje,

budują

współpracę

międzysektorową

oraz

zapewniają

mieszkańcom uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na
sposób i jakość ich życia.
W lutym 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach odpowiedzi na
zgłaszane przez gminy potrzeby interpretacji nowych przepisów ustawowych udostępniło
„Poradnik praktyczny” będący zbiorem rekomendacji pozwalających na przygotowanie
nowych strategii zgodnie z wprowadzonymi wymogami.
W związku z powyższym Rada Miasta Kielce w dniu 13 maja 2021 roku podjęła Uchwałę Nr
XLV/912/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Miasta Kielce
2030+ w kierunku Smart City” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
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Prace nad projektem Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City
prowadzone były w oparciu o metodą partycypacyjno-ekspercką. Taka forma pracy zakłada
przygotowanie dokumentu przez ekspertów zewnętrznych firmy C-point przy jednoczesnym
udziale władz Miasta Kielce i szerokiej grupy mieszkańców. Projekt dokumentu został poddany
konsultacjom społecznym, które są ważnym elementem w procesie podejmowania decyzji
i niezbędną częścią prac dającą możliwość wzięcia odpowiedzialności za rozwój miasta przez
jego mieszkańców. Jest to narzędzie dzięki któremu społeczność lokalna ma możliwość
zapoznania się z planowanymi projektami działań oraz może wyrazić swoją opinię na ich
temat.
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City
były prowadzone w dniach 23 czerwca – 29 lipca 2021 roku. Uzupełnieniem procesu
konsultacji społecznych był również „Warsztat konsultacyjny”, trwający w dniach
06-17.09.2021 roku.
Głównym celem ich przeprowadzenia było zaprezentowanie projektu Strategii wszystkim
zainteresowanym i uzyskanie od nich informacji zwrotnej. Informacja dotyczy poszczególnych
zapisów dokumentu, w tym potrzeb i oczekiwań społeczności Miasta Kielce oraz gmin
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
Prowadzone konsultacje dały wszystkim zainteresowanym a szczególnie mieszkańcom
możliwość włączenia się w proces tworzenia strategii (zgłoszono blisko 500 uwag) i lepsze
zrozumienie procesu jej tworzenia.
Zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi oraz przekazane pomysły zostały podane przez zespół
opracowujący dokument wnikliwej analizie merytorycznej. Te, które pozytywnie przeszły
proces weryfikacji włączono do zaktualizowanego projektu strategii. Sporządzony
i upubliczniony raport z przebiegu konsultacji zawiera odniesienia do wszystkich zgłoszonych
uwag.
W dniu 18 listopada 2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem
Nr WOO-III.410.100.2021.DZ, WOO-III.411.20.2021.DZ przekazał do Urzędu Miasta Kielce
uzgodnienie dotyczące braku możliwości odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko uzgadniając jednocześnie zakres i stopień szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu
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pn. „Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”. W związku z powyższym
przygotowanie i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagało
zmiany w zakresie terminów realizacji końcowych etapów realizacji strategii.
Mając na uwadze powyższe dniu 02.12.2021 Rada Miasta Kielce Uchwałą Nr LIV/1065/2021
dokonała aktualizacji „Harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata
2021-2030” przyjętego Uchwałą XLV/912/2021 z dnia 13.05.2021 roku.
Zgodnie z dokonanymi zmianami projekt Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku
Smart City zostanie przekazany pod obrady Rady Miasta Kielce (celem uchwalenia) do końca II
kwartału 2022 roku.

9.2.

Budżet obywatelski

Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia
części wydatków z budżetu Miasta Kielce na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań
mieszczące się w kompetencjach gminy.
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców
w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma
prowadzić do aktywnego udziału mieszkańców w procesie opracowania budżetu, budowania
więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów
funkcjonowania Miasta.
Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta
Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub
rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny,
oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.
Kielecki Budżet Obywatelski wpisał się w codzienność naszego miasta. Już od 9 lat kielczanie
zgłaszają i wybierają projekty, które potem pojawiają się w przestrzeni publicznej. Do tej pory
Miasto zrealizowało już ponad 220 projektów na kwotę przekraczającą 55 milionów złotych.
W VIII edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. zgłoszono łącznie 186 projektów.
Kwota zaplanowana na projekty objęte KBO wyniosła 7 750 000 zł. Po głosowaniu
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mieszkańców ostatecznie do realizacji zakwalifikowano 44 projekty na

łączną kwotę

8 249 074 zł, w tym:


2 projekty inwestycyjne duże na planowaną łączną kwotę 5 500 000,00 zł,



15 projektów inwestycyjnych małych na planowaną łączną kwotę 1 992 264 zł,



27 projektów nieinwestycyjne na planowaną łączną kwotę 756 810 zł.

Ostatecznie na realizację projektów Miasto Kielce przeznaczyło 9 338 222,52 zł, w tym na:


projekty inwestycyjne duże 6 758 650,56 zł,



projekty inwestycyjne małe 1 822 762,51 zł,



projekty nieinwestycyjne 756 809,45 zł.

Tabela 21. Wykaz projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021.

L.p.

1

2

3

4

Koszt
realizacji
projektu
(w zł)

Nazwa projektu

Rodzaj projektu

Stan realizacji
projektu

"Bocianek na Start" Kompleks SportowoRekreacyjny przy Szkole Podstawowej
nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

Inwestycyjny
duży

Zrealizowany

2 515 624,56

Inwestycyjny
duży

W trakcie
realizacji

4 243 026

Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

93 380,56

Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

133 211,85

149 221,99

Skatepark i Pumptrack (tor rowerowy,
deskorolkowy, hulajnogowy i rolkowy) Aktywna Strefa przy Kadzielni i w Parku
Baranowskim)*
Budowa Placu Zabaw "Chatka Puchatka"
przy Szkole Podstawowej nr 34 im.
Adama Mickiewicza w Kielcach ul.
Naruszewicza 16
Plac zabaw w „Zielonym Ogrodzie” przy
Przedszkolu Samorządowym nr 9 w
Kielcach na osiedlu Uroczysko

5

Dzieciństwo bez barier-integracyjny plac
zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i
zdrowych

Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

6

Tak - siatka łączy – nie dzieli Boisko do
gry w siatkówkę i badmintona przy
Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach

Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

7

Siłownia plenerowa nad Zalewem

Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

8

Kielecki Central Park na Czarnowie?
„Skwer Jagiellonów"! Nowe miejsce
spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park
przyjazny dla zwierząt.

Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

144 014,85
81 184,21

139 258,19
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9

TRASY ROWEROWE "STADION LEŚNY"

10

Książkomat dla Kielczan

11

Kamery przenośne do monitorowania
miejsc nielegalnego pozbywania się
odpadów i dzikich wysypisk na terenie
Miasta Kielce.

12

“Kielce bez smogu” - budowa systemu
do pomiaru jakości powietrza na terenie
miasta

13
14

15

16

Miejska plaża nad Zalewem – leżaki relaks nad wodą.
Skwer sensoryczny - mini ogród
sensoryczny dla dzieci w Parku
Dygasińskiego
Budowa tężni solankowej dla Osiedli
Słoneczne Wzgórze, Na Stoku,
Świętokrzyskie, Szydłówek, Sady,
Uroczysko, Park Dygasińskiego.
Budowa tężni solankowej dla osiedli
KSM, Barwinek, Pionier,
Kochanowskiego.

Inwestycyjny
mały
Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

156 600,00

Zrealizowany

105 364,38

Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

47 268,90

Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

39 458,08

Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

150 000,00

Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

149 988,00

Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

149 988,00

151 351,50

17

Poidło dla ludzi i zwierząt

Inwestycyjny
mały

Zrealizowany

132 472,00

18

Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia.
Program szkoleniowy dla kobiet i
mężczyzn. Druga edycja.

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

29 900,00

19

E-biblioteka - słuchaj i czytaj on-line!

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

29 750,00

20

Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka
Sportowa Politechnika w Sportowych
Kielcach

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

29 160,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

Nieinwestycyjny
Nieinwestycyjny

Zrealizowany
Zrealizowany

15 000,00
20 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

8 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Festyn Letni dla dzieci na terenie KSM
Światowy Dzień Kręgosłupa
Wianki Kieleckie - Noc Świętojańska
Ożywienie przestrzeni w centrum Kielc okolice Kina Moskwa (plac za kinem)
Festyn Promenadowy nad Zalewem
Organizacja 10 festynów rodzinnych na
kieleckich osiedlach (Przyjazne Osiedla)
Plenerowe Kino Młodych
Ożywienie ulicy Sienkiewicza poprzez
organizację wydarzeń kulturalnorozrywkowych (Przyjazne Centrum
Miasta)
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"Port Wodny Kielce" - koncerty,
konkursy, rejsy. Dwa wakacyjne festyny
rodzinne nad Zalewem.
Organizacja 8 seansów Kina Letniego w
centrum miasta (Przyjazne Kino Letnie
w Centrum Miasta)
Organizacja 8 seansów Kina Letniego na
kieleckich osiedlach (Przyjazne Kino
Letnie na Kieleckich Osiedlach)
„Baśniowy Koncert dla Najmłodszych”
Gala Sportów Walki MMA
Organizacja 10 pikników naukowoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży
(Przyjazna Edukacja Dzieci i Młodzieży)
10-lecie "Bandy Świrów". Jubileusz
kultowej drużyny Korony Kielce!
Całe Kielce na Rowery! #2021
Rodzinny chillout w Dolinie Silnicy
Posadź drzewo
Ekologiczny Szydłówek
Roślinny witacz - nasadzenia z kwiatów
cebulowych
O pszczołach w przedszkolach i szkołach
podstawowych – warsztaty edukacyjne
Uloterapia dla zdrowia- domki
inhalacyjne
Zielniki miejskie – zioła dla kielczan

30

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

Nieinwestycyjny
Nieinwestycyjny

Zrealizowany
Zrealizowany

30 000,00
30 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

Nieinwestycyjny
Nieinwestycyjny
Nieinwestycyjny
Nieinwestycyjny

Zrealizowany
Zrealizowany
Zrealizowany
Zrealizowany

30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

30 000,00

Nieinwestycyjny

Zrealizowany

24 999,45

Źródło: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

* Ze względu na duży zakres projekt Skatepark i Pumptrack (tor rowerowy, deskorolkowy,

hulajnogowy i rolkowy) - Aktywna Strefa przy Kadzielni i w Parku Baranowskim został
podzielony na 2 etapy realizacji: budowa Skateparku i Pumptraku. Część inwestycji - budowa
Skateparku przy Kadzielni została zrealizowana natomiast termin zakończenia realizacji
Pumptracku w Parku Baranowskim w Kielcach wg. umowy to 15.06.2022r.
W ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 r. łączna planowana kwota
przeznaczona na realizację projektów wyniosła 7 800 000,00 zł.
Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego podzielone były na cztery kategorie:


Zadania inwestycyjne duże (koszt realizacji pojedynczego zadania przekracza kwotę
200 000,00 zł).



Zadania inwestycyjne małe (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza
kwoty 200 000,00 zł).
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Zadania nieinwestycyjne (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty
30 000,00 zł).



Projekty „zielone” – nowa kategoria projektów obejmująca działania zmierzające do
stworzenia atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zieleni.

W IX edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono łącznie 227 projektów. Pozytywną ocenę
uzyskały 163 projekty, w tym:


19 inwestycyjnych dużych



61 inwestycyjnych małych



71 nieinwestycyjnych



12 „zielonych”

Po głosowaniu mieszkańców do realizacji zakwalifikowano 39 projektów na łączną kwotę:
7 900 054 zł, w tym:


5 projektów inwestycyjnych dużych na planowaną kwotę 4 600 504,00 zł,



14 projektów inwestycyjnych małych na planowaną kwotę 1 984 998,00 zł ,



17 projektów nieinwestycyjne na planowaną kwotę 494 900,00 zł,



3 projekty „zielone” na planowaną kwotę 819 652,00 zł.

Wykaz wszystkich projektów zakwalifikowanych do realizacji w 2022 r. przedstawiono poniżej.
Tabela 22. Projekty inwestycyjne duże zakwalifikowane do realizacji w 2022 r.

Lp.

Tytuł projektu

1

Żółto-czerwony dom

2

Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska
do koszykówki oraz siatkówki) z klasą outdoorową

3

Kwota
projektu
(w zł)

Liczba
oddanych
głosów

300 000

1 850

2 500 000

1 444

"Dwójka gola! - Boisko jest dobre na wszystko"

850 000

922

4

Skwer - ogród z elementami sensorycznymi

299 504

826

5

Park Baranowski - Przyjazne Kielce

651 000

806

4 600 504

5 848

RAZEM
Źródło: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

88

Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2021
Tabela 23. Projekty inwestycyjne małe zakwalifikowane do realizacji w 2022 r.

Lp.

Tytuł projektu

Kwota
projektu
(w zł)

Liczba
oddanych
głosów

1

Butelkomaty w Kielcach

60 000

3 187

2

Budowa tężni w centrum miasta - Przyjazne Kielce

150 000

1 506

3

Budowa tężni dla osiedli Ślichowice i Dalnia - Przyjazne Kielce

150 000

1 343

4

Bajkowy plac zabaw dla dzieci

200 000

1 101

5

Wybieg dla psów "Psia Łąka"

70 000

1 043

6

Czyste Kielce

199 999

1 018

7

Powrót kieleckich neonów I

90 000

974

8

Budowa tężni solankowej cel prozdrowotny rehabilitacyjny
leczniczy i poprawa jakości powietrza Kielc

199 999

957

9

Kraina zabawy pod "Dwójką" - modernizacja placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach

140 000

895

10

Dziecięce miasteczko ruchu

165 000

866

11

Budowa placu zabaw przy SP 25 w Kielcach, ul. Jurajska 7 - os.
Ślichowice II

150 000

857

12

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 5, ul.
Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach

165 000

831

13

Skocznia narciarska K-4 – symboliczny powrót skoków
narciarskich do Kielc

95 000

833

14

Modernizacja bieżni do biegania przy SP 25 , ul. Jurajska 7 na os.
Ślichowice II

150 000

772

RAZEM

1 984 998

16 183

Źródło: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.
Tabela 24. Projekty nieinwestycyjne zakwalifikowane do realizacji w 2022 r.

Lp.

Tytuł projektu

Kwota
projektu

Liczba
oddanych
głosów

1

"Port Wodny Kielce" - kajaki, rowery, konkursy, koncerty.
Wakacyjne festyny rodzinne nad Zalewem.

30 000

2 362

2

Kino Letnie w Centrum - Przyjazne Kielce

30 000

2 173

3

Kastracja psów i kotów wraz z założeniem mikroczipa
zarejestrowanego w Bazie Safe -Animal

30 000

1 988
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4

15 akcji sprzątania miasta - Przyjazne Kielce

30 000

1 447

5

Kino Letnie na Osiedlach - Przyjazne Kielce

30 000

1 337

6

10 akcji nasadzeń - Przyjazne Kielce

30 000

1 221

7

Nowe książki dla bibliotek - Czarnów, Herby, Dalnia

30 000

1 166

8

Wianki kieleckie - noc świętojańska

22 000

1 058

9

Serial wakacyjnych przyjemności, czyli aktywne lato w mieście

30 000

1 015

10

,,Osiedle Świętokrzyskie łączy pokolenia’’ – festyn rodzinny

26 000

892

11

Akademia sportów ekstremalnych "Skatepark"

29 900

877

12

Całe Kielce na rowery! #2022

30 000

873

13

Pikniki rodzinne - Przyjazne Kielce

30 000

840

14

Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka

30 000

818

15

Piknik sportowy na Stadionie Leśnym

30 000

787

16

Bez tabu - warsztaty dla młodzieży

27 000

736

17

Zdrowie dla Kielczan – bezpłatne porady zdrowotne

30 000

732

RAZEM

756 810,00

20 322

Źródło: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.
Tabela 25. Projekty „zielone” zakwalifikowane do realizacji w 2022 r.

Lp.

Tytuł projektu

Kwota
projektu
(w zł)

Liczba
oddanych
głosów

1

Zielone miasto - 762 drzewa w 762 rocznicę założenia Kielc na
prawie polskim (1260 r.)

644 652

3 563

2

Bajkowy ogród - zielony zakątek dla każdego

80 000

2 847

3

Zieleń zamiast betonu - mini skwer przy hali na ul. Żytniej

95 000

2 565

RAZEM

819 652,00

8 975

Źródło: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.
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9.3.

Elementy SMART CITY

Polityka rozwojowa Kielc oparta jest na koncepcji zrównoważonego rozwoju, a dokładniej na
idei miasta inteligentnego (Smart City). Do podstawowych założeń tej teorii należy efektywne
wykorzystywanie dostępnych zasobów w sześciu podstawowych obszarach: gospodarka,
mobilność, środowisko, ludzie, warunki życia, władza. Ma ono na celu poprawę jakości życia
w mieście oraz taką jego organizację, która nie zagrażałaby możliwościom rozwoju dla
przyszłych pokoleń. Realizacja powyższych założeń odbywa się m. in. poprzez rozwój
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a u jej podstaw leży aktywny udział
świadomych i decydujących o swym losie mieszkańców. Za praktyczne wdrażanie idei miasta
inteligentnego w Kielcach odpowiada Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym
Rozwojem – Smart City, które realizuje swoje zadania w szerokiej współpracy z jednostkami
organizacyjnymi Miasta Kielce, ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi.
Zadania Biura Smart City można podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza z nich związana
jest z działalnością administracyjną i zarządczą, w tym świadczeniem usług przy wykorzystaniu
danych przestrzennych oraz monitorowaniem zróżnicowanych wskaźników miejskich.
Kategoria druga dotyczy wieloaspektowego wspierania komunikacji i partycypacji społecznej.
Do dodatkowych działań prowadzonych przez Biuro Smart City należy pilotażowy projekt pn.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”
realizowany w ramach Konkursu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone
przez mieszkańców” zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przy
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Pomoc Techniczna
2014-2020; wartość dotacji: 1 706 450 zł netto, łączna wartość projektu: 2 335 462,50 zł
brutto).
Rozwiązania z zakresu miast inteligentnych, wprowadzone w Kielcach w 2021 r.
przedstawione zostały poniżej w formie wykazu najważniejszych zrealizowanych zadań.
Działalność administracyjna, związana ze zwiększaniem efektywności zarządzania i świadczenia
usług
przy
wykorzystaniu
danych
przestrzennych,
monitoring
wskaźników
określających warunki życia w mieście
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Rada Smart City
Rada Smart City - organ doradczy Prezydenta Miasta Kielce w zakresie wdrażania rozwiązań
z dziedziny Smart City, został powołany w drodze Zarządzenia w 2019 r. Do działalności
w ramach Rady Smart City zostali zaproszeni pracownicy naukowi uczelni wyższych, grupy
ekspertów z różnych dziedzin gospodarczych, przedstawiciele biznesu i organizacji
pozarządowych oraz przedstawiciele władz samorządowych – gmin wchodzących w skład
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. W 2021 r. spotkania plenarne Rady Smart City odbyły się
dwukrotnie – w czerwcu oraz we wrześniu. Posiedzenie wrześniowe odbyło się w ramach
obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Rozwoju. Podczas spotkania omówione zostały tematy związane z promocją
zrównoważonej mobilności miejskiej. W 2021 r. wytypowano, wybrano i przygotowano
platformę „Discord”, która pełni rolę narzędzia bezpośredniej współpracy pomiędzy
wszystkimi członkami Rady Smart City oraz członkami Zespołów Zadaniowych. Utworzonych
zostało łącznie 7 profili branżowych, przystosowanych do odrębnych prac w ramach
poszczególnych Zespołów Zadaniowych oraz profilu ogólnego i profilu dla członków Rady
Smart City. Zespoły Zadaniowe pracowały ponadto także w formule tradycyjnej, spotykając się
cyklicznie i bezpośrednio. Prace w Radzie nad stworzeniem „Programu Operacyjnego Smart
City” zostały spowolnione, gdyż program operacyjny musi zostać poprzedzony zakończeniem
prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” (przygotowywaną
przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej). Programowanie operacyjne musi
być powiązane z przyjętymi wcześniej celami strategicznymi.
Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)
W zakresie zadań związanych z ciągłym usprawnianiem procesów administracyjnych
prowadzonych przez miasto oraz koordynacji podejmowania różnych decyzji urzędowych
realizowanych przy zastosowaniu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w 2021 r.
zrealizowane zostały następujące działania:
1) przygotowanie całości postępowania (w tym m.in. dokumentów formalnych)
pn. „Aktualizacja

oprogramowania:

ISDP

(Internetowego

Serwera

Danych

Przestrzennych) oraz SOWA (System Obsługi Wniosków Administracyjnych) na
platformę UrbanView”; w wyniku przeprowadzonego zamówienia możliwe będzie
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wprowadzenie aktualizacji oprogramowania dwóch najważniejszych składowych
systemu informacji przestrzennej miasta Kielce (ISDP, SOWA);
2) w 2021 r do systemu MSIP został włączony referat Rejestracji Pojazdów Wydziału
Komunikacji; wdrożenie systemu znacznie ułatwiło prace przedmiotowego referatu,
optymalizując proces kontroli rejestracji pojazdów;
3) z zakresu obejmującego raportowanie i statystyki wykonano m.in.:
- modyfikację raportów przekazywanych z systemu obsługi odbioru nieczystości do
firmy odbierającej odpady - ENERIS (główny beneficjent: Wydział Gospodarki
Komunalnej i Środowiska),
- raport dotyczący ilości i lokalizacji wspólnot mieszkaniowych (główny beneficjent:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska),
- raport dotyczący udziału powierzchni leśnej na terenie miasta (główny beneficjent:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska),
- raport dotyczący lokalizacji jednostek pomocy społecznej (główny beneficjent:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
- raport Stanu Mienia Komunalnego Miasta Kielce w cyklach tygodniowych oraz
kwartalnych (główny beneficjent: Wydziału Gospodarki Nieruchomościami),
- raport dotyczący gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa
przekazywany do Wojewody Świętokrzyskiego (główny beneficjent: Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami),
- raport roczny dotyczący gruntów należących do Skarbu Państwa wraz
z uzupełnieniem danych z ksiąg wieczystych dla Krajowego Zasobu Nieruchomości
(główny beneficjent: Wydziału Gospodarki Nieruchomościami),
- obsługa techniczna ankiety koniecznej dla przeprowadzenia Kontroli Zarządczej
(główny beneficjent: Kancelaria Prezydenta);
4) z zakresu obejmującego analizy przestrzenne wykonano m. in.:
- korekta poprawności i aktualności warstwy danych obejmującej tereny zalewowe
w mieście (główny beneficjent: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska),
- analiza powierzchni terenów przepuszczalnych dla wód opadowych i roztopowych
(główny beneficjent: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska),
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- przygotowanie analizy zmiany stawek podatków gruntowych związanych ze strefą
ochrony ujęcia wód podziemnych Białogon (główny beneficjent: Wydział Podatków),
- przygotowanie stref dzierżaw gruntów należących do Gminy Kielce - w związku
z uchwałą Rady Miasta o zmianie stawek opłat (główny beneficjent: Wydział
Gospodarki Nieruchomościami),
-

prace

bieżące

nad

opiniowaniem

poprawności

operatów

geodezyjnych

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz ciągła kontrola
poprawności i aktualności danych przestrzennych dotyczących zagospodarowania
przestrzennego (główny beneficjent: Wydział Urbanistyki i Architektury);
5) w związku z przyjętą Księgą Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Miasta Kielce,
konieczna była korekta wszystkich szablonów pism zapisanych w systemie SOWA dla
każdego z Wydziałów merytorycznych oddzielnie, w celu doprowadzenia do zgodności
z przyjętym dokumentem
Należy podkreślić, że Biuro „Smart City” oprócz powyższych realizacji w sposób ciągły
administruje systemami wchodzącymi w skład Miejskiego Systemu informacji Przestrzennej
zapewniając ciągłość ich funkcjonowania.
Współpraca z instytucjami i organizacjami:
W

ramach

współpracy

z

instytucjami

oraz

organizacjami

propagującymi

rozwój

zrównoważony, a także utrzymywania kontaktów z innymi miastami rozwijającymi się według
koncepcji miasta inteligentnego, Biuro „Smart City” wzięło udział w licznych inicjatywach,
spotkaniach, konferencjach i webinariach branżowych. W 2021 r. do najważniejszych z nich
należą:
1) udział w projekcie pn. INNO-AKTYWATOR KIELCE - programie wsparcia działalności
innowacyjnej kieleckich firm realizowanym przez KPT;
2) prezentacja prowadzona dla

przedstawicieli Banku Światowego oraz Rumuńskiego

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Administracji z przykładów zastosowania
zarządzania procesami Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach;
3) udział w pracach grupy roboczej (wraz z Wydziałem Urbanistyki i Architektury) nad
wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań dotyczących procedowania wniosków z zakresu
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pozwoleń na budowę w formie cyfrowej (kontynuacja pilotażu prowadzonego przez
Główny Urząd Nadzoru Budowalnego – e-budownictwo);
4) współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji formalnej i merytorycznej na potrzeby
przeprowadzenia postępowania przetargowego na Rower Miejski; współpraca
obejmowała ponadto analizy przestrzenne lokalizacji stacji wypożyczania rowerów
miejskich;
5) udział w III Międzynarodowym Kongresie Ewaluacyjnym jako panelista (prezentacja
w panelu „Ewaluacja Smart City”);
6) uczestnictwo w panelu dyskusyjnym dotyczącym Smart City na Kongresie Polityki
Miejskiej odbywającym się w czerwcu 2021 r. w Katowicach;
7) udział w konferencjach i webinariach:
- 4 edycja „Miasta Przyszłości” – 14-16 września,
- II Kongres Nowej Mobilności - 6-8 października,
- XII Smart City Forum - 13-14 października,
- VI FORUM Green Smart City - 28-29 października,
- Human Smart Cities – inteligentne miasta zarządzane przez mieszkańców;
spotkania z miastami realizującymi projekty konkursowe HSC, 5 listopada,
- Przyszłość Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego –
29 listopada.
Działalność związana ze wspieraniem aktywnego udziału społeczeństwa w zarządzaniu miastem,
w tym komunikacji i partycypacji społecznej
Serwis Idea Kielce – Miasto dla Ludzi (https://idea.kielce.eu/)
W zakresie zadań związanych z wdrażaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
uruchomione zostały kolejne serwisy informacyjne i konsultacyjne dla mieszkańców:
1) przygotowanie i uruchomienie z inicjatywy Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Środowiska serwisu dla programu https://idea.kielce.eu/zielony-mecenat/,
2) przygotowanie i uruchomienie z inicjatywy Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji
Społecznej serwisu https://idea.kielce.eu/mapa-aktywnosci,
3) przygotowanie i uruchomienie z inicjatywy Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji
Społecznej serwisu https://idea.kielce.eu/kieleccy-rzemieslnicy,
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4) przygotowanie i uruchomienie z inicjatywy Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Środowiska na stronie Idea Kielce https://idea.kielce.eu/mapa-czujnikow,
5) przygotowanie i uruchomienie serwisu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2021
https://bo.kielce.eu/ - konfiguracja systemu wewnętrznego, wdrożenie i ułożenie
workflow /ścieżki przepływu sprawy/, przygotowanie części graficznej, nadanie
odpowiednich uprawnień dla poszczególnych osób i wydziałów zaangażowanych
w KBO, udostępnienie danych i formularzy głosowania dla mieszkańców,
Biuro „Smart City” odpowiada za prowadzenie całego portalu Idea Kielce. Na koniec 2021 r.
na przedmiotowym serwisie funkcjonowało 12 głównych działów, związanych m. in.
z publikacją danych i informacji oraz popularyzacją rozmaitych rozwiązań aktywizujących
społeczeństwo. Należą do nich serwisy Konsultacje społeczne oraz WYPOWIEDZ SIĘ! Statystyki
publikacji za 2021 r. w tym zakresie przedstawiają się następująco:
- w zakresie konsultacji społecznych - 26
- w zakresie Wypowiedz się! – 6
Równolegle prowadzone są profile Idea Kielce oraz Geoportal Kielce w mediach
społecznościowych – Facebook, Instagram, Twitter, które informują o konsultacjach
społecznych, budżecie obywatelskim i wszystkich innych ważnych dla mieszkańców
inicjatywach.
Strona internetowa miasta Kielce:
W 2021 roku zakupione zostało narzędzie CMS do tworzenia stron internetowych. Biuro
„Smart City” odpowiadało za konfigurację, opracowanie struktury strony głównej oraz
schematów podstron i ich struktur. Równocześnie opracowana została część graficzna oraz
treści na nowo utworzonych stronach. W efekcie tego działania zostało skonfigurowane 360
szablonów oraz ponad 3000 podstron. Treści na stronie zostały podzielone na 4 sekcje: Dla
mieszkańca, Dla Biznesu, Dla Turysty i Dla Studenta. W sekcji dla mieszkańca zostały
umieszczone wszystkie treści dotyczące funkcjonowania miasta i urzędu, w tym Załatw
Sprawę.
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Aplikacja SEGREDU
We współpracy ze zwycięskim zespołem Hackathonu Idea Kielce (listopad 2019) została
wdrożona pilotażowa aplikacja o nazwie SEGREDU. Aplikacja ma na celu pomoc przy
segregacji opakowań po różnych produktach. Skanując kod kreskowy znajdujący się na
opakowaniu produktu, można dowiedzieć się, do którego pojemnika należy wrzucić dane
opakowanie. W aplikacji zostały umieszczone ponadto informacje na temat punktów odbioru
przeterminowanych lekarstw, zbiórki elektrośmieci czy harmonogramy odbioru odpadów.
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu:
W ramach promocji idei Smart City i zrównoważonego Rozwoju zorganizowano 20-ty
jubileuszowy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (16-22 września 2021 r.),
w ramach którego przygotowano szereg wydarzeń promujących ideę zrównoważonej
mobilności. Wydarzenia odbywały się przez cały tydzień w różnych częściach miasta.
Zadania wykonane przez zespół Biura Smart City obejmowały:
- przygotowanie kampanii medialnej: strony internetowej, plakatów, ulotek, kampanii
w social media (Facebook, Instragram),
- przygotowanie wydarzenia „Prototypowanie woonerfu na ul. Głowackiego” wprowadzenie zmian organizacji ruchu polegających na uspokojeniu ruchu
samochodowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni ulicy i zorganizowaniu na
niej atrakcji w formie stoisk firm i występów artystycznych, przygotowano
dokumentację zmiany organizacji ruchu na jeden dzień na ulicy Głowackiego,
- przygotowanie w serwisie WYPOWIEDZ SIĘ! ankiety dotyczącej powstania
woonerfów w centrum miasta,
- przygotowanie „Dnia bez Samochodu” na ulicy Staszica, która została zamknięta
dla ruchu; w ramach zadania uzgodniono dokumentację zmiany organizacji ruchu,
zorganizowano ogródki gastronomiczne, kino na wolnym powietrzu, festyn
i warsztaty dla dzieci,
- przygotowanie zgłoszenia do konkursu Ministerstwa Infrastruktury związanego
z organizacją ETZT 2021 oraz do konkursu do Komisji Europejskiej na organizację
Mobility week 2021,
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- przygotowanie i realizacja filmu „Ale jazda! – sprawdzian kieleckiej mobilności”
pokazujący, że po Kielcach można poruszać się różnymi środkami transportu
(https://www.youtube.com/watch?v=82DawM6MiUY&t=1s). Zespół Biura czynnie
uczestniczy w organizacji oraz w samym wyścigu. Wszystkie działania z tego zakresu
udostępnione zostały na stronie poświęconej wydarzeniu: https://idea.kielce.eu/etzt
HUMAN SMART CITY
Biuro „Smart City” kontynuuje realizację projektu pn. „System monitorowania efektywności
miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” (Konkurs „HUMAN SMART CITIES.
Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”). Realizacja projektu rozpoczęła się we
wrześniu 2019 r. i ma potrwać do września 2022 roku. Partnerami w projekcie są dwie
kieleckie uczelnie – Politechnika Świętokrzyska oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Głównym celem projektu jest upowszechnianie idei miasta inteligentnego
poprzez:


monitorowanie usług oraz rozwoju,



wprowadzenie zarządzania miastem opartego o zestandaryzowane, zharmonizowane
i na bieżąco aktualizowane dane (zgodne z normą ISO 37120, INSPIRE, spełniających
wytyczne Open Data),



udostępnienie w celu wykorzystania w tworzeniu nowych wartości publicznych i usług
miejskich.

W 2021 r. w ramach realizacji w/w projektu wykonane zostało opracowanie analityczne
i koncepcyjne dotyczące danych miejskich oraz sposobów ich analizy i prezentacji.
Zinwentaryzowane zostały wskaźniki z wykonanych przez Miasto Kielce analiz warunków życia
w latach 2009, 2011 i 2015 oraz wskaźników ISO 37120, ISO 37122, ISO 37123 (ok. 1000
wskaźników wraz ze źródłami pozyskania danych). Zostały zinwentaryzowane zbiory danych
miejskich. Opracowano model danych niezbędnych do obliczania i gromadzenia wybranych
wskaźników. Poza tym została opracowana koncepcja funkcjonowania Miejskiego Zespołu
Analitycznego wraz z określeniem zakresu jego zadań i obowiązków oraz kompetencji
merytorycznych i technicznych członków zespołu. Koncepcja zawiera również zdefiniowane
zasadę

współpracy

pomiędzy

Zespołem

Analitycznym

a

pozostałymi

jednostkami

organizacyjnymi miasta oraz uczelniami wyższymi.
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Aplikacja „Ulepszamy Kielce”
Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu jest aplikacja mobilna oraz webowa,
umożliwiająca pozyskiwanie danych zgłaszanych przez mieszkańców oraz wyświetlanie
i interpretacja danych pochodzących z innych systemów, w tym Miejskiego Systemu
Informacji Przestrzennej. W 2021 r. trwały prace przygotowawcze nad skonfigurowaniem
aplikacji. Zostały przeprowadzone prace organizacyjne nad przygotowaniem odpowiednich
kategorii w podziale zadania dla jednostek w obsłudze zgłoszeń. W trakcie prac nad aplikacją
pojawiła się potrzeba rozszerzenia funkcji serwisu i aplikacji o możliwość analizy, wyświetlania
i interpretacji danych pochodzących z innych systemów.
Szkolenia
W ramach realizacji projektu przeprowadzono cykl warsztatów i szkoleń dla kilku grup
docelowych, obejmujących:


najwyższą kadrę kierowniczą jednostek Miasta i spółek komunalnych z zakresu
zarządzania miastem w oparciu o dane, idei Smart City oraz obsługi oprogramowania
analitycznego.



pracowników UM Kielce i jednostek organizacyjnych z analizy i oprogramowania
analitycznego GIS



nauczycieli szkół ponadpodstawowych z analizy i oprogramowania analitycznego GIS.
W przedmiotowym szkoleniu warsztatowym wzięło udział 10 uczestników –
nauczycieli liceów ogólnokształcących. Uczestnicy pracowali w parach złożonych
z nauczyciela geografii oraz nauczyciela informatyki pracujących w jednej szkole.
Szkolenia mają zapoczątkować pilotażowe prowadzenie zajęć z uczniami z zakresu
danych oraz wykorzystania tej wiedzy do przeprowadzania analiz przestrzennych.



mieszkańców i studentów;

Duży nacisk kładziony został na włączenie młodzieży w proces partycypacyjny.
Inne konkursy i wydarzenia
Oprócz powyższych wydarzeń o charakterze konkursowym i szkoleniowym zorganizowano
ponadto:
1. Konkurs „Webskie Kielce - Datathon Idea Kielce 2021”, który miał na celu
wykorzystanie różnorodnych danych do stworzenia opowieści o mieście, tzw. Stories.
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Wybrana przez uczestników opowieść dotyczyła jednego z zaproponowanych
obszarów, ale ukazując go w perspektywie zmieniających się w czasie danych.
Tematyka propozycji, stworzonych prze zespół Biura Smart City dotyczyła zakresu
komunikacji,

środowiska,

urbanistyki,

gospodarki

i ogólnego

rozwoju

Kielc.

W Konkursie wzięło udział 5 zespołów. Z wynikami Konkursu oraz pracami
konkursowymi można zapoznać się na stronie: https://smartcity.kielce.eu/datathon.
Ogłoszona została druga edycja Konkursu naukowego „Młodzi naukowcy - Kielce 2021”
na wyróżniającą się pracę magisterską, inżynierską lub licencjacką. Działanie realizowane jest
we współpracy z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Do
Konkursu zostało zgłoszonych 8 prac. Konkurs Naukowy „Młodzi Naukowcy – Kielce 2021”
został rozstrzygnięty w lutym 2022 r.

9.4.

Organizacje pozarządowe – NGO oraz ciała
doradcze Prezydenta Miasta Kielce

Otwarci i zaangażowani mieszkańcy stanowią istotny potencjał dla rozwoju miasta Kielce.
Aktywność społeczna mieszkańców przejawia się przez budowanie sieci organizacji
pozarządowych. Ich działalność jest szczególnie ważna ze względu na poprawę relacji na
płaszczyźnie samorząd–obywatele. Na terenie naszego miasta ma siedzibę 1009 organizacji
pozarządowych, w tym 189 to fundacje, 540 – stowarzyszenia zarejestrowane w KRS,
pozostałe 280 to stowarzyszenia figurujące w ewidencjach Prezydenta Miasta Kielce: 58 –
uczniowskie kluby sportowe, 54 – kluby sportowe, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej, 78 – stowarzyszenia zwykłe i 92 – oddziały
stowarzyszeń nie posiadające osobowości prawnej.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu o corocznie
przyjmowany Program współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program określa m.in. cele,
zasady, formy oraz zakres współpracy samorządu Miasta z organizacjami pozarządowymi,
a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana jest z udzielaniem pomocy
publicznej. Główny cel Programu to kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym
poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami
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pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego lepszemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu
potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.
W 2021 r. współpraca miasta z organizacjami pożytku publicznego realizowana była w 11
obszarach: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
ochrony i promocji zdrowia, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania
świadomości prawnej społeczeństwa. Szczegółowe informacje z zakresu współpracy
publikowane są w corocznym Sprawozdaniu z realizacji Programu Współpracy Miasta Kielce
z organizacjami pozarządowymi. Współpraca miała charakter finansowy i pozafinansowy.
Współpraca finansowa polegała głównie na zlecaniu do realizacji zadań publicznych
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w poniższych
formach:
•

powierzania zadań;

•

wspierania zadań;

•

pozakonkursowego trybu powierzania zadań;

•

zakupu usług od organizacji pozarządowych, prowadzących działalność gospodarczą
lub odpłatną działalność statutową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Współpraca pozafinansowa z sektorem pozarządowym realizowana była m.in. poprzez:
•

wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;

•

prowadzenie na stronie głównej Urzędu zakładki „Organizacje pozarządowe" oraz
umożliwianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zamieszczania tam
własnych ogłoszeń;

•

opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji
publicznej – udzielanie rekomendacji;
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•

wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych organizacjom pożytku publicznego. W roku 2021 kieleckie organizacje
pożytku publicznego otrzymały łącznie z tego tytułu ponad 20 milionów złotych;

•

powoływanie do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert osób wskazanych przez organizacje pozarządowe;

•

współpracę z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach, w ramach
której zorganizowany został Kongres Organizacji Pozarządowych. Ideą Kongresu było
umożliwienie spotkania się w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa
obywatelskiego. Poruszona została tematyka teoretycznych podstaw działania NGO,
współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami państwowymi i środowiskiem
biznesowym, finansowania inicjatyw przez organizacje pozarządowe. Wydarzenie
stworzyło przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, które w przyszłości mogą
zaowocować współpracą i konsolidacją organizacji pozarządowych.

Ponadto w 2021 r. w celu zapewnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu
o zasadę uczciwej konkurencji i jawności wprowadzono narzędzie elektroniczne za pomocą,
którego składane są oferty w ramach otwartych konkursów ofert. Udostępniona Platforma
współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi umożliwia automatyczną
weryfikację ofert oraz sprawozdań pod kątem poprawności formalnej i rachunkowej. Dzięki
niej składane oferty będą pozbawione błędów rachunkowych, a liczba błędów formalnych
zostanie ograniczona do minimum.
Ciała doradcze Prezydenta Miasta Kielce


Młodzieżowa Rada Miasta Kielce
Młodzieżowa Rada Miasta powstała na mocy Uchwały XXIX/550/2016 RM Kielce z dnia
28.07.2016 roku. Celem Młodzieżowej Rady Miasta, jako organu o charakterze
konsultacyjnym, jest reprezentowanie młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta
Kielce. Zgodnie z §6 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta członkowie Rady powoływani
są na okres dwuletniej kadencji. W dniu 26.11.2021 roku zgodnie z Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Kielce Nr 348/2021 z dnia z dnia 9 listopada 2021 r odbyły się
wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce III kadencji. W obecnej kadencji
Młodzieżowej Rady Miasta zasiada 18 członków.
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Kielecka Rada Seniorów
Kielecka Rada Seniorów powstała na mocy Uchwały XLII/873/2017 Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 2017 roku - wtedy też nadano jej statut.
W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków. Jej celem, jako organu
o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentowanie
seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce. Funkcje konsultacyjne oznaczają
możliwość opiniowania lokalnych strategii, programów rozwoju, projektów uchwał,
podejmowanych przedsięwzięć czy inwestycji. Szczególne znaczenie mają tu te, które
wpływają na jakość życia osób starszych, jak np. samorządowe programy polityki
senioralnej, projekty tzw. Karty Seniora, dające zniżki w punktach usługowych,
projekty tworzenia domów opieki czy rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku.
Funkcje doradcze dają Miejskiej Radzie Seniorów możliwość zgłaszania uwag i sugestii
do działań gminy Kielce, a jeśli zostaną one uznane za zasadne, może oznaczać
wprowadzenie ich w życie. Funkcje inicjatywne Rady dają jej możliwość zgłaszania
własnych pomysłów na działania dla osób starszych. Zgodnie z §24 Statutu Kieleckiej
Rady Seniorów członkowie Rady powoływani są na okres czteroletniej kadencji.
W dniu 26 maja 2021 roku odbyły się wybory uzupełniające do Kieleckiej Rady
Seniorów.



Kielecka Rada Kobiet
Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem nr 263/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie
uchylenia zarządzeń dotyczących Kieleckiej Rady Kobiet zlikwidował Kielecką Radę
Kobiet.



Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Kielce
Kolegium składające się z przedsiębiorców zaproszonych przez Prezydenta Miasta
Kielce działających na lokalnym rynku oraz przedstawicieli kieleckich instytucji
otoczenia biznesu obraduje w sposób cykliczny, analizując zagadnienia ważne z punktu
widzenia lokalnej przedsiębiorczości i gospodarki.
Radę Biznesu tworzą przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą,
a swoje firmy ulokowali właśnie w Kielcach. Skład Rady Biznesu jest zróżnicowany,
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albowiem zasiadają w niej zarówno właściciele dużych firm o międzynarodowym
zasięgu, jak również mniejszych, innowacyjnych firm z naszego miasta.
W zamyśle ta kilkunastoosobowa Rada ma za zadanie opiniować, dawać wskazówki
i podpowiedzi na temat tego co miasto może zrobić, by rozwijać przedsiębiorczość
w naszym mieście oraz jak zachęcić inne przedsiębiorstwa do inwestowania
w Kielcach. Łącznie w 2021 roku odbyły się 2 posiedzenia Rady.
Wnioski w trybie udostępnienia informacji publicznej
W okresie 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r. do Urzędu Miasta Kielce wpłynęło 396 wniosków w
trybie udostępnienia informacji publicznej. Średni czas udzielenia odpowiedzi na powyższe
wnioski wyniósł 10 dni.
- W 13 sprawach przedłużono czas udzielenia odpowiedzi;
- W 4 sprawach wydano decyzję o odmowie udzielenia informacji (2 sprawy nadal są
nierozstrzygnięte gdyż przedłużono termin udzielenia odpowiedzi do lutego 2022r.);
- 3 sprawy, z powodu nieusunięcia braków formalnych wniosku, zostały pozostawione bez
rozpoznania.
W zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej zakończono prace nad budową
nowego serwisu. Utworzone zostały sekcje i strony a także przeniesiono treści do nowego BIP.
Obecnie Biuletyn uzupełniany jest o nowe artykuły. Podczas prac nad serwisem Zespół DIP
zwracał szczególną uwagę na dostosowanie go do wymogów standardów WCAG 2.0 oraz
ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

10. PRZEDSIĘBIORCZOSĆ
Miasto Kielce w 2021 r. podejmowało aktywne działania związane z przyciąganiem
inwestorów, tworzeniem warunków do zwiększania zatrudniania przez przedsiębiorstwa oraz
rozwojem infrastruktury ważnej z punku widzenia biznesu, szczególnie drogowotransportowej.
Do istotnych kierunków należą działania związane ze zwiększeniem rozpoznawalności Kielc
w wymiarze gospodarczym, inwestycyjnym, turystycznym, jak również tworzenie korzystnych

104

Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2021
warunków do prowadzenia w mieście działalności gospodarczej, zarówno w ramach nowych
inwestycji i re-inwestycji, jak i poprzez stymulowanie przedsiębiorczości mieszkańców. Miasto
prowadzi działania związane z identyfikacją i wsparciem specjalizacji gospodarczych,
z uwzględnieniem działalności innowacyjnej, sektorów historycznie powiązanych z regionem
oraz branż typowych dla aglomeracji miejskich, stanowiących głównego dostawcę usług
edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych. Posiadanie unikalnych zasobów
geologicznych i przyrodniczych sprawia, że Kielce mają potencjał do rozwoju turystyki, w tym
turystyki biznesowej, której wzrost jest związany z dynamicznym rozwojem Targów Kielce.

10.1.

Podstawowe wskaźniki gospodarcze

Podmioty gospodarki narodowej
Tabela 26. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2019 - 2021.

Rok

Miasto Kielce (szt)

2019

28 826

2020

29 473

2021

30 291

Źródło: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

Wskaźnik zatrudnienia – pracujący w Mieście Kielce
Tabela 27. Wskaźnik pracujących w Mieście Kielce na 1000 ludności.

Rok

Pracujący na 1000 ludności ogółem

Pracujący na 1000 ludności w wieku
produkcyjnym

2019

391

676,9

2020

377

659,2

Źródło: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej. Brak danych w GUS za 2021 r.

Bezrobocie
W grudniu 2021 r. w Kielcach odnotowana stopa bezrobocia wynosiła 5,20% i była znacznie
niższa od wartości w województwie 7,30%, a także niższa od wartości w kraju, która
kształtowała się na poziomie 5,40%.
Dla porównania wartość stopy bezrobocia w grudniu 2020 r. wynosiła 5,60% dla miasta,
8,50% dla województwa świętokrzyskiego i 6,20% dla Polski.
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Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w grudniu 2021 r. wynosiła 5 486 osób. Wśród
zarejestrowanych osób bezrobotnych dominowali mężczyźni stanowiąc 54,52% wszystkich
bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku nastąpił spadek o 606 osób,
tj. 9,95%.
Liczba osób długotrwale bezrobotnych na terenie Miasta w grudniu 2021 r. wynosiła 3 213
osób i stanowiła 58,57% wszystkich bezrobotnych. Tej grupie bezrobotnych najtrudniej
dostosować się do zmieniającego się rynku pracy.
Branże o największym potencjale inwestycyjnym w Kielcach:


Sektor kongresowo-wystawienniczy – Targi Kielce S.A. oraz firmy skupione wokół
klastra Grono Targowe Kielce.



Sektor metalurgiczny, maszynowy i precyzyjny – NSK Bearings, MA Polska S.A., SHL
Production, Aebi Schmidt, Kielecka Fabryka Pomp Białogon, CPP Prema, Iskra Zakłady
Precyzyjne, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki, Utech
Technics, Chemar Armatura, Chemar Rurociągi i in.



Sektor usług dla zdrowia – Podopharm, Chemlab, Cabiomede, ArtMedik, Invex
Remedies, Cossi i in.



Sektor usług nowoczesnych usług dla biznesu, w tym branża IT: Medicover, CCIG,
Infover, Comarch, Complex Computers, Telbridge, Albit Software, Britenet, Altar,
Transition Technologies i in.



Sektor budowlany – Barlinek, Echo Investment, Fabet, SPS Construction, Unimax,
Sibet, Trzuskawica, Mostostal Kielce, Annabud, Apolloplast, Grzyb Nieruchomości, HSD
Inwestycje, Becher i in.

Tabela 28. Największe przedsiębiorstwa w Kielcach pod względem przychodów osiągniętych w 2020 r.

Nazwa przedsiębiorstwa

Przychody ze
sprzedaży w 2020
roku w tys. zł

Zysk netto w 2020
roku w tys. zł

Grupa kapitałowa Echo Investment SA

1 212 854

122 089

Kolporter sp. z o.o. sp.k.a.

1 197 504

5 501

Frega Frejowski, Garbol sp.j.

911 252

2 418

Grupa kapitałowa Barlinek S.A.

843 874

137 561

Alma Alpinex S.A.

443 286

-
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Kerry Polska sp. z o.o.

413 420

4 279

Grupa Vive

330 358

-6 391

NSK Polska sp. z o.o.

264 336

6 439

Lewiatan Kielce sp. z o.o.

256 228

8 624

Unimax S.A.

247 436

11 188

Fabet Konstrukcje sp. z o.o.

231 275

30 376

Źródło: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej na podstawie danych finansowych zamieszczonych
w Krajowym Rejestrze Sądowym - (brak danych za 2021 rok).

10.2.

Tworzenie warunków do wspierania
przedsiębiorczości

Działania mające na celu współpracę z sektorem przedsiębiorstw i wzmocnienie atrakcyjności
Miasta Kielce dla biznesu są realizowane głównie przez:


Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora działające w ramach
Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej



Biuro Działalności Gospodarczej działające w ramach Wydziału Przedsiębiorczości
i Komunikacji Społecznej



Kielecki Park Technologiczny będący jednostką budżetową Gminy Kielce



Miejski Urząd Pracy będący jednostka budżetową Gminy Kielce

oraz inne wydziały i jednostki organizacyjne Miasta realizujące różnorodne usługi na rzecz
podmiotów gospodarczych.

10.2.1.

Działalność Biura ds. Przedsiębiorczości
i Centrum Obsługi Inwestora (COI)

Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora działające w strukturach Wydziału
Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej realizuje szereg działań z zakresu obsługi
inwestorów, współpracy z lokalnym biznesem, promocji gospodarczej i edukacji
przedsiębiorczości skierowanej głównie do młodzieży a także wnioskuje o dofinansowania
i realizuje projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Zespół prowadzi stronę
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Kielecki Portal Gospodarczy www.invest.kielce.pl oraz zakładkę „Dla Biznesu” na
www.kielce.eu, administruje profilem FB Inwestuj w Kielcach oraz #Kielcedlaprzedsiębiorców,
systematycznie redaguje newsletter o tematyce społeczno-gospodarczej, udziela informacji
gospodarczych, organizuje różnorodne spotkania i kreuje pozytywny wizerunek miasta
w mieście i poza granicami Kielc.
Dokumentem, który wytycza kierunki działań zarówno dla biura COI, jak i innych organizacji
zaangażowanych w działania pro-biznesowe, jest opracowany w 2018 r. Program wspierania
przedsiębiorczości dla Miasta Kielce (dostępny na stronie www.invest.kielce.pl). W wyniku prac
obejmujących konsultacje społeczne oraz analizę dostępnych danych w Programie wytyczono
następujące obszary priorytetowe do realizacji w kolejnych latach:


Priorytet I: Kapitał ludzki odpowiadający potrzebom nowoczesnej gospodarki



Priorytet II: Smart biznes w smart City – innowacyjne firmy w nowoczesnym świecie



Priorytet III: Silna i wyróżniająca się marka gospodarcza Kielc



Priorytet IV: Efektywna współpraca na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

W ramach każdego z priorytetów wytyczono cele szczegółowe, są to m.in.:
- dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb przedsiębiorstw
- kształcenie kompetencji kluczowych na rynku pracy
- wsparcie procesów rozwojowych firm
- tworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania w mieście
- budowanie poczucia tożsamości i pozytywnego wizerunku Kielc
- wzmocnienie promocji gospodarczej Kielc
- rozwijanie ekosystemu współpracy
- zapewnienie sprawnej komunikacji
Działania COI koncentrują się wokół tak zarysowanych priorytetów i celów. W 2020 roku
zrealizowano następujące zadania wpisujące się w Program wspierania przedsiębiorczości
i mające na celu wzmocnienie atrakcyjności Miasta:
Instrumenty wsparcia dla inwestorów:


Prowadzenie bazy nieruchomości dostępnej na stronie www.mapa.invest.kielce.pl.
Równocześnie baza jest narzędziem do promowania miasta i powiatu kieleckiego
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poprzez prezentację ofert nieruchomości w Internecie. Według stanu na grudzień
2021 r. baza zawierała 67 ofert nieruchomości typu greenfield i brownfield oraz biur
i lokali handlowych. Baza to interaktywne narządzie online zbudowane w oparciu
o geograficzny system przestrzenny. Zawiera opis lokalizacji, zdjęcia lotnicze,
naziemne, informację o MPZP i formach ochrony przyrody – wszystko dostępne
w jednym miejscu w internecie. Każda oferta opisana jest za pomocą parametrów
technicznych oraz opatrzona zdjęciami lotniczymi i naziemnymi. W 2021 roku
w ramach aktualizacji oprogramowania do Bazy został dodany dostęp online do
następujących modułów: Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów, Krajowa Integracja
Uzbrojenia Terenu, Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego.


Zapewnienie kompleksowej obsługi projektów inwestycyjnych: w 2021 r. obsłużono 47
zapytań inwestycyjnych, spośród których 30 inwestorów poszukiwało terenów
inwestycyjnych, 7 inwestorów szukało hali/magazynu, 4 inwestorów szukało biura,
6 stanowiły

zapytania

o

innym

charakterze

(np.

lokale

usługowe).

W każdym przypadku szczegóły przedsięwzięcia są utajnione ze względu na interes
przedsiębiorcy do momentu uzyskania jednoznacznej zgody na upublicznienie
informacji.


Zorganizowano 21 spotkań z przedsiębiorcami i wizyt studyjnych.

Formy wsparcia lokalnej przedsiębiorczości:
Ubiegły rok znów był wyjątkowo trudny z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.
Uniemożliwił realizację wielu działań, miał ogromny, negatywny wpływ na gospodarkę.
W 2021 r. ze względów epidemicznych niektóre wydarzenia planowane przez Biuro ds.
Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora nie mogły być zrealizowane lub ostatecznie
odbyły się w zmienionej formule lub z ograniczony polem odbiorców. Kontynuowane były
również regularne działania, jak:
- realizacja 2,5-letniego projektu edukacyjnego Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe
kluczem do sukcesu w branży IT (czas realizacji 2020 – 2022). Działania projektowe objęły
przeprowadzenie specjalistycznych kursów programowania dla uczniów i nauczycieli. Kursy te
zakończyły się uzyskaniem kwalifikacji z języków programowania. Certyfikaty zostały wydane
przez firmę zajmującą się trenowaniem programistów. Program wsparcia uzupełniono
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o specjalistyczne kursy z zakresu języka angielskiego IT, które skończyły się egzaminem
i certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego programistycznego na różnych
poziomach zaawansowania. Jednym z działań projektowych była adaptacja i doposażenie
dwóch pracowni IT, w związku ze stworzeniem nowego kierunku nauczania i koniecznością
dostosowania bazy techniczno-dydaktycznej do nauki programowania. 80 stażystów –
przyszłych informatyków i programistów odbyło staże zawodowe w firmach: AI Force 1, Axel
Media, Britenet, Didactix, DS Smith, Eskom, Globtrak Polska, Infonetax, Infover, Kolporter,
Kreatywni Studio, Mac Edukacja, Mobilne Studio Reklamy, Ngroup, NSK Bearings, Pixelis,
Silevis, Souczek Design, Targi Kielce, Transition Technologies, Webtec, ZPUE.IT. Łączna
wartość projektu wynosi 1 807 992,00 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 1 717 112,00 zł,
wkład własny niepieniężny 82 680,00 zł, wkład własny finansowy 8 200,00 zł. w Projekt
realizowany ramach działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa
zawodowego i kształcenia ustawicznego 1.3 Poddziałania: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty
konkursowe) jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny UE).
- rozwijanie współpracy z lokalnym środowiskiem biznesowym – przygotowanie dwóch
posiedzeń grupy roboczej „Biznes” (20.04.2021 i 22.07.2021), podczas których odbyła się
prezentacja kluczowych założeń prac nad Strategią 2030+ w kierunku smart city, w tym m.in.:
kontekst i założenia prac nad strategią; rola strategii w funkcjonowaniu miasta; definicja i rola
pojęcia Smart City; wyzwania współczesnych miast oraz został przeprowadzony
ustrukturyzowany, moderowany warsztat, którego efektem była dyskusja, weryfikacja
i pogłębienie dotychczas wypracowanych założeń i przede wszystkim pozyskanie nowych
opinii i sugestii;
- organizacja spotkania „Kobiecy biznes w czasach COVID-19” w ramach projektu „Kobiecy
biznes” w ramach inicjatywy #Kielcedlaprzedsiębiorców – warsztaty dla przedsiębiorczych
Pań, prace związane z analizą SWOT do strategii rozwoju 2030+ i opracowanie dwóch filmów
promujących akcję (relacja z wydarzenia i życzenia na Dzień Kobiet);
- organizacja roboczych i formalnych spotkań z firmami lokalnymi i zewnętrznymi, networking
zagranicznych i polskich partnerów,
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- organizacja szkoleń dla przedsiębiorców, jak „Zwiększ sprzedaż w czasie pandemii”
(17.05.2021) na platformie Zoom przy współpracy z agencją marketingową aktywnie
projektującą rozwiązania dla marek;
- inauguracja kampanii promującej zakłady rzemieślnicze „Kieleccy Rzemieślnicy”. Celem
projektu jest promocja usług zakładów rzemieślniczych z terenu Miasta Kielce w lokalnych
mediach, Internecie, broszurach i na billboardach oraz stworzenie i popularyzacja
interaktywnej mapy kieleckich zakładów rzemieślniczych;
- przygotowanie i obsługa 2 posiedzeń Rady Biznesu w dniach 24.09.2021 i 3.12.2021 r. –
jedno spotkanie w formule warsztatu konsultacyjnego, którego motywem przewodnim były
priorytety rozwojowe Kielc (prace nad Strategią rozwoju miasta); głównym tematem drugiego
spotkania uczyniono plany inwestycyjne Miasta Kielce oraz ofertę szkół średnich w Kielcach
w kontekście potrzeb rynku pracy;
- przeprowadzenie kampanii promującej zakłady rzemieślnicze we współpracy z Izbą
Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach; inauguracja interaktywnej mapy kieleckich
zakładów rzemieślniczych podczas wydarzenia Rzemieślniczy Bazar, który odbywał się
11.09.2021 r. na płycie Rynku, koordynacja działań instytucji miejskich;
- promowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – współpraca z firmą Raben podczas
organizacji ekopikniku, przygotowanie i opublikowanie w ogólnopolskich mediach artykułu na
temat kieleckich firm oraz SOB (CSR); inicjatywa wpisana na europejską mapę wydarzeń
towarzyszących w ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju;
- prelekcja w ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju na temat organizacji
zrównoważonego

transportu

i

uatrakcyjnienia

przestrzeni

miejskiej

w

kontekście

kształtowania usług biznesowych; zapewnienie eksperta do debaty i dyskusji panelowej
z udziałem publiczności;
- organizacja wizyt studyjnych w kieleckich firmach w ramach cyklu #BliżejBiznesu w WSS
Społem oraz Silevis Software;
- działalność Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości 2020, którego celem jest koordynacja
działań związanych z pakietem pomocowym oferowanym przez miasto w związku
z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego epidemią COVID-19 oraz
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udzielanie wskazówek w zakresie możliwości skorzystania z rozwiązań zawartych w ramach
pakietu pomocowego rządu „Tarcza antykryzysowa”, a także udzielanie przedsiębiorcom
kompleksowej

informacji

dot.

działalności

gospodarczej,

instrumentów

wsparcia,

obowiązujących procedur, możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.
W ramach działań: prezentacja „Kielecka Tarcza Samorządowa – udogodnienia dla
przedsiębiorców” działalności Centrum i wsparcia udzielonego przez Urząd Miasta Kielce
i instytucje miejskie w związku z COVID-19 – spotkanie Świętokrzyskiej Loży BCC (10.06.2021).
Działania z zakresu promocji gospodarczej:
- prezentacja możliwości inwestowania w Kielcach podczas spotkań międzynarodowych, min.:
polsko-chińskie webinarium „Nowy jedwabny szlak szansą na zwiększenie polskiego eksportu
do Chin” – prezentacja kluczowych branż, firm z kapitałem zagranicznym, terenu
inwestycyjnego 78 ha oraz ulg inwestycyjnych dostępnych w Kielcach (zwolnienia z podatku
od nieruchomości), prezentacja gospodarcza dla ambasadora Panamy – przewagi
konkurencyjne i specjalizacje Kielc;
- wysyłka folderu gospodarczego w wersji angielskiej do Domu Polskiego w Brukseli oraz
wysyłka materiałów promocyjnych w j. polskim i angielskim do ambasad i zagranicznych izb
handlowych w Polsce;
- materiały związane z tematyką gospodarczą w prasie, m.in. artykuł „Kielce wspierają sektor
IT. Inwestycja w kadry” w grudniowym wydaniu „Forbes Polska”;
- promocja podczas 11 edycji konferencji Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie
(2-3.09.2021) – udział Prezydenta Bogdana Wenty w debacie „Cel - odbudowa zasobu. Jak
sprawić, aby samorząd stał się istotnym uczestnikiem rynku mieszkaniowego?” oraz spotkania
biznesowe z przedstawicielami branży real estate;
- promocja podczas w Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu (26-29.09.2021) – udział
Prezydent Agaty Wojdy w panelu „Dostępny samorząd - rozwój miast, psychologiczne,
socjologiczne aspekty budowy miast” - dyskusja wokół budowania miasta inteligentnego,
przestrzeni publicznej, komfortu życia, rozwoju;
- w zakresie promowania Kielc jako atrakcyjnej lokalizacji dla branży nowoczesnych usług
biznesowych zespół COI we współpracy z fundacją Pro Progressio realizował w 2021 r. usługę
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marketingową w ramach pakietu dla miast CaspenPrestige. Umowa ta obejmowała m.in.
publikację 5 artykułów promocyjnych (dwujęzycznych, polsko-angielskich) w prasie branżowej
(„Miasto Kielce tworzy grunt… pod biznes!”, „Społeczna odpowiedzialność biznesu
w Kielcach”, „Klasy patronackie w Kielcach - Praktycznie sukces!”, „Dobra praktyka dialogu
#Kielcedlaprzedsiębiorców”, „Kielce – od pomysłu do biznesu. Projekty dla rozwoju
przedsiębiorczości”

oraz

publikację

artykułów

i

wizytówki

miasta

na

stronie

www.outsourcingportal.eu/ https://focusonbusiness.eu;
-

utworzenie

grupy

#Kielcedlaprzedsiebiorców

roboczej
–

ds.

celem:

przedsiębiorczości
intensyfikacja

w

działań

ramach

inicjatywy

informacyjnych

dot.

przedsiębiorców i akcji im dedykowanych;
- udział w kampanii informacyjnej Związku Miast Polskich, która miała na celu przedstawienie
istoty i roli przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym oraz znaczenia jej wspierania i rozwoju.
Działania podjęte w ramach obchodów Dnia Przedsiębiorcy (21.06.2021);
- inicjatywa Bank Dobrych Praktyk dla Przedsiębiorców w ramach działania Związku Miast
Polskich – Kielce są liderem tego ogólnopolskiego projektu (inauguracja 06.2021);
- opracowanie Focus on Kielce 2021 – raportu zawierającego informacje z zakresu gospodarki,
nieruchomości komercyjnych, wynagrodzeń oraz bezpośredniego otoczenia biznesowego
sektora BSS w Kielcach;
- współpraca z Europejską Fundacją Kosmiczną podczas organizacji Europejskich Zawodów
Łazików Marsjańskich (10-12.09.2021), jednego z największych międzynarodowych zawodów
robotyczno-kosmicznych. COI odpowiedzialne było za nadzorowanie realizacji postanowień
umowy o świadczenie usług podpisanej z organizatorem wydarzenia oraz promocję wydarzeń
okołobiznesowych, jak wykład „Jak rozwinąć kosmiczny biznes w mieście poniżej 200 tys.
mieszkańców”. W wydarzeniu uczestniczyło prawie pół miliona osób;
- udział w konferencji online Forum Gmin na 5! w dn. 20.05.2021 – W rankingu gmin najlepiej
obsługujących inwestorów Kielce zdobyły trzecie miejsce spośród kilkuset jednostek
samorządowych z całego kraju;
- promocja w Targach Kielce podczas wydarzeń, które miały możliwość się odbyć
w 2021 r. ze względu na obostrzenia epidemiczne – wykorzystywanie zestawu
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wystawienniczego promującego gospodarczo Kielce (ścianka wystawiennicza wyeksponowana
na stałe na terenie Targów Kielce i dwa witacze) oraz dystrybucja materiałów promocyjnych;
-

Zespół

COI

odpowiadał

za

prowadzenie

Kieleckiego

Portalu

Gospodarczego

www.invest.kielce.pl oraz profilu „Inwestuj w Kielcach” w mediach społecznościowych
www.facebook.com/InwestujwKielcach, jak również redagowanie newslettera Centrum
Obsługi Inwestora wysyłanego raz na dwa tygodnie do zapisanych subskrybentów.
Działania o charakterze edukacyjnym:
- popularyzacja zakupionego w ramach projektu „Program: Edukacja przedsiębiorczości”
narzędzia – symulacji biznesowej. Jest to gra online, która w przystępny i atrakcyjny sposób
pokazuje uczniom podstawowe zasady ekonomii i pozwala w praktyce wykorzystać wiedzę
pozyskaną na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości. W wirtualnej rzeczywistości uczniowie
wcielają się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmę produkcyjną lub usługową w jednej
z wybranych branż strategicznych dla rozwoju Kielc i regionu, tj. metalowoodlewniczej,
targowo-kongresowej oraz związanej z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;
- organizacja warsztatu „Kompetencje kluczowe w biznesie” w ramach Światowego Dnia
Przedsiębiorczości Kobiet (18.11.2021) dla studentek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
obejmującego debatę kobiet biznesu działających z sukcesem na świętokrzyskim rynku pracy
oraz warsztaty mentoringowe: „Jesteś marką”, „Jak przekuć pasje w biznes” oraz
„Kompetencje kluczowe w biznesie”;
- udział w projekcie govLab: opracowanie przez uczestników warsztatów innowacyjnej
aplikacji do poszukiwania źródeł współfinansowania projektów przez firmy Barometr dla
Biznesu. Aplikacja to odpowiedź na zdefiniowany problemem, którym jest „niski poziom
innowacyjności kieleckich firm”. Problem ten został wybrany na podstawie przeprowadzonej
diagnozy społeczno-gospodarczej stworzonej na potrzeby opracowania „Programu wspierania
przedsiębiorczości dla Miasta Kielce”. W pracę nad projektowaniem instrumentu były
zaangażowane prócz Biura ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora także inne
jednostki których misją jest wspieranie przedsiębiorców oraz tworzenie warunków do rozwoju
innowacyjności: Biuro UM ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem-Smart
City, Kielecki Park Technologiczny oraz Miejski Urząd Pracy.
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- zakwalifikowanie do Programu „Plan działań dla miast. Modelowa lokalność” - ideą
programu jest popularyzacja oraz wdrażanie zrównoważonych trendów współczesnej myśli
urbanistycznej w ujęciu lokalnym. Opracowany wspólnie z miastami ,,Plan Działań dla Miast''
będzie stanowić polską odpowiedź na wyzwania związane z realizacją celów zrównoważonego
rozwoju stawiane przez Agendę 2030. Projekt Kielc został zakwalifikowany do Celu 8 Wzrost
gospodarczy i godna praca. Fiszka projektowa została bardzo dobrze oceniona, zajmując
5 miejsce w ogólnym rankingu zgłoszeń.

10.2.2.

Działalność Biura Działalności Gospodarczej
(BDG)

Biuro Działalności Gospodarczej działające w strukturach Wydziału Przedsiębiorczości
i Komunikacji Społecznej w 2021 roku

przyjęło od przedsiębiorców prowadzących

jednoosobową działalność gospodarczą 5589 wniosków dotyczących m.in zarejestrowania
działalności, zawieszenia, wznowienia, wyrejestrowania w rejestrze: Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Panująca od marca 2020 roku pandemia
COVID-19

i związane z nią obostrzenia spowodowała, iż liczna grupa przedsiębiorców

zrezygnowała z osobistych wizyt w urzędzie dokonując niezbędnych zmian w rejestrze CEIDG
on-line przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Podkreślenia wymaga
jednakże, iż przedsiębiorcy dokonując zmian w opisanym trybie wielokrotnie potrzebują
pomocy ze strony pracowników Biura Działalności Gospodarczej zajmujących się obsługę
rejestru CEIDG w prawidłowym załatwieniu sprawy. Pracownicy służą pomocą i udzielają
niezbędnych porad telefonicznie oraz przy użyciu e-maili.
Do zadań realizowanych Biuro Działalności Gospodarczej przez należą również sprawy
z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia te wydawane
są przedsiębiorcom na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz lokalach
gastronomicznych. W roku 2021 wydano 426 zezwoleń oraz 207 decyzji o wygaszeniu
zezwoleń- w tym 199 z powodu likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Mając na
uwadze trudną sytuację przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne spowodowaną
panującą pandemią COVID-19 Rada Miasta Kielce 11 lutego 2021 roku podjęła uchwałę
o zwolnieniu przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne z obowiązku uiszczenia II
i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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10.2.3.

Działalność Kieleckiego Parku
Technologicznego (KPT)

Kielecki Park Technologiczny (KPT) jest jednostką budżetową Miasta Kielce powołaną w celu
tworzenia atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, innowacji, łączenia świata
nauki i biznesu. KPT koncentruje się przede wszystkim na wsparciu działalności gospodarczej
i stawianiu pierwszych kroków w biznesie. Sprzyja w dynamicznym rozwoju firm, oferując:
elastyczne warunki najmu, nowoczesne i przyjazne otoczenie, opiekę biznesową i rozwojową,
doradztwo, szkolenia i współpracę z kooperantami.


Usługi lokalowe. Oferta KPT w tym zakresie obejmuje Zespół Inkubatorów
Technologicznych (Orange Inc. i Skye Inc.), Centrum Technologiczne (budynek biurowolaboratoryjny OuluTech oraz 4 hale produkcyjne: RomaTech, SingapurTech, RecifeTech
i YuyaoTech) oraz otwarty w lipcu 2021 r. Inkubator Logistyczny Rotterdam Inc.
a)

Z infrastruktury Zespołu Inkubatorów Technologicznych (ZIT) w 2021 r. korzystało 93
podmiotów z czego 13 to firmy, które pozytywną decyzję przystąpienia do Parku
otrzymały w tym właśnie roku. Ilość miejsc pracy, które wygenerowały firmy ZIT
oscylowała wokół wartości 400 etatów.

b) Z infrastruktury Centrum Technologicznego (CT) w 2021 roku korzystało 30 firm,
z czego 4 to przedsiębiorstwa, które działalność w KPT rozpoczęły w ubiegłym roku.
Poziom zatrudnienia w tych firmach na koniec 2021 roku wyniósł blisko 600 osób.
c)

Wirtualny Inkubator (WI). W 2021 r. z tej usługi korzystało łącznie 96 firm, przy czym
blisko 40 to nowe umowy. Usługa skierowana jest do firm, które na obecnym etapie
rozwoju nie potrzebują przestrzeni biurowej, ale chcą zarejestrować działalność pod
adresem KPT. WI zapewnia możliwość rozwoju firm poprzez dostęp do usług
wykonywanych w sposób zdalny oraz lokalnie przez dołączenie do bazy lokatorów
i korzystanie z usług rozwojowych KPT. Z uwagi na specyficzny charakter WI, dane
dot. zatrudnienia w firmach nie są zbierane.
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Wykres 9. Lokatorzy KPT

Lokatorzy KPT
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Tereny Inwestycyjne

2021 r.

Źródło: Kielecki Park Technologiczny.



Tereny inwestycyjne. Przygotowanie i sprzedaż terenów inwestycyjnych to kolejna forma
wsparcia dla przedsiębiorców, która zrealizowana była w 2021 r.
 W 2021 roku pozyskano 2 nowych inwestorów. Są to firmy Lumen Complex
reprezentujący branżę elektryczną oraz KT INOX, działający w sektorze
metalowym.
 Na terenach inwestycyjnych przygotowanych przez Kielecki Park Technologiczny
do sprzedaży pozostały 3 ploty. Ploty 1 i 2 strefy B zaplanowane zostały do
sprzedaży w jednym przetargu jako teren inwestycyjny o pow. 1,07 ha. Ostatni
plot zlokalizowany w strefie D (pow. 0,5 ha) jest przygotowywany do sprzedaży,
planowanej na 2022/2023 rok.
 Na terenach inwestycyjnych w obszarze KPT w 2021 rozpoczęte zostały
2 inwestycje. Pierwsza z nich realizowana jest przez firmę Vitrintec specjalizującą
się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji systemów aluminiowo szklanych.
W ramach inwestycji powstanie nowoczesny zakład produkcyjny o powierzchni
ponad 3 tys. mkw.
 Druga inwestycja realizowana na terenach to budowa zakładu produkcyjnego
o powierzchni 1100 mkw. przez spółkę AirFresh. To działająca na rynku od 2010
roku marka specjalizująca się w produkcji odświeżaczy samochodowych, które
dystrybuowane są nie tylko w Polsce, ale również w takich krajach, jak
Azerbejdżan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Nigeria, USA, Gruzja, czy Gwadelupa,
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a także w większości państw europejskich. Inwestycja została zrealizowana
w listopadzie 2021 r.
 Kolejni przedsiębiorcy, którzy zapowiedzieli rozpoczęcie swoich inwestycji w 2022
to firma kosmetyczno-podologiczna PODOPHARM oraz reprezentująca branżę
pneumatyczną i hydrauliczną spółka Utech Technics.
 Właściciele pozostałych działek inwestycyjnych zakupionych w poprzednich
latach, Cichecki, INS Group, spółka Maxi Pizza nie określili jeszcze swoich dalszych
planów związanych z terenami.


Inkubator Logistyczny Rotterdam INC. W lipcu 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie
nowego obiektu KPT. Inkubator Rotterdam INC jest odpowiedzią dla firm działających
w mniejszej skali, które zgłaszają zapotrzebowanie na kilkudziesięcio-kilkusetmetrowe
moduły biznesowe z przeznaczeniem na powierzchnie magazynowe. Obiekt wyposażony
jest w windę towarową, by móc jak najswobodniej poruszać się wózkami paletowymi
i elektrycznymi i nowoczesny system sterowania magazynami. Został podzielony na część
techniczną, administracyjno-socjalną oraz magazynową, a łączna powierzchnia to ok.
2200 m2. Faktyczna wartość dofinansowania z RPO WŚ na lata 2014-2020 Działanie 2.1 –
Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie
– 9 161 868,94 zł. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia począwszy od opracowania
dokumentacji poprzez nadzór inwestorski i budowę wyniósł: 9 468 682,41 zł.



Inkubator California INC. KPT planuje budowę nowego inkubatora, z garażem
podziemnym i parkingiem wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną,
drogą. Głównym celem przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju innowacyjnych
przedsiębiorstw poprzez udostępnienie odpowiednio przystosowanej powierzchni, oferty
usług na rzecz świętokrzyskich MŚP, zarówno dla firm rozpoczynających działalność oraz
firm w fazie rozwoju i ekspansji rynkowej. Powierzchnia całkowita Inkubatora: 17.112 m2.
Uzyskano pozwolenie na budowę. Poszukiwane jest źródło finansowania. Przedsięwzięcie
zostało zgłoszone do Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia
Odporności (Recovery and Resilience Facility RRF), jak również zostało uwzględnione
w Strategii Województwa Świętokrzyskiego 2030+. W dniu 13.12.2021 r. została złożona
aktualizacja fiszki projektowej dla przedsięwzięcia do Departamentu Inwestycji i Rozwoju
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Inkubator California znalazł
się w Kontrakcie Programowym, co oznacza, że jest możliwość jego realizacji w nowej
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perspektywie unijnej 2021-2027 (Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego).


Centra Kompetencji KPT. To przestrzeń Parku służąca rozwojowi, podnoszeniu kwalifikacji,
a także świadczenia usług specjalistycznych:
a)

Centrum Kompetencji ICT. Profesjonalnie wyposażona przestrzeń do szkoleń z branży
IT.

b) Centrum Druku 3D. Miejsce oferujące profesjonalne usługi projektowania oraz
drukowania produktów w technologii 3D. Operatorem Centrum jest firma
CABIOMEDE.
c)

Centrum CNC. Miejsce dedykowane przedsiębiorstwom prowadzącym działalność
w obszarze produkcji precyzyjnych elementów mechanicznych maszyn i urządzeń.
Operatorem Centrum jest firma Utech Technics.



Centrum Konferencyjne. Profesjonalnie przygotowana przestrzeń składająca się z w pełni
wyposażonych sal konferencyjnych. W 2021 r. w Centrum odbyło się łącznie 277
wydarzeń. Były to spotkania biznesowe, szkolenia, spotkania okolicznościowe. Z oferty
Centrum Konferencyjnego korzystali lokatorzy wynajmujący powierzchnię biurową oraz
około 32 firm zewnętrznych organizujących szkolenia.



Usługi doradcze. W ramach działań wspierających rozwój przedsiębiorczości i firm Kielecki
Park Technologiczny oferuje usługi m.in. z zakresu: weryfikacji pomysłu biznesowego,
modeli biznesowych, pozyskiwania finansowania, dotacji na kredyt obrotowy, marketingu
i sprzedaży oraz innych. W roku 2021 wyświadczono łącznie blisko 50 usług. Ponadto, KPT
świadczył stałe usługi w ramach projektu Platformy Startowe Start In Podkarpackie,
w postaci usług księgowych, podatkowych oraz opiekę Managera Inkubacji w zakresie
m.in. modelu biznesowego, analizy i modelowania koncepcyjnego MVP, szczegółowej
specyfikacji formy i zakresu świadczenia usług podstawowych i specjalistycznych.
Dodatkowo w ramach Platformy Startowej pracownicy KPT ocenili 258 wniosków
aplikacyjnych do projektu.



Szkolenia. W 2021 r. Kielecki Park Technologiczny realizował zadania edukacyjne
w postaci szkoleń, warsztatów dot. m.in. prawa własności intelektualnej, metody design
thinking, marketingu czy mediów społecznościowych. Szkolenia realizowane były m.in.
w ramach Bazy Usług Rozwojowych, w której jest zarejestrowany KPT, dzięki czemu
podmioty biorące udział w szkoleniu mają możliwość dofinansowania do szkolenia
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w wysokości nawet 80%. Wydarzenia kierowane były do przedsiębiorców i studentów,
wzięło w nich udział ponad 200 osób.


Przygotowanie i realizacja projektów miękkich


Platformy Startowe Start In Podkarpacie / Region Świętokrzyski
Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 30.11.2022 r. W ramach
projektu przewidziano 5 rund inkubacyjnych dla startupów. Pod koniec roku
przedłużono projekt i ogłoszono nabór do dodatkowej, 6 rundy. Kielecki Park
Technologiczny dołączył w roli partnera do projektu od sierpnia 2020 r – do tej pory
brał udział w 4 i 5 rundzie inkubacji, teraz również w roli partnera, będzie uczestniczył
w 6 rundzie inkubacji. Projekt jest skierowany do osób fizycznych, które mają pomysł
na innowacyjny biznes minimum w stali kraju związany z branżą lotniczą,
motoryzacyjną, informatyczną lub budowlaną. Wsparcie Platformy ma doprowadzić do
stworzenia MVP czyli pierwszej wersji produktu o minimalnej koniecznej
funkcjonalności, która może zostać zaoferowana klientom. Wsparcie Platformy
obejmuje opiekę Managera startupu, który wypracowuje model biznesowy wspólnie
z Pomysłodawcą oraz usługi podstawowe (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi
księgowe i doradcze, szkoleniowe) i specjalistyczne związane z przygotowaniem
produktu (np. wzornicze, techniczne, inżynieryjne, marketingowe) na rzecz startupu.
Kielecki Park Technologiczny objął wsparciem i przeprowadził przez proces inkubacji
20 startupów, 3 spośród nich otrzymały dofinansowanie do działalności w ramach
konkursu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. W 6 rundzie inkubacji KPT
obejmie wsparciem jeszcze 12 startupów. Przy tym projekcie KPT współpracuje
również z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Mielecką Agencją Rozwoju
Regionalnego.



Poland Prize - 2.5 POIR Programy akceleracyjne
W 2021 roku Kielecki Park Technologiczny dołączył do grona operatorów programu
akceleracyjnego Poland Prize. Celem projektu jest zachęcenie zagranicznych startupów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia
działalności, wsparciu eksperckiemu oraz umożliwieniu im nawiązania kontaktów
z Odbiorcami Technologii/Inwestorami z Polski. Celem towarzyszącym jest wzrost
zaangażowania dużych i średnich przedsiębiorstw w rozwój startupów, zdobycie
doświadczenia i stworzenie ram prawnych takiej współpracy oraz zaistnienie Polski
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w świadomości światowego ekosystemu startupowego jako miejsca stwarzającego
dogodne warunki do rozwoju biznesu. Akcelerator "Poland Prize powered by Kielce
Technology Park" zakłada zrekrutowanie do programu min. 60 zagranicznych
startupów w okresie 03/2021 – X/2023. Następnie w podziale na 3 rundy
akceleracyjne zakwalifikuje 36 startupów (średnio 12 startupów na rundę) do etapu
soft- landingu i rozwoju, którego głównym celem będzie nawiązanie relacji
z Odbiorcami Technologii lub Inwestorem. Na ten cel startupy otrzymają do
Akceleratora grant w max. wysokości 50 000 zł oraz wsparcie prawne, biznesowe,
mentorskie i networkingowe. Akcelerator zakłada, że 30 startupów nawiąże relacje
z Odbiorcą Technologii lub Inwestorem i będzie gotowych do pracy nad rozwojem
swojego produktu odpowiadając na wyzwanie technologiczne postawione przez
partnera biznesowego. Na ten cel startupy otrzymają od Akceleratora grant w max.
wysokości 200 000 zł. Akcelerator szacuje, że 25 startupów ukończy pełen program
akceleracyjny i zrealizuje pilotażowe wdrożenie rozwiązania u Odbiorcy technologii
i/lub pozyska kapitał od Inwestora. „Poland Prize powered by Kielce Technology Park”
rozpoczął w 2021 roku nabór do pierwszej rundy akceleracyjnej, który potrwa do
końca stycznia 2022 r.
 Pilotaż gov_LAB POIR 2.4
Kielecki Park Technologiczny zrealizował w 2021 roku program edukacyjny dla
samorządów „gov_LAB”. Celem inicjatywy było przybliżenie metody projektowania
usług skierowanych do przedsiębiorców. Program oparty został o metodologię service
design oraz design thinking dopasowaną do potrzeb instytucji publicznych.
Dodatkowym celem było zaznajomienie uczestniczek/ów z innowacyjnymi metodami
pracy w administracji (w formie wykładów). Produktem programu jest kompletna
koncepcja instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców pn. „Barometr wsparcia”. To
narzędzie pozwalające na szybkie uzyskanie informacji dot. możliwych źródeł
finansowania planów rozwojowych przedsiębiorstw. Na podstawie kilku danych
o firmie przedsiębiorca miałby otrzymywać np.: dane z jakich funduszy może
skorzystać, jaką popularnością cieszą się poszczególne programy, jaki charakter ma
pomoc (zwrotna/bezzwrotna). Projekt został zrealizowany wspólnie przez: KPT, Miasto
Kielce (Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, Biuro Smart City), Miejski
Urząd Pracy.
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 Akademia Biznesu dla Młodych - 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego POWER
Celem projektu jest zniwelowanie skutków pandemii COVID-19 wśród 30 osób
w wieku 18-29 lat, zamieszkałych/uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego,
niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy, które utraciły zatrudnienie po
1 marca 2020 r., poprzez wsparcie na założenie i prowadzenie działalności
gospodarczej w okresie 01.01.2021 do 30.06.2022. Projekt obejmuje działania
motywacyjne nakierowane na przygotowanie do podjęcia samozatrudnienia oraz
wsparcie finansowe na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Efektem będzie powstanie 30 nowych podmiotów gospodarczych na terenie Miasta
Kielce. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój. Cel
główny

projektu

osiągnięto

poprzez

objęcie

Uczestników/czek

projektu

kompleksowym wsparciem. Do projektu zgłosiło się 47 uczestników. Przeprowadzono
cykl szkoleń z zakresu: działalności gospodarczej w kontekście przepisów prawnych,
księgowości oraz przepisów podatkowych i ZUS, reklamy i innych działań
promocyjnych, innych źródeł finansowania działalności gospodarczej, sporządzenia
biznesplanu i jego realizacji, negocjacji biznesowych, pozyskania i obsługi klienta,
radzenia sobie ze stresem i konfliktem, w którym wzięły udział 42 osoby. Złożono 38
biznesplanów. Zgodnie z założeniem 30 uczestników, po pozytywnej ocenie
biznesplanów, zakwalifikowało się do wsparcia finansowego na rozpoczęcie
działalności gospodarczej w kwocie 23 tys. zł oraz półroczną pensję. Projekt
realizowany również przy współpracy z Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój (SIR).
https://biznes.sir.com.pl/nasze-stowarzyszenie.
 GREEN THINKING ENTREPRENEUR YOUTH – kontynuacja projektu rozpoczętego
w 2020 r. Jego celem jest budowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej
i klimatycznej, m.in. poprzez promowanie zielonej energii i korzyści wynikających z jej
stosowania. Chodzi w nim także o zachęcanie do tworzenia firm, a przez to także
miejsc pracy, w obszarach z zakresu zielonej przedsiębiorczości. Szansą na osiągnięcie
tych założeń będą działania zmierzające do utworzenia tzw. Centrów Green Thinking.
Projekt skierowany do młodzieży, nauczycieli, młodych przedsiębiorców i mieszkańców
regionu, firm.
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 ALTRUISTIC ENTREPRENEUR, CE Sustainable model to support social entrepreneurship
– kontynuacja projektu. W ramach projektu zrealizowano dwa wydarzenia – Kielecki
Kongres Organizacji Pozarządowych oraz „Konkursu na najlepszy projekt z zakresu
innowacji społecznych”. Kongres odbył się w 4 września 2021 r. a głównymi tematami
wydarzenia były integracja i wsparcie merytoryczne dla trzeciego sektora,
wzmocnienie dialogu i partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
przedsiębiorcami i samorządem oraz zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania
Miasta Kielce do zmian klimatu. W wydarzeniu wzięło udział 60 uczestników - działaczy
i wolontariuszy organizacji pozarządowych, urzędników i przedsiębiorców. Miasto
Kielce reprezentowali wiceprezydenci - Agata Wojda i Marcin Chłodnicki, radny Michał
Braun, zastępca dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego Dominik Kraska.
„Konkurs na najlepszy projekt z zakresu innowacji społecznych” skierowany był do
świętokrzyskich NGO`sów, które mają pomysły na nowe działania społeczne, mające
na celu polepszenie jakości życia. Chodziło o nowatorskie rozwiązania typowych
problemów z zakresu sportu, turystyki, rekreacji i hobby, edukacji i wychowania,
kultury i sztuki, ochrony zdrowia, rozwoju lokalnego, usług socjalnych i pomocy
społecznej. Wybrano 10 uczestników z najlepszymi pomysłami, które zakwalifikowały
się do czteromiesięcznego programu inkubacji w KPT, czyli szeregu działań mających
na celu wsparcie w rozwoju pomysłów. Trzy najlepsze projekty zostaną nagrodzone
filmikami promującymi zarówno opracowany pomysł, jak i działalność zwycięskiej
organizacji. Rozstrzygnięcie w lutym 2022 r.
-

GovTech Inno_Lab

– dokładna nazwa projektu to „Podniesienie kompetencji

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pracy z innowacjami I ich wdrażania
poprzez popularyzację procedur konkursowych oraz zapoznanie się z metodami
I narzędziami wspierającymi współpracę z twórcami innowacji”. Celem inicjatywy jest
przeprowadzenie programu dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
przygotowania do zamawiania I wdrażania nowych technologii. Projekt rozwinie
kompetencje pracowników poprzez wiedzę dostarczaną przez ekspertów w obszarach
takich jak konsultacje techniczne oraz procedury konkursowe znowelizowanej ustawy
prawa zamówień publicznych (PZP). Efektem będzie redukcja barier pomiędzy JST a
potencjalnymi dostawcami rozwiązań zaawansowanych technologicznie, czyli firmami
z branży IT, dostawcami oprogramowania. W ramach projektu, uczestnicy uzyskają
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także wiedzę na temat zwinnych metodyk zarządzania projektami, jak również rynku
nowych technologii I procesie wdrażania innowacji. Umowa podpisana w grudniu 2021
r. Do projektu zgłoszono Gminę Kielce, a uczestnikami będą pracownicy KPT oraz UM
Kielce.
-

Profesjonalizacja KPT
Głównym

celem

projektu

Profesjonalizacja

KPT

jest

podniesienie

jakości

i profesjonalizacja usług świadczonych przez Kielecki Park Technologiczny.
Przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie oferty KPT dla przedsiębiorstw z województwa
świętokrzyskiego. Będą je tworzyć nowe wystandaryzowane usługi rozwojowe. To
odpowiedź na zapotrzebowanie firm na specjalistyczne usługi świadczone przez KPT.
Przedsięwzięcie zakłada wsparcie przedsiębiorstw w szczególności w zakresie
digitalizacji, marketingu i akceleracji. Dzięki temu wachlarz usług oferowany przez KPT
będzie bogatszy i jeszcze lepiej będzie odpowiadać na potrzeby firm z sektora MŚP.
Projekt realizowany będzie w ramach działania - Voucher na działania mające na celu
wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB finansowany z projektu pn.
„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez
profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
-

LEARNDIGISTEAM (Transformacja cyfrowa z zastosowaniem edukacji STEAM
w bezpiecznym środowisku) to projekt realizowany przez Kielecki Park Technologiczny
w międzynarodowym partnerstwie w ramach Programu Erasmus+. Projekt
learnDIGIsteam skupia się przede wszystkim na edukacji szkolnej w kontekście
kompetencji cyfrowych, w myśl podejścia STEAM (Science, Technology, Engineering,
Art, Maths). Głównym jego celem jest zapewnienie szkołom cyfrowych narzędzi
dydaktycznych, aby w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób umożliwić uczniom
odpowiednią edukację. Ma on za zadanie promować zainteresowanie naukami
ścisłymi, technologiami i matematyką, oraz poprawić jakość edukacji w tych
dziedzinach. Projekt będzie także wspierać nauczycieli, dyrektorów szkół i innych
wykonawców zawodów związanych z nauczaniem. Kolejnym zadaniem przedsięwzięcia
jest zwiększenie liczby szkoleń dla nauczycieli w zakresie cyfrowego nauczenia w całej
Europie, a także stworzenie bezpiecznego Wirtualnego Środowiska Nauczania:
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learnDIGIsteam jako centrum zasobów dla praktycznych i innowacyjnych rozwiązań
edukacyjnych uzupełniających programy nauczania w szkołach. Główną korzyścią
projektu będzie poprawa umiejętności pedagogicznych uczestników w zakresie
nauczania przedmiotów STEAM, co może stanowić ogromną wartość w późniejszej
karierze zawodowej uczniów.
CREMEL (CREative MEdia Lab – Kreatywne Laboratorium Medialne) to kolejna

-

inicjatywa realizowana z finansowym wsparciem Unii Europejskiej w ramach Programu
Erasmus+. Głównym celem projektu jest postęp zawodowy branż kreatywnych
i kulturowych, a także zajęcie się transformacją cyfrową poprzez rozwój gotowości,
elastyczności i potencjału cyfrowego. CREMEL ma za zadanie stworzenie
międzynarodowego

partnerstwa

strategicznego

rozwijającego

i

testującego

innowacyjne treści i metodologie e-learningowe dotyczące wspomnianych branż.
Projekt ten zakłada połączenie wiedzy i narzędzi z zakresu nowych mediów. CREMEL
skupia się przede wszystkim na szkoleniu operatorów przedsiębiorstw działających
w obszarze kultury i branż kreatywnych, a także na rozwijaniu kompetencji z zakresu
umiejętności twórczych – branding, projektowania wizualnego i audiowizualnego,
komunikacji, Digital Publishing, marketingu i planowania, metod e-learningowych,
a także zarządzania nowymi mediami, technologiami i sieciami społecznościowymi.
Ostatnim zadaniem projektu jest wsparcie z zakresu obiegu kompetencji
i interaktywnego działania szkoleniowego w kontekście europejskim. KPT w projekcie
skupi się na działaniach, których odbiorcami mogą być inne jednostki miejskie,
szczególnie związane z szeroko rozumianą kulturą i sztuką. Dzięki nim możliwe będzie
podniesienie kompetencji pracowników tychże w zakresie pozyskiwania odbiorców
swojej oferty.


Pozostałe realizacje.
Dodatkowo pracownicy KPT organizowali lub brali udział w szeregu wydarzeń
i inicjatyw popularyzujących ideę przedsiębiorczości oraz promujących KPT:



Baza Usług Rozwojowych
Kielecki Park Technologiczny w 2021 roku został wpisany na dostawcą usług
w ramach Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/). Dzięki temu przedsiębiorcy z naszego regionu
i nie tylko, mogą starać się o dofinansowanie nawet do 80% ceny szkolenia. To
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maksymalnie 6 000,00 zł na jedną usługę na jednego pracownika przedsiębiorstwa!
Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego uczestnika instytucjonalnego
wynosi 60 000,00 zł na cały okres realizacji projektu. Dodatkową korzyścią wpisania
KPT na listę jest potwierdzenie kompetencji Parku jako jednostki świadczącej
profesjonalne usługi szkoleniowe i doradcze.


VOCATIONAL SCHOOLS LEARN TO R&D AND INNOVATION VIA VIRTUAL REALITY
Efektem działań będzie e-book zawierający opracowania metodyki kształcenia
zawodowego w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Na bazie e-podręcznika
opracowane zostaną aplikacje wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, których celem
będzie aktywne uczenie B+R+I wśród uczniów.



Ochrona Własności Intelektualnej – powstała nowa usługa w KPT. To kolejny rodzaj
wsparcia skierowanego do przedsiębiorców, zwłaszcza tych stawiających pierwsze
kroki w biznesie. W drodze przetargu ogłoszonego przez Urząd Patentowy RP
wyłonieni zostali tzw. operatorzy usług w każdym z województw. Jednym z takich
operatorów jest KPT, który realizuje usługi wspólnie z rzecznikiem patentowym.



Linkowanie w KPT – kontynuacja cyklu networkingów dla przedsiębiorców i osób
chętnych do nawiązania współpracy biznesowej. Tegoroczna edycja organizowana
była w ramach projektu CE Responsible. Udział wzięli przedsiębiorcy realizujący
politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, zainteresowani tą tematyką oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych.



Klasa patronacka – współpraca z firmą ALTAR oraz Zespołem Szkół Elektrycznych
w Kielcach przy utworzeniu Klasy Patronackiej w ZSE, w zawodzie technik
programista. Współpraca zakłada m.in. organizację zajęć praktycznych w ramach
dualnego systemu kształcenia oraz praktyki zawodowej i staży dla uczniów Szkoły
przez ALTAR i KPT, wsparcie ze strony KPT w realizacji podstawy programowej
w zakresie przedmiotów „Przedsiębiorczość” oraz „Prowadzenie działalności
gospodarczej lub pokrewnych”, udostępnienie przez Park infrastruktury Centrum
IT/ICT w celu przeprowadzania zajęć dydaktycznych, a także realizację wspólnych
projektów, w szczególności współfinansowanych ze środków funduszy europejskich
podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczniów oraz nauczycieli.



Wydarzenia. KPT wspierał także firmy w pozyskiwaniu ważnych informacji oraz
w nawiązywaniu relacji biznesowych, które mogą pomóc w rozwoju firmy:
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Tarcza Antykryzysowa – spotkanie online z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
webinarium i konsultacje w związku z pomocą w walce ze skutkami pandemii COVID19 ,



Start In Podkarpackie – KPT – spotkanie online (live na Facebooku) poświęcone
projektowi Platformy Startowe Start In Podkarpackie, którego koordynatorem w woj.
świętokrzyskim jest KPT,



Internacjonalizacja MŚP – kolejna edycja programu PARP – spotkanie w ramach
współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące aktualnej oferty
PARP ,



ZUS 2022 – spotkanie dotyczące zmian dla przedsiębiorców wynikających z ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych w ramach współpracy z Polską Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych



Paragrafy w biznesie – spotkanie dotyczące zmian w ramach Polskiego Ładu we
współpracy z WN Legal Wątrobiński Nartowski.



Praktyczne aspekty bezpieczeństwa firmy w cyberprzestrzeni – spotkanie online
organizowane we współpracy z firmą Exon w ramach Dni Bezpiecznego Internetu



Kongres NGO – Kielecki Park Technologiczny wraz z Miejską Radą Pożytku
Publicznego, Instytutem Miejskich Inicjatyw oraz Stowarzyszeniem Staszicowskim
współorganizował Kielecki Kongres Organizacji Pozarządowych. Dyskutowano m.in.
o współpracy Miasta Kielce oraz przedsiębiorstwami z organizacjami NGO



Wizyty studyjne. Oferta przygotowana dla przedstawicieli miast, uczelni wyższych,
organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu w celu prezentacji działalności KPT,
funkcjonującej społeczność biznesową oraz stworzenia możliwości nawiązania nowych
relacji. Wizyty organizowane przede wszystkim dla gości spoza regionu świętokrzyskiego.
W 2021 r. zrealizowano łącznie 5 wizyt polskich oraz zagranicznych.



Energetyczne Centrum Nauki KPT – miejsce wspierające edukację formalną poprzez
organizację warsztatów popularnonaukowych, dostosowanych do aktualnej podstawy
programowej, a także udostępnienie do zwiedzania interaktywnej wystawy „Energia”.
W 2021 roku ECN, pomimo licznych ograniczeń covidowych, odwiedziło 14 751 osób.



Organizacji inicjatyw prospołecznych – w 2021 r. KPT realizował także aktywności mające
na celu integrację, wspieranie rozwoju postaw obywatelskich, zwiększenie zaangażowania
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w życie lokalnej społeczności oraz wymiany doświadczeń i inspiracji w różnych obszarach
życia. Do inicjatyw należy zaliczyć:





Kino letnie z KPT



Działalność Energetycznego Ogrodu Doświadczeń



Piknik popularnonaukowy z okazji Dnia Dziecka

Budowanie ekosystemu - angażowanie się lokatorów Kieleckiego Parku Technologicznego
w życie lokalnej społeczności poprzez przekazywanie wiedzy i doświadczenia
w prowadzeniu działalności gospodarczej m.in. w ramach zajęć dla studentów,
uczestników wizyt studyjnych, udziału w wydarzeniach KPT lub poprzez organizację
praktyk i staży dla studentów; współpraca z firmami zewnętrznymi, instytucjami
w realizowanych projektach. W 2021 roku we współpracę włączyli się: ALTAR, EkoEnergia
Polska Sp. z o.o., WN Legal Wątrobiński Nartowski, Transition Technologies, Politechnika
Świętokrzyska, Trans Assist, Exentis, ITM CODE, Miejska Rada Pożytku Publicznego,
Instytut Miejskich Inicjatyw oraz Stowarzyszenie Staszicowskie, AIESEC, CHEMAR SA., KH
KIPPER, ZPUE SA., STOKOTA, INFOVER, EdTechHub Akcelerator, ITM Code, KH-KIPPER,
STOKOTA, ZPUE, Akcelerator Technologiczny Gliwice ASI.

10.2.4.

Działalność Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kielcach (CKZ)

Informacje ogólne o Centrum
W okolicy skrzyżowania ulicy Łódzkiej z ulicą Olszewskiego w Kielcach powstało jedno
z nowocześniejszych miejsc do praktycznej nauki zawodu w regionie – Centrum Kształcenia
Zawodowego – „CK technik”, którego celem jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry dla
branży mechanicznej, informatycznej, elektrycznej oraz elektronicznej.
Obiekty CK Technik powstały w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum
Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
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Zakres zadań obejmował m.in. prace budowlane tj. utworzenie kompleksu budynków
dydaktycznych o różnej funkcji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup, instalację
i uruchomienie wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu. Głównym celem projektu
było zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego oraz rozwój potencjału
edukacyjnego Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie
nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej dla grupy 500
uczniów i słuchaczy do 2023 roku. Przyświecają nam również cele związane z poprawą
atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, poprzez dostęp uczniów i słuchaczy do
nowoczesnej placówki wyposażonej w najnowsze pomoce dydaktyczne zgodne z potrzebami
lokalnego rynku pracy, poprawą sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy w zakresie
dostępności wykwalifikowanych kadr w zawodach deficytowych poprzez współpracę
z przedsiębiorstwami skupionymi wokół inteligentnych specjalizacji regionalnych.
Centrum zostało uruchomione dla uczniów z dniem 1.09.2020 r.
W pierwszym roku działalności Centrum zostały zorganizowane zajęcia praktyczne dla 254
uczniów szkoły branżowej I stopnia z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach. Uczniowie ci
odbywali zajęcia praktyczne w zawodach branży automotiv:
93 uczniów w zawodzie elektromechanik samochodowy,
55 uczniów w zawodzie mechanik samochodowy,
106 uczniów w zawodzie kierowca mechanik.
W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w naszym Centrum odbywają się zajęcia praktyczne
dla uczniów pięciu szkół:
- Szkoły Branżowej I stopnia Nr 1 z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach,
- Technikum Nr 2 z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach,
- Szkoły Branżowej I stopnia Nr 4 z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach,
- Technikum Nr 11 z Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach,
- Szkoły Branżowej I stopnia Nr 2 z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach.
Są to uczniowie kształcący się w następujących zawodach:
- Technik pojazdów samochodowych,
- Technik pojazdów samochodowych i motocykli,
- Technik pojazdów samochodowych z systemami hybrydowymi i elektrycznymi,
- Technik mechanik,
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- Technik informatyk,
- Technik programista,
- Mechanik samochodowy,
- Elektromechanik samochodowy,
- Kierowca-mechanik,
- Elektryk,
- Elektromechanik,
- Monter sieci i instalacji sanitarnych.
Łącznie w roku szkolnym 2021/2022 w CKZ zajęcia praktyczne rozpoczęło ponad 600 uczniów.
W kolejnych latach Centrum planuje rozszerzyć działalność o zajęcia praktyczne dla uczniów
innych zawodów oraz kursy dla dorosłych.
Zawody i branże w jakich planujemy kształcić:


automatyk



mechatronik



operator obrabiarek skrawających, w tym CNC



monter maszyn i urządzeń



elektronik



blacharz



tokarz



frezer



ślusarz



spawacz



branża administracyjna



branża modowa

Uruchomione pracownie
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach to:
2,5 ha powierzchni
8 tys. m2 - powierzchni użytkowej obiektu
30 pracowni praktycznej nauki zawodu
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Obecnie w pełni wyposażono 23 pracownie praktycznej nauki zawodu, a kolejne są w trakcie
doposażania.
Z obecnie funkcjonujących pracowni możemy przedstawić:
Pracownię Konwencjonalnej Obróbki Skrawaniem wyposażoną w:
- cztery stanowiska obróbki tokarskiej,
- cztery stanowiska obróbki frezerskiej,
- jedno stanowisko obróbki szlifierskiej,
Dwie pracownie technik wytwarzania wyposażone w narzędzia do pomiarów bezpośrednich,
sprawdziany, narzędzia warsztatowe do obróbki ręcznej metali, wiertarki stołowe i
kolumnowe, przecinarki, piłę taśmową i inne narzędzia do wytwarzania i konserwacji części
maszyn.
Dwie pracownie komputerowego wspomagania procesów wytwarzania CAD/CAM wyposażone
w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do projektowania procesów wytwarzania i
programowania obrabiarek numerycznych. (Pracownie uzyskały pełną funkcjonalność w 2021
po dostarczeniu oprogramowania CAD/CAM).
Pracownie CAD/CAM wyposażone są w wysokiej klasy stacje robocze umożliwiające
projektowanie części maszyn i urządzeń , wykonywanie ich dokumentacji technicznej oraz
programowanie i symulację pracy obrabiarek numerycznych. Pracownie docelowo
wyposażone zostały w specjalistyczne oprogramowanie solidworks, nx, tnc heidenhein,
mastercam, sinutrain for sinumeric operate, volumill for siemens nx.
W pracowniach tych kształcą się uczniowie kierunku technik mechanik, którzy przygotowują
się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w specjalnościach:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
Dwie pracownie obróbki CNC wyposażone są w tokarskie centra obróbcze typu clx 350 oraz
pionowe centra obróbcze typu cmx 600v o 3 osiach obrotu i cmx 50u o 5 osiach obrotu firmy
DMG Mori;
Pracownię komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji wyposażoną w
narzędzia pomiarowe takie jak: suwmiarki elektroniczne, suwmiarki noniuszowe, zestawy
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mikrometrów, średnicówki precyzyjne, sprawdziany, płytki wzorcowe, głębokościomierze,
kątomierze tarczowe, liniały krawędziowe, czujniki zegarowe, mikroskop, profilometr oraz
ramię pomiarowe z głowica do pomiarów stykowych i skanowania laserowego ze
stanowiskiem komputerowym i oprogramowaniem Geomagic Design X i Geomagic Control X.
Pracownia wyposażona w 2021 r.
Dwie pracownie mechatroniczne służące do projektowania i programowania sterowników PLC
i układów automatyki przemysłowej. Pracownie wyposażone w 2021 r.
Pracownię robotyki i automatyki przemysłowej umożliwiającą naukę programowania robotów
przemysłowych i planowania procesów automatyzacji. Pracownia wyposażona w 2021 r.
Pięć pracowni informatycznych, w których uczniowie uczą się programowania, serwisowania
sprzętu komputerowego oraz budowy i zarządzania siecią komputerową. Pracownie
wyposażone w 2021r.
Pracownię diagnostyki samochodowej wyposażoną w linię diagnostyczną do badania
zawieszenia samochodowego, wykonywania analizy spalin oraz geometrii zawieszenia.
Dwie Pracownie Obsługi i Naprawy Pojazdów Samochodowych wyposażone podnośniki
kolumnowe umożliwiające wykonywania obsług serwisowych i naprawy pojazdów, stanowisko
do kontroli i naprawy pomp wtryskowych i wtryskiwaczy samochodowych, stanowisko
naprawy i wyważania kół, stanowiska do mycia części samochodowych, prasy hydrauliczne,
komputery diagnostyczne, stoły montażowe oraz urządzenia do przeprowadzenia naprawy i
regulacji pojazdów;
Dwie pracownie naprawy silników i podzespołów samochodowych wyposażone w modele
silników spalinowych, skrzyń biegów, elementów zawieszenia samochodowego oraz
specjalistyczne narzędzia do ich regulacji i naprawy. Jedna pracownia doposażona przez
Mercedes -Benz Nobile Motors Kielce w 2021r.
Dwie pracownie mechatroniki samochodowej wyposażone w panele elektroniczne do badań
podzespołów samochodowych, urządzenia do kontroli i naprawy alternatorów i rozruszników,
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przyrządy do diagnostyki i miernictwa elektronicznego oraz inne narzędzia potrzebne przy
diagnostyce i naprawie urządzeń elektronicznych.
Pracownię sieci i instalacji sanitarnych wyposażoną w stanowiska do montażu sanitarnego.
Pracownia wyposażona w 2021r.
Pracownie w trakcie przygotowania przetargowego:
- Pracownia nowoczesnych metod cięcia metali,
- Pracownia łączenia i spajania metali oraz przygotowania złącz próbnych,
- Pracownia obsługi i naprawy środków transportu drogowego,
- Pracownia pojazdów hybrydowych i elektrycznych,
- Pracownia modowa
Planowane uruchomienie pracowni do czerwca 2022r.
Dodatkowa przestrzeń Centrum:
- multimedialna sala konferencyjna na 150 osób z możliwością dzielenia na mniejsze cztery
sale panelowe,
- pięć sal wykładowych,
- obszerny parking wokół budynku,
Współpraca z firmami i instytucjami
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach od początku swojego istnienia skupia się na
współpracy z pracodawcami i instytucjami działającymi w regionie świętokrzyskim. W gronie
firm współpracujących z naszym Centrum możemy wymienić: BMW Vertiebs Gmb, KH-KIPPER
Sp. z o.o. , Mercedes-Benz Nobile Motors Kielce Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo MechanicznoInżynieryjnym WWTECH; Pnematic Complex. Partnerem naszego Centrum jest również
Politechnika Świętokrzyska. W roku 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach
podpisało pięć umów partnerskich dotyczących współpracy w zakresie szkolenia młodzieży i
dostępu do nowoczesnych technologii. Były to umowy z:
- Umowa patronacka KH-KIPPER – 27.01.2021
- Umowa patronacka Mercedes Benz Nobile Motors- 25.02.2021
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- Umowa patronacka WW tech- 09.03.2021
- Umowa patronacka Politechnika Świętokrzyska wydział Mechatroniki i Budowy
Maszyn- 11.03.2021
- Umowa patronacka Pneumatic Complex- 18.10.2021
W ramach współpracy z firmami uczniowie klas odbywających zajęcia praktyczne w CKZ zostali
objęci patronatem polegającym na wsparciu w dostępie do technologii naprawczych,
specjalistycznych szkoleń oferowanych przez firmy. Niektóre z firm doposażyły pracownie
warsztatowe w modele, pomoce naukowe i narzędzia, inne wspierają centrum poprzez
dostarczanie materiałów wykorzystywanych do ćwiczeń i napraw wykonywanych w ramach
zajęć praktycznych.
W ramach współpracy z firmami i instytucjami na terenie CKZ odbyły się dwie duże imprezy
promujące kształcenie zawodowe oraz przedstawiające potrzeby firm w zakresie nowego
pracownika. Były to „Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2021”oraz „Promocja Szkolnictwa
Zawodowego w CKZ”. W imprezach wzięli udział przedstawiciele wiodących firm świadczących
swoje usługi na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy:
- Astor Kraków
- Autorud Stalowa Wola Sp. z o.o.
- BMW Vertriebs GmbH Sp z o.o. Oddział w Polsce
- Fronius Polska Sp. z o.o.
- KH-KIPPER Sp z o.o.
- Nobile Motors Sp. Z o.o. Autoryzowany Dealer i Serwis Mercedes Benz Oddział Kielce
- Przedsiębiorstwo Mechaniczno-inżynieryjne „WWTECH” Przemysław Wójcik
- PTH Pneumatic Complex Osojca JiP Sp. J.
oraz instytucje takie jak: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach – Wydział Mechatroniki i
Budowy Maszyn oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
Dalsze działania
W kolejnych latach Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach chce kontynuować
współpracę z firmami będącymi liderami innowacyjności na świętokrzyskim i ogólnopolskim
rynku automotiv, jak również rozszerzać współpracę na firmy z innych kluczowych dla regionu
branż. W przygotowaniu są już kolejne umowy patronackie. Centrum przygotowuje kolejne
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przetargi, których celem jest wyposażenie pracowni dla nowo uruchamianych zawodów z
kieleckich szkół technicznych i branżowych.
Centrum stara się również o przekształcenie w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego, co umożliwiło by organizację szkoleń i kursów dla dorosłych oraz uruchomienie
szkoły policealnej.
Podsumowanie
W 2021 roku Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach:
- uzyskało uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego,
- przeprowadziło egzaminy na kwalifikacje w zawodach: technik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych,
- wyposażyło: dwie pracownie mechatroniki, jedną pracownię robotyki i automatyki
przemysłowej, jedną pracownię sieci i montażu sanitarnego, pięć pracowni informatycznych,
jedną pracownię komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji, dwie
pracownie komputerowego wspomagania procesów wytwarzania CAD/CAM,
- podpisało pięć umów partnersko patronackich z firmami i instytucjami,
- zorganizowało dwie duże imprezy promujące szkolnictwo zawodowe.

10.2.5.

Działalność Miejskiego Urzędu Pracy w
Kielcach

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które od sierpnia 2021 roku jest ministerstwem
właściwym dla spraw pracy, 2 grudnia 2021 r. zamieściło komunikat na temat sytuacji na
europejskim rynku pracy. Na podstawie danych Eurostat stwierdzono, że nastąpiła stabilizacja
w porównaniu z 2020 rokiem – czasem początku pandemii i lockdown’ów. Polska według
metodologii BAEL znalazła się na bardzo wysokim, czwartym miejscu. Rezultat 3,4% uzyskany
na koniec października 2021 roku oznaczał, że bezrobocie w RP było prawie dwukrotnie niższe
od średniego w Unii Europejskiej, wynoszącego 6,7% i ponad dwukrotnie niższe od
panującego w strefie Euro (7,3%) .
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Pierwsze trzy pozycje zajmowały wówczas: Czechy (2,6%), Królestwo Niderlandów (2,9%)
i Niemcy (3,3%). Na drugim biegunie znalazły się Grecja (12,9%) i Hiszpania (14,5%).
Jeszcze lepiej wypadła Polska w podsumowaniu ostatniego kwartału 2021 roku. Zgodnie
z danymi, które Eurostat opublikował w styczniu 2022 r., Rzeczpospolita znalazła się na
drugim miejscu w Europie, wyprzedzając Niemcy i Królestwo Niderlandów. Bezrobocie
w Polsce według BAEL spadło do zaledwie 2,9%. Było więc niższe o ponad połowę od
średniego w Unii Europejskiej i w strefie Euro.
Zgodnie z „Komunikatem o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego”
opracowanym przez Urząd Statystyczny w Kielcach stopa rejestrowanego bezrobocia wyniosła
w Polsce na koniec grudnia 2021 roku 5,4%. W województwie świętokrzyskim odnotowano
wynik 7,3%. Za naszym regionem znalazły się: kujawsko-pomorskie 7,7%, podkarpackie 8,2%
i warmińsko-mazurskie 8,6%. Liderem pozostało wielkopolskie, w którym odnotowano wynik
3,1%.
W województwie świętokrzyskim pod względem stopy rejestrowanego bezrobocia nastąpiło
w ubiegłym roku kilka zmian. Poza czołówką znalazł się powiat pińczowski, dotychczas
plasujący się tuż za buskim i Kielcami. W jego miejsce czołową stawkę uzupełniły powiaty:
staszowski i jędrzejowski. Bezrobocie w pierwszej czwórce przedstawiało się następująco:


powiat buski 3,4%,



Kielce 5,2%,



powiat staszowski 5,6%



powiat jędrzejowski 5,8%.

Oznacza to, że wciąż tylko w dwóch powiatach województwa świętokrzyskiego stopa
bezrobocia była na koniec 2022 roku niższa od średniej w kraju. Taka sytuacja utrzymuje się
od dawna.
Najwyższe bezrobocie panowało na koniec ubiegłego roku w powiatach:


skarżyskim 15,6%,



opatowskim 13,1%,



koneckim 9,7%,



ostrowieckim 9,0%.
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Ze strefy wysokiego bezrobocia wyszedł okalający Kielce powiat kielecki-ziemski. Odnotowano
w nim na koniec 2022 roku wynik 7,5%, a zatem nieco wyższy od średniego w regionie. Może
to mieć korzystny wpływ dla przepływu kadr w obrębie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
Stolica regionu od wielu lat stanowi rezerwuar miejsc pracy dla mieszkańców powiatu.
Na koniec grudnia 2021 roku w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach zarejestrowanych było
5486 osób bezrobotnych (w tym 2495 kobiet), co oznacza spadek w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku o 606 osób (9,95%) i 107 (1,91%) osób
w porównaniu z listopadem 2021 r.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że w grudniu spadła liczba osób
zarejestrowanych w urzędach pracy w stosunku do tej listopada, co było pierwszym takim
wydarzeniem po 1990 roku.
Wykres 10. Stopa rejestrowanego bezrobocia w 2022 roku. Porównanie sytuacji w Polsce, województwie
świętokrzyskim i Kielcach.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Struktura bezrobocia rejestrowanego w Kielcach
W 2021 roku nie uległa zmianie struktura bezrobocia w Kielcach. Na koniec 2021 roku ponad
połowę osób w ewidencji MUP stanowili długotrwale bezrobotni (3213 osób w tym 1 475
kobiet). Z osób młodych 292 (w tym 150 kobiet) nie ukończyło jeszcze 25 lat. Mniej niż 30 lat
miało łącznie 843 (w tym 477 kobiet). Grupa osób bezrobotnych, które ukończyły już
pięćdziesiąty rok życia liczyła 1642 (w tym 502 kobiety). Co najmniej jedno dziecko, które nie
ukończyło jeszcze szóstego roku życia, wychowywało 852 osoby (w tym 733 kobiety).
Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności dysponowało 604 osoby (w tym 226 kobiet).
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Wykres 11. Struktura bezrobocia rejestrowanego w Kielcach na koniec grudnia 2021 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MUP

Spośród osób zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie pracy w Kielcach cztery (w tym 3
kobiety) opiekowały się dziećmi niepełnosprawnymi, które nie ukończyły jeszcze 18 roku
życia.
Wykres 12. Łączna liczba wyrejestrowań (z uwzględnieniem podjęć pracy) i rejestracji w stosunku do liczby ofert

Wyrejestrowania i rejestracje
w 2021 r. w stosunku do liczby ofert pracy
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Źródło: Opracowanie MUP Kielce

Pozostałe powody wyłączenia z ewidencji, poza podjęciem pracy, to m.in.:


przerwanie z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania
lub innych form pomocy,



odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej
formy pomocy,
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niepotwierdzenie gotowości do pracy,



dobrowolna rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej,



podjęcie nauki,



osiągnięcie wieku emerytalnego,



tymczasowe aresztowanie,



zgon.

Wykres 13. Dynamika zmian w obszarze rejestracji, wyłączeń z ewidencji, podjęć pracy i liczby pozyskanych ofert
pracy w poszczególnych miesiącach 2021 roku.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bilansu osób zarejestrowanych w MUP Kielce

Łącznie dzięki podjęciu pracy (subsydiowanej i niesubsydiowanej) z ewidencji MUP
wyłączonych zostało w 2021 roku 4506 osób. Do MUP trafiło 5122 oferty pracy, z czego
prawie połowa została pozyskana przez pośredników pracy
Usługi rynku pracy
Podstawę działań skierowanych do klientów indywidualnych i instytucjonalnych Miejskiego
Urzędu Pracy w Kielcach stanowi zdefiniowana w Ustawie o promocji zatrudnienia realizacja
usług rynku pracy.
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Poradnictwo zawodowe
W 2021 r. grupowe poradnictwo zawodowe niezmiennie realizowane było w formie online
z wykorzystaniem platformy Discord oraz spotkań w punkcie MUP zlokalizowanym
w Kieleckim Parku Technologicznym.
Doradcy zawodowi Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach realizowali również indywidualne
poradnictwo zawodowe w formie online za pośrednictwem w/w aplikacji oraz podczas
spotkań w siedzibie urzędu. Pomoc dotyczyła m.in.:
•

zredagowania dokumentów aplikacyjnych,

•

wsparcia w zakresie planowania kariery zawodowej,

•

doskonalenia autoprezentacji,

•

uzyskania informacji o rynku pracy,

•

uzupełnienia wiedzy na temat form pomocy dostępnych na lokalnym rynku pracy,

•

diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych,

•

określenia kompetencji oraz ich poziomu,

•

wzmocnienia motywacji do zmiany.

Tabela 29. Zestawienie usług poradnictwa zawodowego w okresie styczeń – grudzień 2021 r.
Opracowanie: Referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

Lp.

Usługi doradcze

Liczba grup/
porad/informacji/badań

Liczba osób

1.

Grupowe porady zawodowe

79

428

2.

Grupowe informacje zawodowe

40

254

3.

Indywidualne porady zawodowe

1298

1013

4.

Indywidualne informacje zawodowe

1815

1815

5.

Liczba osób, które skorzystały
z badań testowych

174

112

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bilansu osób zarejestrowanych w MUP Kielce

W dniach 18-24.10.2021 r. Miejski Urząd Pracy w Kielcach brał udział w corocznych
działaniach w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W minionym roku akcja odbyła
się pod hasłem: „Wyprawa na 3 K: kariera, kompetencje, kreatywność”. Jej celami
niezmiennie od 2009 roku pozostają: propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery
i promocja usługi poradnictwa zawodowego.
Miejski Urząd Pracy w Kielcach od początku (2009 r.) aktywnie włącza się w działania
podejmowane w ramach wyżej wymienionej akcji. Inicjatorem i krajowym koordynatorem
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OTK jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.
Działaniom realizowanym przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach patronował honorowo
Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta. Ogólnopolski Tydzień Kariery to również czas
intensywnej współpracy doradców zawodowych z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ze
szkołami i uczelniami.
W dniach 20 – 21.10.2021 r. dla czterech klas ósmych Szkoły Podstawowej Nr 18 im.
Zbigniewa „Wilka" Kruszelnickiego w Kielcach doradcy zawodowi MUP poprowadzili warsztaty
zatytułowane: „Zostań globtroterem swojej kariery".
Kolejne grupowe warsztaty doradcze przeprowadzone w formie stacjonarnej skierowane były
do uczniów klasy drugiej i trzeciej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Kielcach. Podczas zajęć uczestnicy mogli określić swój potencjał zawodowy – zwłaszcza
kompetencje miękkie w aspekcie dalszych planów edukacyjnych i zawodowych.
Również uczniowie klas siódmych i ósmych ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania w Zagnańsku Chrustach w trakcie warsztatów mieli możliwość zapoznania
się z zawodami przyszłości, poszerzyli wiedzę na temat kompetencji miękkich, zdobyli
informacje dotyczące wpływu kreatywności na rozwój kariery edukacyjnej.
Gościem specjalnym spotkania z doradcami zawodowymi kieleckich instytucji był Marcin
Olkowicz – przewodniczący Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Komunikacji
Marketingowej. Spotkanie stanowiło zarówno element OTK, jak i Kieleckich Dni Kariery
w Komunikacji Marketingowej.
Odbyło się również spotkanie doradców zawodowych MUP ze studentami dziennikarstwa
i komunikacji społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Spotkanie poświęcone było
testom stosowanym w poradnictwie zawodowym. Po prezentacji kilkadziesiąt osób zapisało
się do wypełnienia online kwestionariusza NBK.
W marcu 2021 roku Miejski Urząd Pracy w Kielcach odebrał laury za realizację XII OTK (2020
r.). Było to już dziewiąte wyróżnienie dla MUP, co czyni z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach
jedną z najczęściej nagradzanych za jakość poradnictwa zawodowego instytucji w Polsce.
Działania MUP prezentowane były podczas XXXI Konferencji Szkoleniowej Stowarzyszenia
Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej zatytułowanej: „Solidne
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podstawy-profesjonalne działanie”, która odbyła się online w dniach 24-25 września 2021
roku.
W dniu 19.10.2021r. w punkcie MUP zlokalizowanym w Kieleckim Parku Technologicznego
osoby planujące własną działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorcy mieli możliwość
zapoznania się z ofertą Banku Gospodarstwa Krajowego.
W okresie 03.11.2021-24.11.2021 doradcy zawodowi MUP poprowadzili dla 11 osób szkolenie
z zakresu umiejętności poszukiwania pracy „Szukam pracy”. Jest to trzytygodniowy cykl
codziennych spotkań dotyczących: analizy rynku pracy, określenia sylwetki zawodowej
uczestnika, bilansu mocnych i słabych stron, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
zagadnień związanych z rynkiem pracy, metod i technik poszukiwania pracy, kompetencji
społecznych.
Pośrednictwo pracy
Pozyskane w okresie styczeń – grudzień 2021 r. roku oferty pracy pochodziły od
przedsiębiorców działających na lokalnym rynku pracy oraz firm z pozostałej części kraju.
W grupie ofert znalazły się też propozycje zatrudnienia związane z różnymi formami wsparcia
dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, m.in.: zatrudnianiem cudzoziemców
i stażystów po zakończonych stażach. Większość stanowiły oferty pracy otwarte tj. oferty,
w których pracodawca wyraził zgodę na upowszechnienie danych pozwalających na
identyfikację firmy.
Tabela 30. Zestawienie ofert pracy pozyskanych w 2021 roku.

Pozyskane oferty pracy

2546

Liczba wydanych skierowań do pracy

1222

Liczba osób zatrudnionych po skierowaniu z MUP

704

Liczba wydanych skierowań do odbycia stażu

746

Liczba osób, które podjęły staż

532

Liczba osób skierowanych do prac społecznie
użytecznych
Liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie
użytecznych, po skierowaniu MUP

57
53

Źródło: Opracowanie MUP Kielce.
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Pośrednicy pracy – doradcy klienta instytucjonalnego realizując zadania w zakresie wsparcia
dla pracodawców w tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy nawiązywali kontakty głównie
telefoniczne oraz e-mailowe. Kontakty z pracodawcami/przedsiębiorcami miały na celu
promocję działań MUP Kielce, podtrzymywanie relacji oraz pozyskiwanie nowych
pracodawców do współpracy z urzędem. W okresie styczeń – grudzień 2021 r. zrealizowano
6104 kontakty z pracodawcami/przedsiębiorcami.
Targi Pracy
W dniu 27.05.2021 r. Miejski Urząd Pracy w Kielcach brał udział w tragach pracy
zorganizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską. Wydarzenie odbyło się w przestrzeni
wirtualnej. Podczas targów urząd zaprezentował swoją ofertę skierowaną do pracodawców
i do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wydarzenie w tym dniu odwiedziło 630 osób.
W dniu 13.07.2021 r. odbyły się Targi Pracy na Rynku, które zorganizował Miejski Urząd Pracy.
Dostępnych było ponad tysiąc ofert pracy w kraju i w strefie EURES, dla osób które odwiedziły
kielecki rynek. Można było też zapoznać się ofertą edukacyjną oraz skonsultować z doradcą
zawodowym i specjalistami z zakresu prawa pracy, a nawet poznać szczegóły wstąpienia
w szeregi Wojska Polskiego.
W dniu 15.09.2021 r. odbyły się kolejne Targi Pracy na Rynku, zorganizowane przez MUP.
Wzięło w nich udział siedemnastu wystawców, którzy oferowali zatrudnienie w kraju i za
granicą. Dostępnych było ponad tysiąc ofert pracy w kraju i w strefie EURES, dla osób które
odwiedziły kielecki rynek. Można było też zapoznać się ofertą edukacyjną oraz skonsultować
z doradcą zawodowym.
W dniu 21.10.2021 r. odbyły się XII Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy organizowane
przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach oraz Akademickie Centrum Kariery Politechniki
Świętokrzyskiej. W targach wzięło udział 52 wystawców, którzy prezentowali oferty pracy,
staży i praktyk. Imprezę odwiedziło kilkaset osób, głównie studentów i absolwentów kieleckich
uczelni i szkół ponadgimnazjalnych.
W dniu 01.12.2021 pośrednicy pracy i doradcy zawodowi MUP brali udział w III Akademickich
Targach Pracy organizowanych przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Podczas targów prezentowane były oferty pracy skierowane do
osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
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Rozwój zawodowy osób bezrobotnych, pracodawców i ich pracowników
Miejski Urząd Pracy w Kielcach wspiera rozwój zawodowy nie tylko osób bezrobotnych, ale
również pracodawców i pracowników kieleckich firm.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na
dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego
z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie
zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań
dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy
powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku
pracy.
Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść
wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje
KFS.
W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków
KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość
dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
W roku 2021 Miejski Urząd Pracy dysponował limitem środków KFS w wysokości 1 700,0 tys.
zł, (limit podstawowy) oraz 363,0 tys. zł (rezerwa).
Przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników, w ramach których
pracodawcy złożyli 306 wniosków.
Środki KFS zostały przeznaczone na finansowanie działań, związanych z kształceniem
ustawicznym pracowników i pracodawcy, zgodnych z priorytetami ustalonymi przez Ministra
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Radę Rynku Pracy na dany rok.
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Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników został przeprowadzony w terminie
29.09.2021r.- 05.10.2021r. w ramach którego pracodawcy złożyli 64 wnioski.
Środki KFS przeznaczone zostały na finansowanie działań, związanych z kształceniem
ustawicznym pracowników i pracodawcy, zgodnych z priorytetami ustalonymi przez Radę
Rynku Pracy.
Tabela 31. Zestawienie złożonych wniosków i zawartych umów w 2021 roku na wsparcie rozwoju zawodowego
osób bezrobotnych, pracodawców i ich pracowników

Forma wsparcia

Liczba złożonych
wniosków

Liczba zawartych
umów

1

Szkolenia wskazane przez osoby
uprawnione (tzw. szkolenia
indywidualne)

147

84

2

Bony szkoleniowe

44

29

3

Studia podyplomowe

34

22

4

Egzaminy / Licencje

6

6

5

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

370

163

Lp.

Źródło: Opracowanie własne MUP.

Realizacja instrumentów rynku pracy
Jednym z najważniejszych elementów aktywizacji osób bezrobotnych oraz poszukujących
pracy są instrumenty rynku pracy. Kosztowe formy wsparcia, które tworzą lub pomagają
w utworzeniu nowych miejsc zatrudnienia na lokalnym rynku pracy w postaci ich
dofinansowania, refundacji kosztów zatrudnienia pracowników czy finansowania stypendiów
stażowych.
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Tabela 32. Liczba umów zawartych przez MUP w 2021 r. na realizację poszczególnych form wsparcia z podziałem
na źródła finansowania.

Liczba zawartych umów w 2021 roku
Fundusz
PO
Pracy WER VII

Lp.

Forma

1

Staże

185

2

Refundacja
kosztów
wyposażenia
lub
doposażenia
stanowiska
pracy ( ilość
umów/ilość
osób)

84/98

3

Jednorazowe
środki na
podjęcie
działalności
gospodarczej

77

4
5
6

Prace
interwencyjne
Dofinansowanie
wynagrodzenia
(+50)
Bony
zasiedleniowe

192

100

6

88/101

66

40

49

20

13
3

RPO VII

Młodzi
Zawadowy
PFRON
na
Bumerang
start

RAZEM
UMÓW

50

533

37/40

209/239

192

159

219
12

47

50

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Kielcach.

- liczba
firm, które
powstały
w 2021
roku dzięki
wsparciu
MUP

17 732 627,67 zł
• kwota wydatkowana w 2021
roku przez MUP na realizację
form aktywnych
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Aktywność Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach na arenie europejskiej, ogólnopolskiej,
regionalnej i lokalnej
Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w które angażuje się Miejski Urząd Pracy
w Kielcach związane są nie tylko z aktywnością w stolicy województwa świętokrzyskiego.
Poniżej przedstawiono kilka przykładów.
Realizacja projektów konkursowych realizowanych w partnerstwie w 2021 roku przez MUP
w Kielcach:
1.

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego –
Działanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych - projekt pod nazwą
„Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II”.
Cel: Projekt zakłada lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego i jego jakości poprzez organizację
praktycznej nauki zawodu kierowca kategorii D zawodu poszukiwanego w sektorze
zielonej gospodarki przebywających na terenie Kielce.
Liderem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach, a Partnerem
Miejski Urząd Pracy w Kielcach.
Projekt obejmie wsparciem szkoleniowym 74 osoby, w tym osoby z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności, osoby z niskim wykształceniem (gimnazjalne i niższe),
osoby powyżej 50 roku życia.
Czas trwania: od 01.10.2019 roku do 30.04.2022 roku
Całkowita wartość projektu: 1 034 837,30 zł
Forma wsparcia ze strony MUP:
•

2.

doradztwo zawodowe.

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego –
Działanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych - projekt pod nazwą
„Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III”
Cel: Projekt zakłada lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego i jego jakości poprzez organizację
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praktycznej nauki zawodu kierowca kategorii D zawodu poszukiwanego w sektorze
zielonej gospodarki przebywających na terenie Kielce. Liderem jest Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach, a Partnerem

Miejski Urząd Pracy

w Kielcach. Projekt obejmie wsparciem szkoleniowym 64 osoby, w tym osoby
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z niskim wykształceniem
(gimnazjalne i niższe), osoby powyżej 50 roku życia.
Czas trwania: od 15.05.2019 roku do 30.06.2022 roku
Całkowita wartość projektu: 877 128,75 zł
Forma wsparcia ze strony MUP:
•
3.

doradztwo zawodowe.

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego –
Poddziałanie 8.2.1 przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez
osoby w wieku aktywności zawodowej, projekt pod nazwą „Promuj zdrowie”.
Cel: Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników MUP
Kielce w wieku aktywności zawodowej i wzmocnienie profilaktyki zdrowotnej.
Projekt obejmuje wsparciem: 42 osoby, w tym 50% to osoby w wieku 50+.
Czas trwania: od 01.09.2020 roku do 31.12.2021 roku.
Całkowita wartość projektu: 360 668,75 zł.,
w tym dofinansowanie z UE: 324 596,75 zł.
Formy wsparcia:
•

pakiet świadczeń zdrowotnych,

•

konsultacje ze specjalistami medycznymi,

•

edukacja w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, radzenia sobie ze
stresem i problemami zawodowymi,

•
4.

działania na rzecz ochrony narządu ruchu i stanu zdrowia.

Realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pod nazwą „Młodzi
na start”.
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Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym
w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
w gminie Miasto Kielce poprzez organizacje prac interwencyjnych.
Projekt obejmie wsparciem szkoleniowym 167 osób.
Czas trwania: od 01.11.2020 roku do 30.04.2023 roku.
Całkowita wartość projektu: 2 579 306,87 zł
Formy wsparcia ze strony MUP:

5.

•

Pośrednictwo pracy,

•

Poradnictwo zawodowe,

•

Prace interwencyjne.

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego –
Działanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
pozostających bez zatrudnienia , projekt pod nazwą „Zawodowy bumerang”.
Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż.,
zarejestrowanych w MUP Kielce, jako bezrobotne, zwłaszcza znajdujące się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby po 50 r.ż., kobiety, z niepełnosprawnościami,
długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach), bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49
lat oraz osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. wskutek pandemii COVID19, poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług rynku pracy.
Projekt obejmuje wsparciem: 206 osób.
Czas trwania: od 01.03.2021 roku do 28.02.2023 roku.
Całkowita wartość projektu: 3 241 712,00 zł.
Formy wsparcia:
•

pośrednictwo pracy,

•

poradnictwo zawodowe,

•

IPD,

•

staże,

•

indywidualne szkolenia zawodowe,

•

refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisko pracy.
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Realizacja projektów pozakonkursowych w 2021 roku przez MUP w Kielcach:
1.

Realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Poddziałanie 1.1.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pod nazwą
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (VI)”.
Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności
osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Projekt obejmował wsparciem: 900 osób.
Czas trwania: od 01.01.2020 roku do 30.06.2021 roku
Całkowita wartość projektu: 12 881 016,09 zł
(w tym 8 784 000,00 zł na COVID-19 na art. 15 zzb, 15 zzc, 15 zze)
Formy wsparcia:

2.

•

pośrednictwa pracy,

•

poradnictwa zawodowego,

•

IPD,

•

bon szkoleniowy,

•

staż,

•

bon na zasiedlenie,

•

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

•

Instrumenty dofinansowania (dot. COVID-19).

Realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Poddziałanie 1.1.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pod nazwą
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (VII)”.
Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności
osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Projekt obejmie wsparciem: 647 osób.
Czas trwania: od 01.01.2021 roku do 31.03.2023 roku.
Całkowita wartość projektu: 9 523 733,23 zł
Formy wsparcia:
•

pośrednictwa pracy,

•

poradnictwa zawodowego,

•

IPD,
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3.

•

bon szkoleniowy,

•

staż,

•

bon na zasiedlenie,

•

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego –
Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności
zawodowej osób powyżej 29 roku życia, projekt pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób
powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (VI)”.
Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez
pracy w Mieście Kielce.
Projekt obejmuje wsparciem: 2.967, w tym 230 osób bezrobotnych.
Czas trwania: od 02.01.2020 roku do 31.03.2021 roku.
Całkowita wartość projektu: 9.318.325,74 zł
(w tym 5 929 000,00 zł na COVID-19 na art. 15 zzb, 15 zzc, 15 zze).
Formy wsparcia:

4.

•

pośrednictwa pracy,

•

poradnictwa zawodowego,

•

IPD,

•

staż,

•

szkolenia indywidualne,

•

prace interwencyjne,

•

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

•

refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisko pracy,

•

Instrumenty dofinansowania (dot. COVID-19).

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego –
Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności
zawodowej osób powyżej 29 roku życia, projekt pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób
powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (VII)”.
Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez
pracy w Mieście Kielce.

151

Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2021
Projekt obejmuje wsparciem: 640 osób bezrobotnych.
Czas trwania: od 04.01.2021 roku do 31.03.2023 roku.
Całkowita wartość projektu: 11.477.978,86 zł
Formy wsparcia:
•

pośrednictwa pracy,

•

poradnictwa zawodowego,

•

IPD,

•

staż,

•

szkolenia indywidualne,

•

prace interwencyjne,

•

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisko pracy.
Projekty pilotażowe
1.

Projekt pilotażowy Centrum Wspierania Kariery (Talent Office) finansowany z rezerwy
Funduszu Pracy. Ministerialny program „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”.
W projekcie testowane są możliwości wprowadzenia do ustawy regulującej politykę rynku
pracy (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) następujące
rozwiązania:
•

Centra Wspierania Kariery – wyspecjalizowane komórki świadczące usługę
całożyciowego poradnictwa zawodowego na terenie powiatu,

•

Poradnictwo grupowe online,

•

Poradnictwo grupowe dla przedsiębiorców.

W projekcie weźmie udział 90 osób w grupie testowej (80 osób bezrobotnych
i poszukujących pracy oraz 10 przedstawicieli pracodawców) i 90 osób w grupie
kontrolnej.
Czas realizacji: 20.09.2021 r. – 20.10.2022 r.
Całkowita wartość projektu: 981 950 zł.

2. Projekt pilotażowy „ZiP”- Zatrudnienie i przeszkolenie”. Projekt finansowany jest
z rezerwy Funduszu Pracy, na podstawie ogłoszonego naboru na projekty pilotażowe pod
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nazwą „Stabilna praca – silna rodzina” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej.
Wartość projektu: 1 001 400,00 zł
Celem głównym Projektu pilotażowego jest wypracowanie nowej ścieżki skumulowanych
wsparć mających na celu powrót lub wejście na rynek pracy osób bezrobotnych do 30
roku życia z kategorii NEET w Gminie Miasto Kielce poprzez ich zatrudnienie
i przeszkolenie.
Okres realizacji Projektu pilotażowego: 01.02.2022 r. – 31.12.2023 r.
Uczestnikami Projektu pilotażowego mogą być osoby poniżej 30 roku życia (które, w dniu
rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 30 roku życia), są zarejestrowane w MUP
w Kielcach jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET).
Osoby niespełniające powyższych warunków nie mogą wziąć udziału w Projekcie
pilotażowym.
Wnioskującym może być Pracodawca/Przedsiębiorca mający siedzibę bądź miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Miasto Kielce.
W ramach projektu „ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie” Pracodawca/Przedsiębiorca
z terenu miasta Kielce może otrzymać:


refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody oraz składki
na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych trzech miesięcy zatrudnienia,
do maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie
obowiązującego w dniu podpisania umowy,



sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów szkolenia do wysokości maksymalnej
dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu
podpisania umowy,



premię w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu
podpisania umowy.
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11. TRANSPORT
Plany rozwoju, zasady organizacji i funkcjonowania oraz działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju transportu zbiorowego na terenie Kielc i Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego są
ujęte w następujących dokumentach przyjętych Uchwałami Rady Miasta Kielce:


Polityka Transportowa Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Kielce oraz Kieleckiego
Obszaru Metropolitarnego, Uchwała nr LXX/1321/2006 Rady Miejskiej w Kielcach,



Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc – aktualizacja dokumentu,
Uchwała nr XXXII/590/2012 Rady Miejskiej w Kielcach,



Plan transportowy gminy Kielce oraz gmin przyległych tworzących wspólną komunikację
zbiorową, Uchwała nr LXII/1096/2014 Rady Miejskiej w Kielcach.

Dokumentem strategicznym Kielc w zakresie mobilności jest również przyjęty uchwałą Nr
XXXII/676/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 20 października 2016 r. „Plan Mobilności dla Miasta
Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” – SUMP.
SUMP jest kompleksowym dokumentem rangi strategicznej, opracowanym i wdrażanym przez
władze miasta i podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej. Jest on
narzędziem ułatwiającym planowanie, uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania
miasta i perspektywę długookresową. SUMP ma na celu zapewnienie mieszkańcom
określonego obszaru jednego i spójnego systemu transportu. Priorytetem jest poprawa
mobilności mieszkańców, jak i zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych w miastach i ich
aglomeracyjnym otoczeniu. Nadrzędnym, długookresowym celem planu mobilności jest
ogólna poprawa jakości życia.
Utworzony pierwotny PMM, powstał aby Kielce mogły pozyskać środki unijne na realizację
wielu ważnych dla naszego miasta inwestycji. Na jego podstawie miasto miało możliwość
starania się o kilkaset mln złotych z UE na wiele inwestycji komunikacyjnych tj. autobusy
hybrydowe, budowa i rozbudowa dróg, ścieżek rowerowych itp. Inwestycje na które
pozyskano środki unijne dzięki umiejscowieniu ich w PMM to m.in.:


Rozbudowa ulicy Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ulicą
Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Popiełuszki i Pileckiego.
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Rozbudowa ciągu ulic Zagnańskiej – Witosa wraz z przedłużeniem do ulicy
Radomskiej, zapewniająca połączenie dróg krajowych nr 74 oraz 73.



Rozbudowa ulicy Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach.



Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul.
Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków.



Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej.



Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji
miejskiej.



Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg
trasy danej linii.



Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych.



Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic:
Zagnańskiej z Witosa.



Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów
(przebudowa,

rozbudowa

i

modernizacja

istniejącego

zespołu

dworca

autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach).


Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym.



Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – etap I i II



Rewitalizacja miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie
komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród.

Obecnie miasto Kielce wraz z Gminami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego prowadzą prace,
zmierzające do przygotowania nowego „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc
i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”. Jego opracowanie wynika z konieczności
przygotowania się do nowej perspektywy finansowej.
Program rozwoju transportu publicznego Kielc obejmuje m.in. następujące grupy rozwiązań:
-

Utrzymanie istniejących i wydzielenie nowych pasów ruchu dla autobusów, na
odcinkach już przeciążonych lub zagrożonych przeciążeniem ruchem samochodowym
w niedalekiej przyszłości, a także na odcinkach stanowiących elementy łączące
zasadnicze elementy tworzonego systemu Szybkiego Autobusu Miejskiego. Sieć
pasów autobusowych powinna zapewniać sprawny przejazd autobusów na odcinkach
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o największej koncentracji linii głównie tam, gdzie występują największe straty czasu,
czyli na ciągach dojazdowych do centrum miasta, a także na obszarze samego
centrum. System pasów autobusowych musi się charakteryzować ciągłością
i spójnością, tak aby efekty uzyskiwane na odcinkach z pasami nie były tracone na
„wąskich gardłach”. Tylko wówczas uda się zapewnić autobusom (a przede wszystkim
pasażerom) wysoką prędkość podróży oraz poczucie pewności że odbędzie się ona
w określonym czasie.
-

Kontynuacja wprowadzania ograniczeń ruchu samochodów w centrum miasta,
mająca na celu lepsze gospodarowanie przestrzenią ruchu, zmierzająca do
zwiększenia liczby podróży odbywanych autobusami poprzez zmianę przeznaczenia
części dotychczasowych pasów ruchu. Zmniejszanie przepustowości przekrojów dla
transportu indywidualnego stanowi narzędzie świadomego ograniczania ruchu
samochodowego w centrum miasta i jest w zgodzie z polityką transportową Kielc.

-

Wprowadzenie systemu sterowania ruchem, zapewniającego autobusom priorytet
w obrębie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, na zasadzie priorytetu warunkowego
z zachowaniem hierarchii. Jest to konieczne w celu zwiększenia sprawności
wydzielonych pasów autobusowych, tak aby skrócenie czasu przejazdu odcinków
międzyprzystankowych nie było wyrównywane stratami czasu na wlotach
skrzyżowań. Preferowane jest stworzenie systemu obejmującego ruch wszystkich
pojazdów
w obrębie strefy działania (system obszarowego sterowania), który jednak
w pierwszej kolejności (niezależnie od warunków ruchu dla samochodów) zapewniać
będzie priorytety w sygnalizacji autobusom jadącym zgodnie z rozkładem jazdy lub
opóźnionym.

-

Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej, w kierunku rozszerzenia dostępności do
dynamicznej informacji pasażerskiej, poprzez zakup tablic informacyjnych, oraz
rozszerzanie systemów teleinformatycznych i komórkowych.

-

Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków autobusowych, w celu
rozszerzenia oferty transportu zbiorowego i obsługi obszarów dotychczas
znajdujących się poza strefą dostępności do linii autobusowych. Powinny być również
kontynuowane działania zmierzające do poprawy warunków dojścia i oczekiwania
pasażerów.
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-

Kontynuacja wymiany taboru autobusowego.

-

Rozszerzenie obsługi transportem zbiorowym obszarów dotychczas nieobsługiwanych
liniami autobusowymi.

-

Budowa systemu monitoringu wykorzystywania pasów autobusowych zgodnie z ich
przeznaczeniem, poprzez stałą kontrolę i kierowanie się zasadą nieuchronności kary
dla kierowców korzystających z pasów autobusowych w sposób nieuprawniony.

-

Remarszrutyzacja układu linii autobusowych.

11.1.

Organizacja transportu miejskiego w Kielcach

Transport publiczny na obszarze Kielc oraz Gmin, które podpisały z miastem porozumienie
w sprawie powierzenia Gminie Kielce organizacji komunikacji miejskiej na ich terenach, opiera
się przede wszystkim na obsłudze pasażerów miejskim transportem autobusowym.
Organizatorem komunikacji publicznej w Kielcach jest Zarząd Transportu Miejskiego
w Kielcach (w skrócie: ZTM), utworzony 1 lipca 2003 roku (powołany uchwałą Nr IX/156/2003
Rady Miejskiej w Kielcach) w formie zakładu budżetowego Gminy Kielce i przekształcony
w jednostkę budżetową uchwałą Nr XVI/293/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia
25 października 2007 r.
Zadaniem ZTM jest planowanie, organizacja i zarządzanie transportem zbiorowym na terenie
Kielc i okolicznych gmin, które podpisały z miastem stosowne porozumienia. W roku 2021
ZTM obsługiwał 10 okolicznych gmin: Chęciny, Daleszyce, Górno, Łączna, Masłów, Miedziana
Góra, Morawica, Piekoszów, Nowiny i Zagnańsk.
Przewozy autobusowe na terenie Miasta i na obszarach podmiejskich w 2021 roku były
realizowane na zlecenie ZTM przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach
Sp. z o.o. na podstawie trzech umów:
1. Umowa zawarta w dniu 16.01.2018 r. – na okres od 01.02.2018 r. do 31.12.2027 r. –
kontrakt obsługiwany przez 148 autobusów, w tym:
a) autobusy należące do MPK – 123 szt.,
b) autobusy należące do Miasta Kielce – 25 szt. autobusów hybrydowych, zakupionych
w

projekcie

Rozwój

infrastruktury

transportu

publicznego

w

Kielcach

współfinansowanym środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
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2. Umowa zawarta w dniu 02.07.2018 r. – na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2021 r. –
kontrakt obsługiwany przez 40 autobusów należących do Miasta Kielce, które zostały
zakupione
w projekcie Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym
współfinansowanym środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020.
3. Umowa zawarta w dniu 29.01.2021 r. – na okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. –
kontrakt obsługiwany przez 40 autobusów należących do Miasta Kielce, które zostały
zakupione w projekcie Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym współfinansowanym środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020.

W roku 2021 zrealizowane zostały usługi przewozowe w łącznej liczbie 12 461 805
wozokilometrów. Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych wozokilometrów
znajdują się w poniższej tabeli.
Tabela 33. Liczba wozokilometrów zrealizowanych w latach 2020-2021

Wyszczególnienie

Kontrakt obowiązujący do 31.12.2027 r.,
w tym:

Kontrakt
obowiązujący
Łączna ilość
do 30.06.2021 r. zrealizowanych
oraz
wozokilometrów
od 1.07.2021 r.

Miasto
Kielce

Gminy

Razem

2020

7 670 829

1 851 089

9 521 918

2 287 176

11 809 094

2021

8 141 213

1 841 368

9 982 581

2 479 224

12 461 805

Zmiana
2021/2020

470 384

-9 721

460 663

192 048

652 711

Źródło: Opracowanie własne ZTM Kielce

W porównaniu z rokiem 2020 zrealizowano łącznie o 652 711 wozokilometrów więcej, co
wynikało ze stopniowego znoszenia ograniczeń w funkcjonowaniu kraju. Zmiany
w ograniczeniach wpłynęły również pozytywnie na liczbę pasażerów komunikacji miejskiej
mierzoną wartością wpływów ze sprzedaży biletów, bowiem w roku 2021 wyniosła ona
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25 734 322 pasażeroprzejazdów. W porównaniu do roku 2020 liczba ta zwiększyła się
o 3 525 846 pasażeroprzejazdów.
Wzrost liczby pasażeroprzejazdów przełożył się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży
biletów, które zrealizowane zostały w kwocie wyższej o ok. 3 mln w stosunku do roku 2020.
Szczegółowe informacje dotyczące przychodów i kosztów funkcjonowania komunikacji
publicznej w latach 2020-2021 znajdują się w poniższej tabeli.
Tabela 34. Wpływy i wydatki na funkcjonowanie komunikacji publicznej w latach 2020-2021
W tym:
Wpływy ze
sprzedaży
biletów

Dotacje
z gmin

Wydatki na
obsługę
komunikacyjną

27 562 981

20 329 402

7 233 579

76 340 574

2021

31 581 520

23 295 112

8 286 408

82 284 126

Zmiana
2021/2020

4 018 539

2 965 710

1 052 829

5 943 552

Wyszczególnienie

Wpływy
ogółem

2020

Źródło: Opracowanie własne ZTM Kielce

W roku 2021 w związku z pandemią koronawirusa podjęte zostały również następujące
działania, służące poprawie bezpieczeństwa użytkowników komunikacji publicznej:


częstotliwość i kursowanie linii autobusowych dostosowywana była do aktualnych
możliwości przewozowych, z uwzględnieniem kosztów funkcjonowania komunikacji;



zgodnie z wydawanymi przez Ministra Zdrowia regulacjami dotyczącymi limitu pasażerów
w komunikacji miejskiej, którzy jednocześnie mogą podróżować w tym samym pojeździe,
informacje o ograniczonej liczbie miejsc w pojeździe umieszczono na każdych drzwiach
wejściowych do autobusu;



z uwagi na wprowadzone limity osób znajdujących się jednocześnie w pojeździe,
do obsługi linii skierowano wszystkie dostępne autobusy przegubowe;



wstrzymana została sprzedaż biletów przez kierowców w autobusach komunikacji
miejskiej, wydzielona została specjalna strefa w rejonie kabiny, pierwszych drzwi oraz
siedzeń – strefa została oklejona taśmą wraz z pisemną informacją;



pasażerom, którzy nie mogli wykorzystać wykupionych biletów okresowych umożliwiono
im ich zwrot w formie zdalnej (wniosek przesyłany on-line), bez konieczności przyjścia do
punktu sprzedaży lub obsługi pasażera;
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w autobusach rozwieszono plakaty o obowiązku zasłaniania nosa i ust;



do systemu zapowiedzi głosowych dodano komunikat przypominający o obowiązku
zasłaniania nosa i ust;



pracownicy ZTM systematycznie dezynfekowali automaty biletowe.

Rok 2021 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania nowoczesnego Centrum
Komunikacyjnego, utworzonego dzięki przebudowie i modernizacji dawnego dworca PKS.
Centrum Komunikacyjne powstało w wyniku realizacji projektu „Rozwój komunikacji
publicznej w Kielcach” współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i zostało
uruchomione 1 września 2020 roku. Obiekt pełni rolę elementu integrującego transport
miejski, podmiejski, regionalny, krajowy i międzynarodowy, zapewnia lepszą dostępność
komunikacyjną Miasta i całego regionu. Właściwie zagospodarowane i zorganizowane
Centrum eliminuje problemy z funkcjonowaniem niektórych, nadmiernie obciążonych
przystanków na ulicach Kielc (np. na ul. Żytniej), co z kolei przyczynia się do poprawy
bezpieczeństwa w tych lokalizacjach. Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowników obiektu
zapewnia pracująca przez całą dobę firma ochroniarska oraz system monitoringu wizyjnego,
który obejmuje 102 kamery zlokalizowane na dworcu i parkingu. Bezpieczeństwo zapewnia
również system przeciwpożarowy oraz systemy sterowania ruchem i dostępu. Przez 16 godzin
dziennie funkcjonuje zapowiedź głosowa, zapewniająca pasażerom szybki dostęp do
informacji o przyjazdach, odjazdach i zmianach w kursach oraz ułatwiająca im przemieszczanie
się po budynku. Zastosowane rozwiązania komunikacyjne umożliwiają korzystanie z Centrum
różnego rodzaju pojazdom (od samochodów osobowych po autobusy wysokopokładowe
i wielkopojemne autobusy miejskie), a duży parking dla samochodów prywatnych pozwala na
pełnienie przez Centrum funkcji park and ride. Biorąc pod uwagę pełnienie przez Centrum
funkcji integrujących różne rodzaje transportu samochodowego oraz położenie bezpośrednio
obok dworca kolejowego, stworzony został nowoczesny intermodalny węzeł komunikacyjny,
ważny dla mieszkańców Kielc i regionu.
Na dworcu zastosowano również szereg rozwiązań i udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
które wpływają na bezpieczeństwo użytkowania obiektu przez te osoby:


oznakowanie poziome dla osób niewidomych i niedowidzących,



urządzenia wspomagające poruszanie się osób o ograniczonej mobilności,
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kasa wyposażona we wzmacniacz głosu (interkom),



informacja pasażerska dostosowana dla osób poruszających się na wózkach,



mapa dworca w alfabecie Braille`a (plan wypukły, informacje w alfabecie Braille`a),



toaleta dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności,



sygnalizacja przeszkód przeźroczystych,



usługa tłumacza języka migowego online,



usługa asysty,



parking/miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych,



system totupoint wspomagający osoby niewidzące i niedowidzące.

Nowy obiekt zapewnia ponadto przyjazną dla pasażerów infrastrukturę pomocniczą, jak
gastronomia czy wydzielone poczekalnie.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. z usług Centrum Komunikacyjnego korzystało 55
przewoźników, którzy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zarezerwowali ok. 176 tys.
odpraw. Z uwagi na panującą pandemię zrealizowano ok. 111 tys. odpraw, a ok. 65 tys.
odpraw zostało zawieszonych lub odwołanych. W roku 2021 realizowano również w każdym
tygodniu średnio ok. 1,4 tys. kursów autobusów komunikacji miejskiej.
W roku 2021 wprowadzane były kolejne etapy reorganizacji siatki połączeń w komunikacji
miejskiej. Z początkiem roku Zarząd Transportu Miejskiego dokonał korekt w kursowaniu
autobusów linii 1, 4, 6, 8, 14, 28, 32, 39 oraz 109. Od października 2021 roku sukcesywnie
wprowadzane zostały zmiany, które objęły dwanaście linii autobusowych 4, 13, 21, 30, 35, 36,
38, 54, 55, 100, 103 i 110. Dla dziesięciu została zmieniona trasa, a trzy linie 55, 100 i 110
zostały

zlikwidowane.

Największa

zmiana

dotyczyła

osiedla

Podkarczówka,

gdzie

w zamian za linie 13 i 110 skierowana została linia 35, kursująca z częstotliwością w godzinach
szczytu komunikacyjnego co 10 minut. Część zmian III etapu remarszrutyzacji została
przesunięta w czasie na początek roku 2022, z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID19, m.in. nauka i praca w formule zdalnej, wprowadzone limity pasażerów w autobusach,
zmniejszona częstotliwość kursowania, czasowe zawieszenie kursowania autobusów
niektórych linii.
W roku 2021 obowiązywały ceny w komunikacji publicznej i zasady wprowadzone Uchwałą Nr
XXV/456/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2020 r., polegające na:
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podziale terenu, na którym funkcjonuje komunikacja, na dwie strefy komunikacyjne:
 Strefa MIEJSKA – obejmująca granice administracyjne Kielc,
 Strefa AGLOMERACYJNA – obejmująca całość sieci komunikacyjnej, tj. Miasto Kielce
i Gminy, które podpisały z Miastem porozumienia w sprawie powierzenia Gminie
Kielce organizacji komunikacji miejskiej na ich terenach.



udostępnieniu nowych biletów okresowych – semestralnych dla uczniów i studentów –
stanowiących najtańszą propozycję zachęcającą do korzystania z komunikacji zbiorowej,
w przeliczeniu na jednostkowe przejazdy.



rozszerzeniu uprawnienia wynikającego z zakupu biletu dobowego poprzez uprawnienie
do przejazdów w weekendy.



rozszerzeniu uprawnienia wynikającego z zakupu biletu jednorazowego, poprzez
możliwość przejazdu z przesiadkami przez 40 minut od chwili skasowania biletu.

Zakup biletów komunikacji miejskiej możliwy jest przy wykorzystaniu następujących kanałów:
a) bilety papierowe:


punkty ZTM,



biletomaty stacjonarne,



biletomaty w autobusach,



u kierowcy – z wyłączeniem okresu pandemii;

b) bilety elektroniczne:


Kielecka Karta Miejska,



Aplikacje mobilne (moBilet, mPay, skyCash, zBiletem) – aplikacja zBiletem rozpoczęła
funkcjonowanie w Kielcach z dniem 1 października 2021 r.

11.2.

Działalność Miejskiego Zarządu Dróg

W granicach administracyjnych Kielc – miasta na prawach powiatu, zarządcą wszystkich dróg
publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest Prezydent Miasta Kielce.
Wykonuje on swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej - Miejskiego Zarządu
Dróg w Kielcach. Pełni on funkcję zarządcy dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych
stanowiących własność Gminy Kielce, miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i systemu
odwodnienia miasta, miejskich sieci oświetleniowych usytuowanych poza pasem drogowym
na terenie należącym do Gminy Kielce oraz inwestora budowy dróg, chodników, dojść,
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dojazdów, parkingów, ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz urządzeniami
i obiektami towarzyszącymi, realizowanymi poza pasami drogowymi w ramach lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych i budżetu obywatelskiego.
MZD w Kielcach zarządza siecią drogową o łącznej długości 409,66 km (w tym 389,1 km
stanowią drogi publiczne), miejską siecią kanalizacji deszczowej o długości 276 600 m, rowów
przydrożnych o długości 46 100 m oraz oświetleniem ulicznym - 18 081 punktów świetlnych.
Ponadto, w zakresie działań Zarządu jest organizacja, nadzór i prowadzenie strefy płatnego
parkowania w śródmieściu Kielc. Podejmowane czynności mają na celu m. in. efektywne
wykorzystanie przestrzeni ulic, poprawę komfortu, bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów
w zakresie parkowania. Obecnie w SPP znajduje się 1400 szt. wyznaczonych miejsc
parkingowych. Opłatę za postój można dokonać w parkomatach (67 szt.) oraz poprzez
płatności mobilne.
W 2021 r. MZD w Kielcach realizował szereg inwestycji drogowych finansowanych w całości
z budżetu miasta oraz współfinansowanych ze środków m. in. Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (POPW) oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014- 2020 (RPO WŚZIT KOF).
W 2021 r. na inwestycje wieloletnie oraz roczne wydatkowano łącznie kwotę
80 078 969,75 zł.
Podejmowano także statutowe działania, z tego w ramach:


bieżącego utrzymania dróg - 5 659 955,96 zł,



administracji bezpieczeństwem ruchu drogowego – 2 188 212,40 zł,



oczyszczania miasta – 10 199 998,49 zł,



oczyszczania wód deszczowych – 3 847 396,63 zł,



oświetlenia miasta – 7 194 496,36 zł,



trwałości projektów realizowanych z udziałem środków UE – 12 177,00 zł.

Na te cele w 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę 29 102 236,84 zł.
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Najważniejsze inwestycje drogowe wykonane w 2021 r. (całkowita kwota inwestycji zawiera
koszt robót budowlanych, dokumentacji projektowej, nadzorów, wykupu gruntów oraz
pozostałe koszty realizacji zadania):


„Przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz
budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745
w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” (Umowa nr RPSW.06.04.00-260002/17-00 z dnia 31.10.2018r.) Całkowita wartość zadania 167 480 025,79 zł (w tym
kwota dofinansowania 96 468 879,00 zł);



„Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element
zrównoważonej mobilności miejskiej, II etap – Al. Solidarności – od ul. Leszczyńskiej
do wjazdu do ul. Wschodniej (strona wschodnia) oraz budowa połączeń z dr w ul.
Nowaka-Jeziorańskiego (bez skrzyżowań z al. Tysiąclecia PP, z ul. Świętokrzyską, z ul.
Radomską i wjazdem do centrum handlowego; ul. Wrzosowa – odcinek od „Ronda
Czwartaków” do basenu „Foka” (bez skrzyżowania ul. Wrzosowej z ul. Popiełuszki i ul.
Tarnowską); połączenie ul. Bernardyńskiej z ul. Piekoszowską”. Inwestycja
dofinansowana

z

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (Umowa nr RPSW.06.02.00-26-0018/16-00
z dnia 29.06.2018 r.). Całkowita wartość zadania – etap II – 6 255 304,25 zł;


„Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach” – 2 653 224,89 zł;



„Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej
al. ks. J. Popiełuszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym
Głównego Urzędu Miar” – 435 667,25 zł;



„Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku
ul. Spokojnej)” – 966 352,95 zł;



„Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku
ul. Spokojnej” – 1 111 400,84 zł;



„Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. płk. J. Teligi do ul. Berberysowej
w Kielcach” – 375 905,57 zł;
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„Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza
do ul. Tarnowskiej – etap II od ul. Zakopiańskiej do ul. Miodowicza” – 10 711 130,63 zł;



„Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach od ul. Wrzosowej do ul. Starowapiennikowej
– II Etap od ul. Brzoskwiniowej do ul. Wapiennikowej” – 3 348 363,18 zł.

Inwestycje drogowe rozpoczęte w 2021 r., a które będą kontynuowane w latach kolejnych
(wydatki poniesione do końca 2021 r.):


„Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową
ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta” – 3 772 852,90 zł;



„Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez
rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania
al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności” – 7 880 297,96 zł;



„Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach” – 1 272 266,36 zł;



„Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)” –
9 477 832,78 zł;



„Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach” – 149 196,89 zł;



„Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach – Etap II – od ul. Seminaryjskiej do ul.
Prostej” – 244 460,09 zł;



„Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element
zrównoważonej mobilności miejskiej, III etap – ul. Krakowska” – 2 780 066,87 zł.

Inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.:


„Nowy park w Kielcach! “SKWER JAGIELLONÓW” na Czarnowie - rekreacyjny teren
zielony z infrastrukturą przyjazną zwierzętom (w tym m.in. wybieg dla psów, domki
dla jeży, ule pszczele)” – 163 129,87 zł;



„Trasy rowerowe „Stadion Leśny” w Kielcach” – 171 035,24 zł.

Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, w ramach zadań statutowych realizuje inwestycje poza
pasem drogowym. Poprawa infrastruktury drogowej dotyczyła lokalizacji, takich jak:
ul. Marszałkowska 34, ul. Bukowa 4 i 6, ul. Legionów 8, ul. Legionów 10, ul. Piekoszowska 50
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A, ul. Miodowa 6, ul. Gagarina 8 oraz będących w przygotowaniu dokumentacji projektowych:
ul. Piekoszowska 3, ul. Grochowa 25, na łączną kwotę poniesioną na koniec 2021 r. –
2 506 902,55 zł.
Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg:


Współfinansowanie zadania: „Budowa dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej
stronie drogi krajowej nr 73 w km 0+100- 0+525 (droga DD2) oraz w km 1+230-1+400
(droga DD5) w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej
w ciągu drogi krajowej nr 73 – na mocy Porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa –
Generalnym

Dyrektorem

Dróg

Krajowych

i

Autostrad

a

Gmina

Kielce

z dnia 18.11.2021 r. – 1 155 513,36 zł (wydatki poniesione na koniec 2021 r.)
Inwestycje oświetleniowe:
Inwestycje oświetleniowe realizowane w pasach drogowych ze środków własnych w 2021 r.:


„Oświetlenie ulic miejskich na osiedlu Ślichowice I w Kielcach ETAP 1 ul. Dewońska” –
302 268,39 zł;



„Oświetlenie ulic miejskich na osiedlu Ślichowice I w Kielcach ETAP 2 ul. Puscha” –
285 006,09 zł;



„Budowa oświetlenia ulicy Dobromyśl oraz Janowskiej w Kielcach” – 86 782,19 zł.

Inwestycje oświetleniowe rozpoczęte w 2021 r. i planowane do zrealizowania w 2022 r.:


„Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego
na terenie miasta Kielce” – 3 994 917,00 zł;



„Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego. ETAP
1 – budowa oświetlenia wzdłuż pierzei południowej i wschodniej Placu Wolności” –
284 130,00 zł;



„Budowa oświetlenia ulicy Św. Leonarda oraz ulicy Bodzentyńskiej od ul. Kościuszki
do posesji nr 50 w Kielcach” – 695 574,91 zł;



„Oświetlenie al. Na Stadion, ul. Rajtarska, ul. Janczarska w Kielcach” – 554 000,00 zł;



„Budowa oświetlenia ul. Masłowskiej w Kielcach” – 56 389,35 zł.
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Inwestycje oświetleniowe poza pasem drogowym (realizowane na podstawie §5 ust. 1 pkt 4
Statutu MZD w Kielcach):
- zrealizowane w 2021 r.:


„Oświetlenie ulic miejskich na osiedlu Ślichowice I w Kielcach ETAP 2, Zadanie 2 skwer przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach” – 303 531,01 zł;

- rozpoczęte w 2021 r. i planowane do zrealizowania w 2022 r.:


„Oświetlenie doliny rz. Silnicy od al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej w Kielcach” –
1 138 513,34 zł;



„Budowa

oświetlenia

promenady

wzdłuż

rzeki

Silnicy

w

rejonie

mostu

przy ul. Kaczmarka w Kielcach” – 79 900,80 zł;


„Oświetlenie terenu i placu zabaw przy ul. Tektonicznej 2 w Kielcach” – 78 055,80 zł.

Ponadto w przygotowaniu dokumentacji projektowej znajdują się inwestycje takie, jak:
„Oświetlenie Parku Baranowskiego w Kielcach”, „Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Bukową,
a ul. Warszawską” oraz „Oświetlenie alejek przy Zalewie Kieleckim”.
Drogi dla rowerów (DDR)
W 2021 r. powstały drogi dla rowerów zrealizowane w ramach zadania pn.: „Budowa
i modernizacja ścieżek rowerowych jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”
w ciągach ulic: Solidarności, Wrzosowej, łącznik Piekoszowskiej i Bernardyńskiej o łącznej
długości 4503 m. Dodatkowo w ramach budowy ul. Zagnańskiej i ul. Witosa powstała droga
rowerowa o długości 9987 m. Ponadto w 2021 r. wyznaczono pasy rowerowe o długości
844,35 m – ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Zakopiańskiej do ul. Miodowicza)
oraz kontrapasy o długości 57,8 m – ul. Hipoteczna. Łącznie w 2021 r. powstało 10 890 m
infrastruktury rowerowej.
Prace projektowe
W 2021 r. na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg realizowano prace polegające na opracowaniu
dokumentacji projektowych, z których najważniejsze to:


„Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach” na odcinku od ul. Fińskiej do ul. Duńskiej
– 124 230,00 zł;
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Kielecki Rower Miejski - zadanie I „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych
ul. Warszawska - od ul. Turystycznej do ul. Orkana - w systemie zaprojektuj i wybuduj”
– 177 253,82 zł;



Kielecki Rower Miejski - zadanie I „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych
ul. Sandomierska - od ul. Źródłowej do ul. Szczecińskiej - w systemie zaprojektuj
i wybuduj”– 201 854,82 zł;



„Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej
w Kielcach" – 367 770 zł;



"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in.. Iglasta,
Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" – 305 999,99 zł;



"Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz
z odtworzeniem nawierzchni" – 66 532,18 zł;



Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I Etap „Zadanie 1: Budowa drogi gminnej
na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej
wraz z budową nowej pętli autobusowej” – 156 210,00 zł;



"Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP
Niewachlów II na terenie miasta Kielce" – 270 600,00 zł;



„Budowa przedłużenia ulicy Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP” –
78 105,00 zł;



„Rozwój terenów inwestycyjnych – rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie
al. Solidarności w Kielcach” – 239 000,00 zł.

Inteligentny System Transportowy
W I kwartale 2020 r . rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dla
inwestycji pod nazwą - „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS)
w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
którego wykonawcą została firma ALUMBRADOS VIARIOS SOCIEDAD ANONIMA S. A. Oddział
w Polsce za kwotę 31 744 458,20 zł.
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W grudniu 2020 r. rozpoczęto adaptację pomieszczenia w MZD w Kielcach na potrzeby
serwerowni ITS. Autonomiczny system automatycznie będzie zarządzał sterowaniem
sygnalizacji świetlnych na terenie miasta w sposób obszarowy. Systemem objętych zostanie
ponad 60 skrzyżowań. Przy ul. Czarnowskiej powstanie Centrum Zarządzania Ruchem.
W ramach realizacji projektu w dniu 28.01.2021 r. została podpisana umowa z firmą TRAFFIC
CONSULTING na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego). Ponadto
odbyła się pierwsza część szkoleń. W dalszym ciągu trwa etap prac projektowych i uzgadnianie
projektów poprzedzających rozpoczęcie robót budowlano-montażowych. Wykonano projekt
koncepcyjny systemu, projekt systemu nadrzędnego, Projekt CSR i serwerowni oraz projekt
urządzeń ITS. Opracowano również projekty wykonawczo-techniczne dla pięciu skrzyżowań
z obszaru 07. Zakończono prace związane z adaptacją serwerowni w budynku MZD na
potrzeby ITS. Rozpoczęto roboty budowlane w pierwszej lokalizacji - ul. 1 Maja.
Współpraca z inwestorami inwestycji niedrogowych
W roku 2022 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach kontynuuje działania polegające na współpracy
z inwestorami inwestycji niedrogowych (kubaturowych) w zakresie realizacji przez nich
budowy i przebudowy istniejących dróg publicznych, w ramach art. 16 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2021.1376 ze zm.). Podstawą działań Zarządu jest
w/w przepis oraz dbałość o harmonijny i równomierny rozwój układu komunikacyjnego
postępujący równolegle do inwestycji kubaturowych.
W 2021 r. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach w imieniu Gminy Kielce podpisał 15 nowych umów
z inwestorami inwestycji niedrogowych na przebudowy i budowy odcinków dróg publicznych.
W trakcie realizacji lub na etapie przygotowania są m.in. zadania:


„Budowa ulicy 1.KDD.17 wraz z budową skrzyżowania z ulicą Lisowczyków (1.KDD.16)”,



„Przebudowa ul. Wybranieckiej w Kielcach”;



„Budowa drogi publicznej KDD2 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. Władysława
Sikorskiego i ul. Orląt Lwowskich”;



„Budowa ulicy 16KDD (Etap II) w Kielcach”;



„Budowa przedłużenia ul. Janczarskiej w Kielcach”;



„Budowa odcinka drogi publicznej KDD1 wraz z budową skrzyżowania z al.
Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach”;
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„Przebudowa ul. Przelot w Kielcach”;



„Przebudowa chodnika ul. Średniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą
do skrzyżowania z ul. Górniczą w Kielcach (strona zachodnia)”;



„Budowa ulicy 16KDD (Etap III) w Kielcach”;



„Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach od ul. Wesołej do ul. Prostej”;



„Przebudowa ul. Artylerzystów w Kielcach”;



„Budowa ulicy 17KDD wraz z budową skrzyżowania z ulicą Klonową 5aKDZ i budową
ulicy 16KDD (Etap I) w Kielcach”;



„Przebudowa ul. Domki wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego i połączeniem
z ul. Gen. W. Andersa”;



„Przebudowa ul. Targowej w Kielcach na odcinku od al. IX Wieków Kielc
do ul. Przechodniej”.

Dla wyżej wymienionych zadań zostały podpisane umowy warunkowe, co oznacza, że ich
wykonanie uzależnione będzie od realizacji projektów kubaturowych przez inwestorów
inwestycji niedrogowych.

11.3.

Rozwój elektromobilności

Znaczenie sektora transportu w gospodarce narodowej sukcesywnie rośnie. W ślad za tym
wzrostem podąża emisja szkodliwych substancji wytworzonych przez środki transportu
kołowego, czego skutki odczuwa już całe społeczeństwo. W sukurs przychodzi
elektromobilność i rynek paliw alternatywnych, wskazujące na nowy kierunek rozwoju
transportu w Polsce. Należy przy tym zaznaczyć, że pojęcie elektromobilności jest pojęciem
bardzo szerokim, bowiem odnosi się do wszystkich aspektów technicznych, eksploatacyjnych,
społecznych, gospodarczych, prawnych związanych z eksploatacją pojazdów o napędzie
elektrycznym. Na terenie Kielc rozwiązaniem ułatwiającym implementację elektromobilności
jest Strategia rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie
miasta Kielce (z uwzględnieniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego) przyjęta przez Radę
Miasta Kielce Uchwałą nr XXXIII/632/2020 w dniu 17 września 2020 r.
Celem dokumentu jest ocena możliwości, określenie planu oraz możliwych do realizacji zadań
i inwestycji z zakresu elektromobilności, jakie zostaną podjęte, aby zahamować negatywny
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wpływ transportu na środowisko (np. ograniczenie hałasu i emisji zanieczyszczeń, rozwój
komunikacji zbiorowej wykorzystującej pojazdy elektryczne, racjonalny wybór środka
transportu, itd.).
Wdrażanie działań z zakresu elektromobilności na obszarze Polski bezpośrednio wynika
z opracowanego Programu Rozwoju Elektromobilności, który jest jednym z głównych
projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W strategii tej elektromobilność
i ochrona środowiska zostały wyszczególnione jako jedne z głównych priorytetów w epoce
nisko- i zeroemisyjnego transportu.
Aktualnie na terenie miasta istnieją 22 ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów
elektrycznych. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.), zmienioną ustawą z dnia 2 grudnia
2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych
innych ustaw ( t. j. Dz.U z 2021 r. poz. 2269 ) Rada Miasta Kielce podjęła

Uchwałę

XXX/589/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych
stacji ładowania na terenie miasta Kielce, która następnie została zmieniona Uchwałą Nr
L/972/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.” W myśl tych uzgodnień zgodnie z wymogiem ww. ustawy
na terenie Kielc wskazano lokalizację 85 punktów ładowania pojazdów elektrycznych (15
punktów ładowania pozostanie w rezerwie).
Liczba pojazdów elektrycznych na terenie miasta na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się
następująco:


Motorowery - 74



Samochody – 183



Motocykle czterokołowce i trzykołowce – 6
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12. ŚRODOWISKO I GOSPODARKA
KOMUNALNA
Dokumentem, który określa zakres kompleksowych działań Miasta Kielce w zakresie ochrony
środowiska jest Program Ochrony Środowiska.
„Program Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej
w Kielcach Nr II/32/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 30 listopada 2018 r. Jest jednym
z głównych dokumentów strategicznych określających politykę ekologiczną Miasta.
W ww. dokumencie harmonogram realizacji działań został podzielony na następujące obszary
interwencji:


OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA



ZAGROŻENIA HAŁASEM



POLA ELEKTROMAGNETYCZNE



GOSPODAROWANIE WODAMI



GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA



ZASOBY GEOLOGICZNE



GLEBY



GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW



ZASOBY PRZYRODNICZE



ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI



EDUKACJA EKOLOGICZNA



ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działania w ramach Programu ochrony Środowiska obejmują bardzo szerokie spektrum
działań i zostały opisane także w innych podrozdziałach.
Wykaz działań inwestycyjnych zrealizowanych przez jednostki gminne w 2021 roku w ramach
realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą
do 2026 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.
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1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach.
L.p.

Nazwa działania

Poniesione koszty (zł)

1.

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x DN 300 od komory KVIII przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego do połączenia
z kanałową siecią ciepłowniczą przy
ul. Sandomierskiej w Kielcach.

3 823 751,50

2.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalno-usługowym przy
ul. Sienkiewicza 72 w Kielcach.

155 105,00

3.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym „D” przy ul. Lecha
w Kielcach.

176 582,00

4.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Krakowskiej w Kielcach.

174 288,25

5.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami
przy ul. Klonowej w Kielcach

212 294,45

6.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Klonowej 107 w Kielcach.

198 590,23

7.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Plaza Tower
przy ul. Zagnańskiej w Kielcach.

220 123,68

8.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 2 przy
ul. Lotniczej w Kielcach.

202 482,00

9.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Sabinówek w Kielcach (Elstuk Solo Invest).

73 218,52

10.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Sabinówek w Kielcach (Marszałek).

55 004,00

11.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku dydaktycznym Politechniki Świętokrzyskiej hala nr 4 przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kielcach.

25 716,94

12.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Kościuszki 40 w Kielcach.

194 316,00

13.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Starodomaszowskiej w Kielcach.

195 986,00
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14.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Marszałkowskiej 77 w Kielcach.

135 087,00

15.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Marszałkowskiej 81 w Kielcach.

100 982,00

16.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 3 przy
ul. Gen. Wł. Andersa 1 w Kielcach.

190 052,51

17.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami
bud. „C” przy ul. Okrzei/Mostowa w Kielcach.

108 712,61

18.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami
bud. „D” przy ul. Okrzei/Mostowa w Kielcach.

76 513,80

19.

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego dla budynku Wydziału Prawa i Nauk Społecznych przy
ul. Uniwersyteckiej 15 w Kielcach.

4 292,79

20.

Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego
w budynku przy ul. Helenówek 5 w Kielcach.

35 899,42

21.

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 15
kWp na dachach budynku przy
ul. Warszawskiej 108 w Kielcach.

42 00,00

2. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25 – 701 Kielce.
L.p.

Nazwa działania

Poniesione koszty (zł)

1.

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa w Kielcach – rury z
żeliwa sferoidalnego o średnicach 300, 250, 200,100, 80 mm wraz
z przyłączami o łącznej długości 5 264,93 m.

5 392,38

2.

Modernizacja odc. wodociągu Ø 400 mm pod. ul. IX Wieków Kielc.

273,55

3.

Przebudowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego w Kielcach -Etap II.

655,31

3. Biuro Inwestycji Urzędu Miasta Kielce.
L.p.

Nazwa działania

Poniesione koszty (zł)

1.

Budowa kanału sanitarnego w ul. J.B. Puscha w Kielcach.

341 050,00

2.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Zgórskiej w Kielcach.

205 250,00

3.

Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Prostej do
działki o nr ewid. 418/5.

92 972,20
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4.

Budowa wodociągu w ul. Monte Cassino w Kielcach.

28 292,52

5.

Budowa wodociągu w ul. Średniej i Szklanej w Kielcach do działki
nr 50 obręb 0009.

309 302,02

6.

Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka
w Kielcach.

200 230,00

7.

Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka
w Kielcach do wys.bud.74.

170 300,40

4. Miejski Zarząd Budynków, Urząd Miasta Kielce.
L.p.
1.

Nazwa działania

Poniesione koszty (zł)

Wymiana niskosprawnych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne
w obiektach sektora komunalno-bytowego (26 szt.)

488 224,00

5. Miejski Zarząd Dróg, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.
Długość zrealizowanego
odcinka

Koszt i źródło finansowania

1.

Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w
Kielcach

185 mb

1 877 280,39 zł / Środki własne
miasta oraz udział Inicjatywy
lokalnej

2.

Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach
(odcinek od ul. Wapiennikowej w
kierunku ul. Spokojnej)

285 mb

966 350,98 zł / Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych

3.

Budowa ul. Skalistej w Kielcach na
odcinku
od ul. Wapiennikowej w kierunku ul.
Spokojnej

4.

Przedłużenie drogi wojewódzkiej na
odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu
ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach
oraz budowę nowego połączenia ul.
Witosa z ul. Radomską wraz z
rozbudową DW 745 w ciągu ul.
Szybowcowej oraz budową ul.
Karczunek.

5.

Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w
Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza
do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr
301430T).

Lp.

Nazwa zadania

273 mb

Zagnańska 1378 mb
Witosa 2785 mb
Połączenie WitosaRadomska 705 mb
Warszawska 441 mb
Radomska 487 mb
Szybowcowa 716 mb
Peryferyjna 142 mb
Maleckiego 368 mb
Wincentego z Kielc 81 mb
859 mb

1 111 399,95 zł / Środki własne
miasta

150 260 885,95 zł / Środki
własne miasta oraz
dofinansowanie z RPOWŚ na
lata 2014-2020 Infrastruktura
Drogowa ZIT KOF

10 470 992,94 zł / Środki
własne miasta
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6.

Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w
Kielcach na odcinku od ul.
Brzoskwiniowej do ul. Wapiennikowej.

490 mb

1 547 873,53 zł / Środki własne
miasta oraz udział Inicjatywy
lokalnej

Gospodarka wodno-ściekowa
To jeden z priorytetów w Unii Europejskiej. Takie podejście wynika z nieustannego
zmniejszania się zasobów wodnych, nieproporcjonalnego, nadmiernego zużycia wody oraz
emisji ścieków.
Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wypełnienia wymogów
dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków
komunalnych. W celu zidentyfikowania potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki
ściekowej oraz uszeregowania ich realizacji tak, aby wywiązać się ze zobowiązań
traktatowych,

utworzono

Krajowy

program

oczyszczania

ścieków

komunalnych

(KPOŚK). Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j.: Dz. U.
z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, którego
integralną część stanowi wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie
budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, sporządza i aktualizuje minister właściwy do
spraw gospodarki wodnej, a zatwierdza Rada Ministrów.
Planowane w VI Aktualizacji KPOŚK działania inwestycyjne powinny przyczynić się do
dostosowania aglomeracji do wymogów tzw. dyrektywy ściekowej. Właściwe zaplanowanie
gospodarki ściekowej w ramach aglomeracji może przyczynić się do zamknięcia przez Komisję
Europejską postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom dyrektywy ściekowej. Dzięki
temu Polska uniknie wielomilionowych kar za nieprawidłowe wdrożenie tej dyrektywy.
Ponadto, prawidłowe zaplanowanie inwestycji pozytywnie wpłynie na wysokość taryf opłat za
wodę i ścieki.
Miasto Kielce wchodzi w skład Aglomeracji Kielce ustanowionej uchwałą Rady Miasta Kielce
Nr XXXVIII/739/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszarów i granic
aglomeracji Kielce.
W skład Aglomeracji Kielce wchodzą następujące gminy:
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- Miasto Kielce: z wyłączeniem ul. Kleckiej oraz części ulic: Cedro-Mazur, Zielnej, Lubrzanka
- Gmina Nowiny (miejscowości: Bolechowice, Kowala, Kowala Mała, Nowiny, Sitkówka, Słowik,
Trzcianki, Szewce, Zawada, Wola Murowana, Zagrody, Zgórsko);
-

Gmina Masłów (miejscowości: Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Domaszowice, Dąbrowa
i Dąbrowa-Osiedle, Dolina Marczakowa, Mąchocice Kapitulne, Mąchocice-Scholasteria,
Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Wiśniówka, Wola Kopcowa);

- Gmina Daleszyce – miejscowość Mójcza.
Równoważna liczba mieszkańców(RLM) dla wyznaczonej aglomeracji wynosi 254 686 RLM.
Miasto Kielce jest gminą wiodącą w wyznaczonej aglomeracji i w związku z obowiązkiem
wynikającym z art. 89 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, corocznie przedkłada
do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, sprawozdania z realizacji zadań Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych dla Aglomeracji Kielce.
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kielce na koniec 2021 r. wynosi 358,1
km. Korzysta z niej 99,7 % mieszkańców. Ścieki z terenu miasta odprowadzane są na
oczyszczalnię Sitkówka w miejscowości Nowiny. Jest to oczyszczalnia biologiczna
z podwyższonym usuwaniem związków azotu, fosforu, spełniająca standardy odprowadzanych
ścieków dla aglomeracji powyżej 100 000 RLM. Projektowa dobowa przepustowość
hydrauliczna oczyszczalni wynosi 51 000 m3/d. Oczyszczalnia posiada rezerwy przepustowości
wystarczające do przyjęcia dodatkowych ilości ścieków z terenów przewidzianych do
skanalizowania. Parametry ścieków oczyszczonych oraz stopień redukcji zanieczyszczeń są
zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do
urządzeń wodnych.
Ścieki z terenu, na którym brak jest kanalizacji sanitarnej, odbierane są przez przedsiębiorców
posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników
bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych. Ścieki te dowożone są do punktu
zlewnego i oczyszczane również na oczyszczalni „Sitkówka”.
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Źródłem zaopatrzenia Kielc w wodę pitną są ujęcia wód podziemnych Kielce-Białogon
i Dyminy oraz ujęcie Zagnańsk w gminie Zagnańsk, eksploatowane przez Wodociągi Kieleckie
Sp. z o.o. Obecnie 99,9 % mieszkańców Kielc korzysta z wody pochodzącej z sieci
wodociągowej.
Kolejnym elementem gospodarki wodno-ściekowej są wody opadowe. System kanalizacji
deszczowej na obszarze miasta jest podzielony na siedem głównych zlewni, przyjmując za
kryterium odbiornik wód opadowych - rzeki, określone w Planie Gospodarowania Wodami
jako Jednolite Części Wód Powierzchniowych tj.: Silnicę, Bobrzę (od Ciemnicy do ujścia),
Sufraganiec, Czarną Nidę od Pierzchnianki do Morawki z Lubrzanką (od zalewu Cedzyna do
ujścia),

Zajączkowską

Strugę,

Dopływ

z Dymin

oraz

Chodczę.

Największy

udział

w odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu miasta posiada zlewnia rzeki Silnicy
– 36% całkowitej powierzchni miasta.
Długość kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Kielce na koniec 2021 r. wynosiła 276,6 km.
Zarządcą kanalizacji deszczowej jest Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.
W 2021 r., na podstawie uchwały Rady Miasta Kielce, udzielano (wzorem roku 2020) dotacji
celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych
i roztopowych na terenie Miasta Kielce. Dotacje udzielane były wyłącznie na dofinansowanie
tzw. kosztów kwalifikowanych zadania wnioskodawcom (osobom fizycznym) posiadającym
tytuł prawny do nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce,
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego
lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacja mogła być udzielona wyłącznie na dofinansowanie
kosztów kwalifikowanych realizacji Zadania, tj.:
- zakupu i montażu zbiorników naziemnych i podziemnych do zbierania wód opadowych
i roztopowych;
- wykonania studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, systemów rozsączających;
- wykonania ogrodów deszczowych
- budowy zbiornika odkrytego ( np. oczka wodnego) wraz z systemem zbierającym wodę
opadową i roztopową z terenu nieruchomości, zasilającym ten zbiornik;
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- zakupu i montażu systemu doprowadzenia wody do zbiornika, odcięcia dopływu wody do
zbiornika w momencie jego przepełnienia oraz pompy podnoszącej wodę, kranu i złącza do
podłączenia węża ogrodowego.
W 2021 r. dotacja udzielana była w wysokości 80% kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania,
przy czym maksymalna kwota dotacji nie mogła być wyższa niż 2 500 zł. Wartość udzielonych
dotacji wyniosła 73 299,54 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

12.1.

Tereny zielone i obszary chronione

Obszary chronione
Na terenie miasta zlokalizowane są następujące obszary chronione:


Użytek ekologiczny „Glinianki”



„Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina – Dalnia”



2 stanowiska dokumentacyjne: „Odsłonięcie skalne na Górze Hałasa” i „Odsłonięcia
skalne na Górze Słonecznej”



5 rezerwatów przyrody: „Karczówka”, „Kadzielnia”, Rezerwat Skalny im. Jana
Czarnockiego „Ślichowice”, Rezerwat im. Zbigniewa Rubinowskiego „Wietrznia”,
„Biesak – Białogon”



Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy



Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu



Obszary „Natura 2000” - Dolina Bobrzy (PLH260014), Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie
(PLH260041)



Pomniki przyrody - 50 szt. pomników przyrody ( w tym 118 szt. drzew)

Procent obszarów prawnie chronionych na terenie Kielc wynosi 62,02% ogółu powierzchni
miasta (na podstawie danych GUS), co związane jest z wyjątkowymi walorami przyrodniczo –
geologicznymi miasta. Obszary te są istotnym elementem życia mieszkańców miasta, gdyż
w większości są to miejsca bardzo chętnie uczęszczane w celach rekreacji i wypoczynku. Na
utrzymanie czystości i porządku na tych terenach, ich czynną ochronę i wykonanie prac
konserwacyjnych (tj. koszenie, renowacja/wymiana tablic informacyjnych i oznakowań
turystycznych, utrzymanie infrastruktury turystycznej i elementów małej architektury) Gmina
Kielce co roku przeznacza środki finansowe. W 2021 r. Gmina przeznaczyła na ww. cel 82 tyś.
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zł. Utrzymanie terenów cennych przyrodniczo, jakimi są dawne kamieniołomy: Wietrznia,
Kadzielnia i Ślichowice (w tym konserwacja zieleni, utrzymanie infrastruktury turystycznej
i sprzątanie), a także Ogrodu Botanicznego w Kielcach (pielenie, ściółkowanie) znajdują się
w gestii Centrum Geoedukacji w Kielcach - Geonatury Kielce. W związku z realizacją ww.
zakresu działań w 2021 r. jednostka przeznaczyła na ten cel kwotę 87 tyś. zł.
Pomniki przyrody stanowią ważny aspekt przyrodniczy, krajobrazowy oraz kulturowy miasta
i są to wyjątkowo cenne obiekty dla mieszkańców (o czym świadczy duże zainteresowanie
nimi). Na terenie Kielc wyróżnia się obecnie 50 szt. pomników przyrody (co stanowi 118
sztuk drzew). Gmina sprawuje nadzór i opiekę nad pomnikami przyrody. W związku z tym, co
roku poddawane są one zabiegom pielęgnacyjno – zabezpieczającym w celu ochrony i
utrzymania ich żywotności (tj. cięcia pielęgnacyjne, wiązania zabezpieczające, zabiegi
ochronne przed szkodnikami i chorobami). Przy obiektach tych wykonywane są również prace
konserwacyjne (tj. renowacja/wymiana tablic informacyjnych i tzw. tabliczek urzędowych,
wykaszanie terenu przy drzewach, sprzątanie). W 2021 r. Gmina na ten cel przeznaczyła 40
tyś. zł.
W 2021 r. wykonany został informator na temat drzew pomnikowych pn. „Kieleckie pomniki
przyrody” - za kwotę 7 tyś. zł.
Zagospodarowanie terenów zieleni oraz realizacja tzw. „zielonych projektów”:
1. Utworzono nowy Park „Dolina Silnicy” o łącznej powierzchni 157.249,86 m2 zgodnie z
uchwałą Rady Miasta Kielce nr L/973/2021 z dnia 2021-07-22 w sprawie uznania
terenu na obszarze Gminy Kielce za park miejski „Dolina Silnicy”.
2. Utworzenie pierwszego w Kielcach Parku Kieszonkowego na terenie Osiedla
Szydłówek.
3. Rekompozycja nasadzeń na terenie Wzgórza Zamkowego na działkach naprzeciw Kina
Moskwa oraz przy Pomniku Tadeusza Kościuszki.
4. Nasadzenie drzew i krzewów róży na ul. Solnej.
5. Utworzenie mini ogrodu sensorycznego dla dzieci na terenie Parku im.
A. Dygasińskiego.
6. Pilotażowe utworzenie ogrodu fasadowego poprzez nasadzenia pnączy - ul. Mała i ul.
Paderewskiego.
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7. Nasadzenie drzew i krzewów w miejsce usuniętych płyt chodnikowych w ramach akcji
rozbrukowywania centrum Kielc – ul. Żytnia, ul. Śniadeckich.
8. Ogłoszono program Zielony Mecenat Kielc, którego celem jest zachęcanie lokalnych
przedsiębiorców do zaangażowania się w tworzenie, urządzanie zielenią miejskiej
przestrzeni publicznej. Prekursorem takiej współpracy była firma M A Polska S. A.,
która w 2017r. i 2020r. sfinansowała zakup i nasadzenia roślin na skwerze przy ul.
Kapitulnej oraz przy Placu Artystów w rejonie BWA.
Pierwsze działania jakie zrealizowano w ramach programu w 2021 r., to nasadzenia kwiatów
letnich na Rondzie Ogrodowa – Giedroycia dzięki współpracy z firmą DS. Smith. Kolejnymi
firmami, które dołożyły swoją cegiełkę do wprowadzania zieleni w miejską przestrzeń
publiczną były:
- Firma POLBRUK S.A., dzięki której została stworzona przyjazna zielona przestrzeń publiczna
pomiędzy zejściami do tunelu przed Dworcem PKP m.in. dla osób oczekujących na
przystankach autobusowych. Strefę tworzą siedziska ustawione w trzech rzędach, otoczone
donicami m.in. krzewami, pnączami i trawami ozdobnymi.
- Firma Echo Investment S.A., dzięki której powstał pierwszy w Kielcach „Zielony Przystanek”.
Przy przystanku autobusowym na ul. Solidarności 36 w Kielcach z jednej i drugiej strony
zostały ustawione donice z nasadzonymi roślinami m.in. drzewka soliterowe szczepione na
pniu, krzewy i trawy ozdobne. Na terenie za przystankiem autobusowym powstała łąka
kwietna o powierzchni ok. 200m2 .

12.2.

Hałas

Obowiązującymi

dokumentami

strategicznymi,

uwzględniającymi

zagadnienia

hałasu

na terenie Miasta Kielce w ramach długofalowej polityki ochrony środowiska przed hałasem
są:
 mapa

akustyczna

miasta

Kielce,

która

stanowi

podstawowe

źródło

danych

wykorzystywanych dla celów: informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska
hałasem, opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, tworzenia
i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem, a także planowania
strategicznego i zagospodarowania przestrzennego;
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 „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024”,
stanowiący akt prawa miejscowego, przyjęty w drodze uchwały nr XXXI/604/2020 Rady
Miasta Kielce z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024”, ogłoszonej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2020 r., poz. 2893;


„Program ochrony środowiska dla miasta Kielce na lata 2018 – 2022 z perspektywą do
2026 roku”, przyjęty uchwałą nr II/32/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 30 listopada 2018 r.
– jednym z priorytetów tego Programu jest „Ograniczenie uciążliwości hałasu
komunikacyjnego”, zaś celem strategicznym „Stworzenie zdrowego i przyjaznego
mieszkańcom miasta klimatu akustycznego”.

W 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska, dotyczące map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem,
związane z koniecznością dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Komisji (UE) 2015/996
ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu oraz usunięcia uchybień w transpozycji
dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. W wyniku tej nowelizacji uszczegółowiono
przepisy w zakresie mapowania akustycznego oraz sporządzania programów ochrony
środowiska przed hałasem, a także wprowadzono instrumenty prawne, mające wspomóc
terminowość sporządzania tych opracowań. Pojęcie „strategiczna mapa hałasu” zastąpiło
wykorzystywane wcześniej pojęcie „mapy akustycznej”.
Sporządzenie strategicznych map hałasu wynika jest obligatoryjne dla miast o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tysięcy, głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych
lotnisk. Mapy te są sporządzane przez zarządzających ww. obiektami oraz prezydentów miast
powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Mapy hałasu są sporządzane po raz pierwszy w terminie do
30 czerwca 2022 r. Do tego dnia muszą być one przekazane (wraz z innymi niezbędnymi
danymi) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Marszałkowi województwa.
Kolejne mapy sporządza się co 5 lat, w terminie do 30 czerwca. Obecna mapa akustyczna
miasta Kielce zachowuje moc do 30 czerwca 2022 r.
W związku z powyższym, w ramach trwającej IV rundy mapowania w Polsce, w 2021 roku
Gmina Kielce podpisała umowę na wykonanie strategicznej mapy hałasu miasta Kielce,
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o której mowa w art. 3 pkt 35a i art. 118 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska wraz z danymi, o których mowa w art. 118a ust. 2 tej ustawy. W 2021 r.
rozpoczęto również proces opracowywania przedmiotowej mapy, pozyskiwania niezbędnych
danych i wykonano pomiary hałasu drogowego, kolejowego oraz przemysłowego.
„Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024” jest
drugim programem ochrony środowiska przed hałasem opracowanym dla miasta Kielce,
a podstawowym źródłem danych wykorzystywanych do celów jego tworzenia była mapa
akustyczna miasta. Jest to wieloletni program naprawczy, którego celem jest określenie
priorytetów i zaleceń w postaci rozwiązań technicznych oraz kierunków działań, mających na
celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu dla obszarów miasta, gdzie
według mapy akustycznej stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu
w środowisku, określonych za pomocą wskaźników mających zastosowanie do prowadzenia
długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (wskaźniki LDWN i LN).
W ramach Programu wyznaczono tereny, na których istnieją przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu i na których na oddziaływanie tego hałasu narażona jest największa liczba
mieszkańców. Zakres Programu obejmuje analizę przede wszystkim tych obszarów,
położonych w granicach administracyjnych Kielc, dla których wskaźnik M, charakteryzujący
wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz liczbę mieszkańców na danym
terenie, przyjmuje największe wartości. Wskaźnik ten jest tzw. miarą narażenia mieszkańców
na hałas i wg tego wskaźnika układa się kolejność działań naprawczych. W pierwszej kolejności
powinny być wykonane zadania na terenach, na których wskaźnik M osiąga największe
wartości.
Zdecydowanie największa liczba mieszkańców Kielc jest narażona na oddziaływanie hałasu
drogowego i zmniejszenie uciążliwości w tym zakresie stanowi główną część Programu.
Największy wpływ na mieszkańców Kielc w zakresie oddziaływania akustycznego ma ruch
odbywający się po drogach krajowych oraz wojewódzkich przebiegających przez miasto. Drogi
te charakteryzują się dużym natężeniem ruchu w czasie całej doby (zarówno w porze
dziennej, wieczornej, jak i nocnej). Znaczący udział w kształtowaniu klimatu akustycznego
mają drogi, których strukturę ruchu charakteryzuje duży udział pojazdów ciężkich. Drogi
dojazdowe, głównie gminne, charakteryzuje natomiast duża zmienność natężenia ruchu
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w ciągu doby. Ruch samochodów jest największy podczas dnia, a w czasie nocy znacząco się
obniża.
Dużo mniejsza liczba osób w Kielcach narażona jest na oddziaływanie hałasu kolejowego
i przemysłowego. Wśród zadań wymienionych w Programie znajdują się m.in. inwestycje
drogowe, w tym przy ul. Jesionowej, Malików, Łódzkiej, 1 Maja, Źródłowej, Wrzosowej,
Tarnowskiej. Poza tym Program przewiduje kontynuację już prowadzonych projektów
miejskich dotyczących rozwoju komunikacji publicznej i rowerowej, rozwiązań w zakresie
organizacji ruchu, działania z zakresu planowania przestrzennego, czy edukacji ekologicznej.
Zadania w Programie podzielono na:
1) działania krótkoterminowe, stanowiące podstawowy zakres

Programu ochrony

środowiska przed hałasem na lata 2020–2024; w tej grupie znalazły się działania, które
będą realizowane w okresie obowiązywania przedmiotowego Programu na terenach
najbardziej narażonych na hałas (tereny o najwyższej wartości wskaźnika M);
krótkoterminowe drogowe działania inwestycyjne o najwyższym priorytecie zostały
przypisane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
i Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach; ponadto wśród działań krótkoterminowych
Program wskazuje także na potrzebę określonych działań z zakresu planowania
przestrzennego, uwzględniających zagrożenie hałasem dla terenów chronionych
akustycznie;
2) działania średnioterminowe, których realizacja przewidywana jest w okresie wykonywania
kolejnego programu ochrony środowiska przed hałasem tj. w latach 2025–2029 (tereny
o średniej wartość wskaźnika M),
3) działania długoterminowe, których realizacja przewidywana jest w okresie wykonywania
następnych programów ochrony środowiska przed hałasem, tj. po roku 2029 (tereny
o niskiej wartość wskaźnika M),
4) działania związane z edukacją społeczną i ekologiczną, które powinny być prowadzone
w sposób ciągły, zarówno w zakresie działań długoterminowych, średnioterminowych
i krótkoterminowych.
Działania naprawcze przedstawione w Programie mają na celu poprawę stanu środowiska
w zakresie oddziaływania hałasu, przy czym część z nich będzie miała również pozytywny
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wpływ na inne elementy środowiska np.: zmniejszenie oddziaływania w zakresie
zanieczyszczenia powietrza (uspokojenie ruchu i ograniczenia ruchu, prędkości czy tonażu) czy
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Prezydent Miasta prowadzi regularny, coroczny monitoring realizacji „Programu ochrony
środowiska przez hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024” i koordynuje
sprawozdawczość w tym zakresie. W 2021 r. pozyskano informacje od podmiotów
zobowiązanych do realizacji zadań wskazanych w Programie: zarządców źródeł hałasu,
podmiotów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne oraz realizację działań z zakresu
edukacji społecznej/ekologicznej oraz innych instytucji i organów administracji w zakresie
decyzji i aktów prawa miejscowego, związanych z założeniami Programu, mających wpływ na
realizację Programu oraz których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów Programu,
służących dotrzymaniu lub przywróceniu standardów jakości środowiska.
Wśród najważniejszych działań wspomagających realizację celu Programu, podjętych w 2021
r. należy wymienić:
1) działania inwestycyjne, techniczne i z zakresu organizacji ruchu drogowego:
 działania zrealizowane i rozpoczęte przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach:


budowy, przebudowy i rozbudowy odcinków dróg w Kielcach, częściowo
z zastosowaniem tzw. „cichej nawierzchni” redukującej oddziaływanie hałasu,
z rozwiązaniami organizacyjnymi powodującymi upłynnienie ruchu pojazdów,
przyczyniającymi się do polepszenia warunków akustycznych,



remonty dróg, wymiany nawierzchni,



realizacja zadania: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce
jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”,



planowane wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz
z budową niezbędnej infrastruktury (zakładany rezultat to m.in. zwiększenie udziału
transportu publicznego przy mniejszym udziale transportu prywatnego),



budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach (w trakcie realizacji robót
budowlanych, zgodnie z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
zastosowanie nawierzchni „cichej” pozwoli na obniżenie poziomu hałasu o ok. 4 dB),
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poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez
rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania
al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności (w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodnie
z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zastosowanie nawierzchni
„cichej” pozwoli na obniżenie poziomu hałasu o ok. 4 dB),



planowana budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego
w Kielcach (zakładany rezultat to wyeliminowanie pojazdów przeciążonych z centrum
miasta, co zasadniczo wpłynie na klimat akustyczny miasta),



planowana rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do
granicy miasta,



planowana budowa wschodniej obwodnicy Kielc,



rozpoczęta realizacja projektu: „Kielecki Rower Miejski”, przyczyniającego się do
sukcesywnego wzrostu długości ścieżek rowerowych i związanej z nimi infrastruktury,
obejmującego m.in.: budowę i przebudowę ścieżek rowerowych, budowę parkingów
rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych;

 wprowadzanie ograniczeń wjazdu i ograniczenie tonażowe wjazdu pojazdów na
określone tereny, a także ograniczenie prędkości na wybranych ulicach, powodujące
zmniejszenie natężenia dźwięku emitowanego przez pojazdy, polepszenie warunków
akustycznych, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przeciwdziałanie niszczeniu
dróg;
 zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu drogowego na wybranych odcinkach ulic,
pozwalającej na upłynnienie ruchu,
 dokonano wymiany taboru komunikacji publicznej na pojazdy nowe, wycofano
z użytkowania wysłużone autobusy, które przyczyniały się do negatywnego oddziaływania
hałasu na środowisko, na bieżąco prowadzone były również kontrole stanu technicznego
pojazdów, a w szczególności tych elementów, które mogą powodować zwiększenie
poziomu hałasu, zaś wyeksploatowane podzespoły wymieniano na nowe;
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach poinformowała
o kolejnym etapie projektowanej inwestycji rozbudowy drogi krajowej nr 74 do
parametrów drogi 2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce
(węzeł Kielce Zachód/S7 – węzeł Kielce Bocianek/DK-73), tj. wydaniu przez Regionalnego
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Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(szczegóły poniżej). Należy dodać, że inwestycja ta stanowi jedno z najważniejszych
krótkoterminowych działań naprawczych (o szacowanym efekcie redukcji hałasu na
poziomie 6 dB), wskazanym do realizacji w „Programie ochrony środowiska przed
hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024”. Przewidywany termin realizacji inwestycji
to lata 2023-2025. Budowa ww. inwestycji spełni wymagania „Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta Kielce na lata 2020-2024” nałożone na GDDKiA
Oddział w Kielcach;
 zrealizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach
działanie naprawcze poprzez remont linii kolejowej polegający na: wymianie szyn,
wymianie podkładów, regulacji geometrii toru w planie i profilu, wymianie podrozjazdnic,
wymianie części rozjazdowych na linii nr 8 Warszawa-Kraków i linii nr 61 KielceFosowskie;

2) działania administracyjne, kontrolne oraz z zakresu zagospodarowania i planowania
przestrzennego:
 w prowadzonych przez Prezydenta Miasta Kielce postępowaniach w sprawie wydawania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, podmioty planujące realizację przedsięwzięć
i wnioskujące o wydanie ww. decyzji były zobowiązane do przedstawienia działań
mających

na

celu

wyeliminowanie

lub

ograniczenie

uciążliwości

związanych

z oddziaływaniem hałasu na środowisko, w tym zdrowie ludzi, a informacje w tym
zakresie każdorazowo podlegały weryfikacji przez organ wydający decyzje oraz organy
opiniujące/uzgadniające. Analizie poddawano m.in. kwestie oddziaływania planowanych
przedsięwzięć w zakresie hałasu i obszaru tego oddziaływania, opisane w kartach
informacyjnych przedsięwzięć i raportach o oddziaływaniu na środowisko, a następnie
zagadnienia te uwzględniano przy wydawaniu decyzji kończących postępowania.
Realizacja przedsięwzięć nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów
hałasu

na

terenach

podlegających

ochronie

akustycznej,

o

których

mowa

w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku;
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 wpływające

do

Prezydenta

Miasta

analizy

porealizacyjne

dla

zrealizowanych

przedsięwzięć oraz sprawozdania z pomiarów hałasu w środowisku były każdorazowo
weryfikowane pod kątem oddziaływania akustycznego,
 W 2021 r. do Prezydenta Miasta Kielce wpłynęły wyniki pomiarów hałasu, które poddano
analizie i w dwóch przypadkach, w związku z wystąpieniem przekroczeń, spowodowało to
konieczność wszczęcia z urzędu postępowań w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym
poziomie hałasu, w trybie art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska;
 uwzględniano informacje zawarte w mapie akustycznej oraz kwestie uciążliwości
akustycznych oraz warunki wynikające z zapisów decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach w postępowaniach administracyjnych z zakresu warunków zabudowy
i pozwoleń na budowę oraz w planowaniu przestrzennym,
 do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wprowadzano zapisy
dotyczące ochrony środowiska przed hałasem oraz strefowanie funkcji zabudowy
(uchwalone w 2021 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów:
„KIELCE – ZACHÓD-OBSZARV.7.2 W REJONIE UL.KRAKOWSKIEJ I UL.PODKLASZTORNEJ –
PARKING WIELOPOZIOMOWY”, „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO
SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA", "KIELCE PÓŁNOC –
OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY");
 Prezydent Miasta przekazywał wyniki posiadanych pomiarów hałasu do Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska (Departamentu Monitoringu Środowiska, Regionalnego
Wydziału Monitoringu Środowiska w Kielcach) na potrzeby państwowego monitoringu
środowiska;
 wskutek interwencji mieszkańców podejmowane były działania wobec podmiotów
odpowiadających za emisje hałasu w celu ograniczenia uciążliwości akustycznych;
 dokonywane były kwalifikacje akustyczne terenów oraz oceny ich zagospodarowania
i wykorzystania w związku z art. 115 ustawy – Prawo ochrony środowiska, na potrzeby
opracowania dokumentacji środowiskowych;
 prowadzona była współpraca ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony
Środowiska w zakresie działań kontrolnych;
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 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował, że w związku z wydanymi
pozwoleniami zintegrowanymi dla instalacji z terenu miasta Kielce w 2021 r. nie
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu;
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach poinformował, że:


dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi
2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce (węzeł Kielce
Zachód/S7 – węzeł Kielce Bocianek/DK-73)” (wszczętego na wniosek Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) organ ten w dniu 30 lipca 2021 r. wydał
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (dla wariantu 3 Dwa tunele), w której
nałożono

na

inwestora

obowiązek:

wykonania

ekranów

akustycznych

(pochłaniających, a w rejonie przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych, w celu
poprawy

widoczności

i

bezpieczeństwa

–

ekranów

przezroczystych),

przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
celem weryfikacji wpływu planowanej inwestycji na klimat akustyczny, w tym
doprecyzowania lokalizacji i parametrów ekranów akustycznych, a także wykonania
analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych zabezpieczeń
mających na celu ochronę ludzi przed hałasem. Decyzja ta jest nieostateczna (jest
przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska);


na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach prowadzi postępowanie o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa
południowej obwodnicy śródmieścia miasta Kielce” (etap uzupełnienia raportu
o oddziaływaniu na środowisko),



na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi postępowanie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii
kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów” (etap uzupełnienia
raportu o oddziaływaniu na środowisko).

3) działania związane z edukacją społeczną i ekologiczną zwiększające świadomość
mieszkańców w zakresie ich wpływu na klimat akustyczny panujący w mieście oraz ochrony
przed ponadnormatywnym hałasem:
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 kontynuowano działania związane z udostępnieniem i upowszechnianiem dokumentów
strategicznych poruszających kwestie ochrony środowiska przed hałasem (w tym mapy
akustycznej), w związku z tworzeniem nowej strony internetowej miasta Kielce i Biuletynu
Informacji Publicznej Miasta Kielce, a także powiązania z geoportalem miejskim, w celu
umożliwienia wszystkim zainteresowanym korzystanie z mapy akustycznej online;
 kontynuowano realizację Projektu: „System monitorowania efektywności miasta
inteligentnego w ramach audytu miejskiego”, który m.in. zakłada zbudowanie Portalu
Mieszkańca do prezentowania wybranych wskaźników obrazujących warunki życia
i poziom rozwoju miasta, tak by każdy mógł sprawdzić podstawowe informacje dotyczące
Kielc;
 Miasto Kielce promowało zachowania proekologiczne, w tym związane z zachęceniem
mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń i korzystania z alternatywnych form transportu
takich, jak komunikacja zbiorowa, rowerowa, czy elektromobilności, z udziałem mediów,
np. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w dniach 16-22
września 2021 r, przygotowano kampanię medialną i szereg wydarzeń promujących ideę
zrównoważonej mobilności: https://idea.kielce.eu/etzt; w tym:
 22 września w ramach obchodów „Dnia bez Samochodu”, zamknięto dla ruchu ulice
Staszica, Zamkową i fragment ulicy Solnej; zmieniając je tym samym w przestrzeń
przyjazną dla pieszych – w ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano: ogródki
gastronomiczne, kino na wolnym powietrzu, festyn, warsztaty ekologiczne, gry
i zabawy dla dzieci, Kino 5D, a także konsultacje społeczne dotyczące Doliny Silnicy
oraz utworzenia w Kielcach woonerfów;
 ponadto w „Dniu Bez Samochodu” Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
wprowadził możliwość darmowego korzystania z komunikacji miejskiej jako zachętę
dla kierowców do rezygnacji z użytkowania samochodów na rzecz komunikacji
publicznej lub rowerów;
 promowana była komunikacja rowerowa, m.in. poprzez Kieleckie Święto
Rowerzysty w Dolinie Silnicy, projekt stworzenia miejskiej wypożyczalni rowerów
i rozbudowy sieci ścieżek rowerowych;
 na ulicy Głowackiego powstał tymczasowy, prototypowy woonerf (przestrzeń
publiczna, która łączy w sobie funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca do rekreacji
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mieszkańców), mający na celu wyjaśnienie istoty tej koncepcji oraz rozpoczęcie
procesu konsultacji z mieszkańcami miasta;
 przygotowano w miejskim serwisie „WYPOWIEDZ SIĘ!” ankietę dotyczącą
powstania woonerfów w centrum miasta;
 w ramach kampanii przygotowano i zrealizowano film „Ale jazda! – sprawdzian
kieleckiej mobilności” pokazujący, że po Kielcach można się skutecznie
przemieszczać różnymi środkami transportu;
 zorganizowano debatę dla mieszkańców i przedstawicieli lokalnego biznesu,
z dyskusją panelową ekspertów, promującą w centrum Kielc bardziej przyjazną dla
środowiska, zrównoważoną mobilność.
Działania związane z ograniczeniem hałasu w środowisku będą kontynuowane w latach
następnych.

12.3.

Powietrze

Wykaz obowiązujących dokumentów strategicznych uwzględniających kwestie powietrza na
terenie Miasta Kielce:
 Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Kielce – przyjęty Uchwałą nr
XXXIX/758/2021 Rady Miasta Kielce 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce” ww. dokumentu.
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce – aktualizacja 2018 r. przyjęta uchwałą
Rady Miasta w Kielcach Nr III/44/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r., opracowywana jest
aktualizacja.
 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Miasta Kielce przyjęta uchwałą Rady Miasta Kielce Nr LV/1073/2021 z dnia 16 grudnia
2021 r.
Na podstawie uchwały Nr XL/769/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie
przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia
zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w latach 2021 -2022. (Dz. Urz.
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2021 r., poz. 762) został ogłoszony nabór
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wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia
zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce, który trwał w terminie od 08.03.2021 r. do
31.10.2021 r.
Uchwała określiła zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji
zadań polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym
i jego zmianie na:


podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;



ogrzewanie gazowe;



ogrzewanie elektryczne;



pompę ciepła;

przy czym dotacja udzielana była wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów kwalifikowanych
realizacji zadania wnioskodawcom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowiązaniowego.
Dotacja była udzielana w kwocie 100% kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym
maksymalna kwota dotacji była ograniczona do kwoty:
1) 8 000 zł w przypadku instalacji indywidualnego gazowego lub elektrycznego urządzenia
grzewczego na jeden Lokal wyodrębniony lub na jeden Budynek mieszkalny,
2) 8 000 zł w przypadku zastosowania pompy ciepła w Budynku mieszkalnym lub Lokalu
wyodrębnionym,
3) 8 000 zł w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci
ciepłowniczej i instalacji w budynku indywidualnego węzła cieplnego,
4) 40 000 zł w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci
ciepłowniczej i instalacji w budynku węzła cieplnego.
Ilość złożonych wniosków

282

Ilość podpisanych umów

218

Ilość zadań, na których realizację udzielono dotacji celowej

187
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W ramach udzielonej Dotacji na kwotę 1 483 566,15 zł., zrealizowano 187 zadań,
polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i ich
zmianie na: ogrzewanie gazowe (168 instalacji) oraz pompę ciepła (19 instalacji).
Realizacja i monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce
Dokument, który na podstawie przeprowadzonej obszarowej inwentaryzacji zużycia energii
finalnej, pozwala na zidentyfikowanie sektorów oraz obszarów zlokalizowanych na terenie
gminy, które charakteryzują się zwiększonym zużyciem energii. W konsekwencji pozwala na
ustalenie działań, których wdrożenie będzie miało na celu:


redukcję emisji gazów cieplarnianych,



poprawę jakości powietrza,

 zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii
finalnej,
 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
Pozytywnym aspektem związanym z opracowaniem PGN-u jest również możliwość
aplikowania o środki finansowe na zaplanowane inwestycje związane z efektywnością
energetyczną. Cele oraz działania wyznaczone w planie odnoszą się do całego obszaru
miasta, w związku z tym Plan uwzględnia również działania podejmowane w sektorze
prywatnym (przez prywatnych przedsiębiorców, indywidualne gospodarstwa domowe,
wspólnoty mieszkaniowe itp.).,
Realizacja i monitoring założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Miasta Kielce
Dokument umożliwia realizacje przez Miasto celów zawartych w polityce energetycznej
państwa tj.


koordynacja planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych ze strategią rozwoju
społeczno-gospodarczego gminy,



zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe,



otwieranie lokalnego rynku energii na konkurencję,



oszczędne i racjonalne zużycie paliw i energii,



poprawa jakości środowiska.
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Działania opisane w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Miasta Kielce realizowane są bezpośrednio przez przedsiębiorstwa
energetyczne działające na terenie Miasta Kielce (MPEC Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., PSG
Sp. z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej) zapewniając pełne
bezpieczeństwo energetyczne Miasta.
Realizacja zadań w zakresie określenia w drodze decyzji ilości i technicznych warunków
wprowadzania pyłów i gazów do powietrza, z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia
oraz przyjętych zgłoszeń instalacji podlegających zgłoszeniu do organu ochrony środowiska.
Na koniec 2021 r. 64 przedsiębiorców posiadało aktualne decyzje Prezydenta Miasta Kielce pozwolenia określające warunki wprowadzania pyłów i gazów do powietrza, w tym w 2021 r.
udzielono 8 pozwoleń w tym zmian warunków pozwoleń.
Uregulowany stan formalno-prawny na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza
posiadało:
- 8 instalacji energetycznego spalania paliwa stałego o mocy powyżej 1 MW emitujące pyły
i gazy do powietrza,
- 25 instalacji lakierniczych, emitujących lotne związki organiczne,
- 32 instalacje, lub zespoły instalacji technologicznych emitujące pyły i gazy do powietrza.
Dodatkowo 46 instalacji zostało zgłoszonych przez przedsiębiorców w trybie art. 152 ustawy
Prawo ochrony środowiska do Prezydenta Miasta Kielce, którzy wykazali przestrzeganie
przepisów w zakresie ochrony powietrza, w tym w 2021 r. zgłoszono 4 nowe instalacje.
Realizacja zadań organu ochrony środowiska wynikających z przepisów dotyczących systemu
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
W 2021 r., 3 instalacje z terenu miasta Kielce były zarejestrowane w krajowej bazie systemu
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
Dla jednej instalacji wygaszono zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych, z uwagi na
zmniejszenie ilości emitowanych gazów do powietrza, dla 2 instalacji było w 2021 r.
prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie zmiany zezwolenia na emisję gazów
cieplarnianych, z których jedna uzyskała zmianę decyzji, dla drugiej nie zakończono
postępowania w sprawie.
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W ramach obowiązujących dokumentów strategicznych oraz inicjatyw związanych z poprawą
jakości powietrza na terenie miasta realizowane są następujące działania:


Realizowany jest „Program Monitorowania zużycia energii”, którym objęte jest 118
jednostek. Program ten z jednej strony daje Miastu możliwość stałej analizy zużycia
energii, a z drugiej strony jest narzędziem, który ma wspomagać zarządcę obiektu.
Miasto może typować obiekty do remontów czy termomodernizacji. W obiektach,
które generują opłaty za moc bierną przeprowadzono kompensację mocy biernej,
czego wynikiem są wymierne oszczędności.



Miasto Kielce prowadzi od 2014 roku inwentaryzację systemów grzewczych na bieżąco
w oparciu o dane pozyskane ze złożonych wniosków o przyznanie dotacji na wymianę
kotłów opalanych paliwem stałym oraz pozyskane podczas prowadzonych przez Straż
Miejską kontroli palenisk, dostępną na geoportalu www.gis.kielce.eu.



Od 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł
ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Obowiązek
ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku zlokalizowanego na terenie miasta
Kielce, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.
W Urzędzie Miasta Kielce wyznaczony został Administrator Lokalny, który zajmuje się
nadzorem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w zakresie wprowadzanych
deklaracji składanych zarówno w wersji papierowej, jak i poprzez system
informatyczny. Ponadto w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6
przygotowano stanowisko komputerowe, na którym można było samodzielnie
wprowadzić

deklarację

poprzez

system

informatyczny

Centralnej

Ewidencji

Emisyjności Budynków.


Gmina

Kielce

jest

jednym

z

przedstawicieli

samorządu

terytorialnego

współpracujących z PGNiG Obrót Detaliczny na rzecz poprawy jakości powietrza.
Przedmiotowa współpraca wpisuje się w długofalowe działania stron porozumienia na
rzecz propagowania ekologicznych źródeł energii tym sieci gazowej.
 Na terenie Kielc zamontowanych zostało 21 czujników monitorujących m.in. poziom
stężeń pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10. Zbierane przez sensory dane są
dostępne na stronie Urzędu Miasta. System do monitorowania jakości powietrza
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powstał w ramach projektu „Kielce bez smogu”, który wygrał w edycji Kieleckiego
Budżetu Obywatelskiego z 2020 r. System ma charakter informacyjno-edukacyjny.
Uzyskane dane pomiarowe pomagają w lokalizowaniu źródeł zanieczyszczeń
powietrza, co pomoże w walce o czyste powietrze w mieście.
Zgodnie z założeniem projektu 20 czujników zostało zamontowanych w różnych
częściach miasta na budynkach szkół i przedszkoli oraz na Urzędzie Miasta przy ul.
Strycharskiej.
Dodatkowo na Skwerze Szarych Szeregów w rejonie ul. Spacerowej zainstalowane
zostało urządzenie przeznaczone do sygnalizowania jakości powietrza za pomocą
światła, tj. barwy zgodnej z Polskim Indeksem Jakości Powietrza, stanowiące również
urządzenie pomiarowe.
Zgodnie z umową firma, która utworzyła System, przez 24 miesiące będzie
przetwarzać dane pochodzące z odczytów pomiarów jakości powietrza z sensorów
wchodzących w skład sieci, udostępniać widget prezentujący wyniki na stronie
internetowej kieleckiego ratusza oraz świadczyć usługi asysty technicznej.
Realizowana jest współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie funkcjonowania
Systemu do pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Kielce w zakresie analizy
danych pozyskiwanych z urządzeń pomiarowych, możliwości ich wykorzystywania,
ewentualnej rozbudowy o następne urządzenia pomiarowe bądź rozbudowę już
istniejących lub zmiany ich lokalizacji.
Straż Miejska prowadziła ciągłą kontrolę palenisk za pomocą DRONA zakupionego
w ramach Budżetu Obywatelskiego, który pozwala na analizę dymu wydobywającego się
z komina w celu stwierdzenia ewentualnych przekroczeń wartości substancji emitowanych do
powietrza. Ponadto Patrol Ekologiczny Straży Miejskiej podczas kontroli posesji oraz akcji
organizowanych przy Parafiach udzielał instrukcji i przypominał jak prawidłowo rozpalać ogień
w domowym palenisku przekazując informacje na temat szkodliwości pyłów i gazów
powstających w procesie spalania odpadów powodując niekorzystny wpływ na powietrze,
a w szczególności nasze życie i zdrowie. Mieszkańcy informowani byli także o obowiązkach,
możliwościach i sposobach wymiany paleniska.
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12.4.

Opieka nad zwierzętami,
bezdomności zwierząt

przeciwdziałanie

W roku 2021 z budżetu Miasta Kielce na działania związane z opieką nad zwierzętami,
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt została przeznaczona kwota 1 359 970,00 zł.
Środki finansowe wydatkowane były poprzez zlecenie:
1) odławiania i zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Schronisku za kwotę
1 300 000,00 zł, zgodnie z umową o realizację zadania publicznego pod tytułem:
„Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki
poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy
ul. Ściegiennego 203 w Kielcach”,
2) usług za kwotę nieprzekraczającą 59 970,00 zł, dotyczących wykonania zabiegów dla
maksymalnie 317 sztuk kotów (obojga płci) i 37 sztuk suk, polegających na kastracji wraz ze
standardową opieką około zabiegową (środek przeciwbólowy, zdjęcie szwów), zakupie
i wszczepieniu mikroprocesorów chip oraz wprowadzeniu danych zwierzęcia do bazy Safe
Animal, na podstawie talonów dystrybuowanych przez Urząd Miasta Kielce.
Na podstawie podjętego uchwałą Rady Miasta Kielce Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce na rok 2021
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska dążył do osiągnięcia trzech głównych celów:
1) zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce;
2) humanitarnego ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych, w tym wolno żyjących kotów;
3) zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
Cele osiągano przez realizację następujących zadań:
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku;
2) odławianie zwierząt bezdomnych;
3) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
4) usypianie ślepych miotów zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
5) kastrację zwierząt w schronisku;
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6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt domowych ( w tym wolno żyjących kotów);
7) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi;
8) kastrację oraz znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli;
9) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich i wskazanie gospodarstwa
rolnego, w którym będą przetrzymywane.
Interwencje związane z dzikimi zwierzętami na terenie Miasta Kielce obsługiwały w 2021 roku
trzy podmioty – Stowarzyszenie Arka Nadziei, Lecznica Weterynaryjna Tomasza Główki oraz
Towarzystwo opieki nad zwierzętami. Towarzystwo opieki nad zwierzętami opiekowało się
dzikimi ptakami, natomiast lecznica Tomasza Główki oraz Stowarzyszenie Arka Nadziei
podejmowały interwencje ze zwierzętami pozostałymi.
Zarządzeniem Prezydenta nr 377/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. został powołany Społeczny
Zespół ds. Zapobiegania Bezdomności Zwierząt. Zespół powołany jest na okres do
31.12.2023 r. Zespół ma charakter opiniodawczo – doradczy, wspierający proces podjęcia
decyzji Prezydenta Miasta Kielce w sprawach dotyczących ochrony zwierząt oraz zapobiegania
ich bezdomności, a w szczególności:
1) kotów bezdomnych i kotów wolno żyjących,
2) dzikich zwierząt zabłąkanych na terenach zurbanizowanych,
3) ptaków w mieście.
Członkami zespołu są przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowym celem
jest ochrona zwierząt, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz Urzędu Miasta Kielce, radni,
Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz przedstawiciel Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Dyminach.

12.5.

Gospodarka odpadami

Miasto Kielce odpowiedzialne jest za zorganizowanie odbioru i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych (objętych
gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi). Jednocześnie miasto
sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów
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komunalnych odebranych z terenu Miasta Kielce. Właściciele obu typów nieruchomości są
zobligowani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W 2021 roku zostało przeprowadzonych 5 kontroli przedsiębiorców w ramach prowadzonych
postępowań o zmianę oraz wydanie zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami, a także
8 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców
wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej.
Realizacja ważniejszych zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2021 roku:


Wydano 6 decyzji związanych z gospodarką odpadami przemysłowymi w zakresie
zbierania przetwarzania lub wytwarzania odpadów.



Przeprowadzono postępowanie polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty dot.
realizacji usługi polegającej na „Demontażu, załadunku, wywozie i unieszkodliwianiu
wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji
deszczowej

obiektów

mieszkaniowych
i

i

unieszkodliwianie

budowlanych

wspólnot
wyrobów

stanowiących

mieszkaniowych

oraz

zawierających

azbest

własność

spółdzielni

załadunek,

wywóz

składowanych

na

nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych”.


Wpłynęło 13 spraw związanych z nawożeniem mas ziemnych/ odpadów. Wydano 4
decyzje nakazujące usunięcie mas ziemnych z miejsca nieprzeznaczonego do ich
składowania lub magazynowania (w jednym przypadku obowiązki nałożone decyzją
Prezydenta Miasta Kielce nie zostały wykonane przez strony postępowania; strony
otrzymały upomnienie, następnie grzywnę; toczy się dalsze postępowanie egzekucyjne
przewidziane w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym).



Przeprowadzono 18 kontroli jakości odbioru odpadów wielkogabarytowych dla
nieruchomości o charakterze wielorodzinnym oraz 5 kontroli dla nieruchomości
o charakterze jednorodzinnym.



We współpracy ze Strażą Miejską dokonano kontroli 25 nieruchomości pod kątem
posiadania zadeklarowanych kompostowników przez właścicieli nieruchomości
o charakterze jednorodzinnym (w 23 przypadkach stwierdzono posiadanie
kompostownika, w 2 brak dostępu do nieruchomości).
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Przeprowadzono 19 kontroli Rodzinnych Ogrodów Działkowych, mających na celu
inwentaryzację pojemników oraz sprawdzenie częstotliwości odbioru odpadów
wszystkich frakcji.



Przeprowadzono 29 kontroli nieruchomości, których właściciele nie dopełnili
obowiązku

segregacji

poprzez

złożenie

deklaracji

o

wysokości

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12.5.1.

Program usuwania azbestu

Aktualnie obowiązujący Program Usuwania Azbestu stanowi załącznik do uchwały Rady
Miasta Nr IX/136/2019 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2019-2022”. Jednym
z głównych działań w ramach ww. Programu jest odbiór wyrobów azbestowych z terenu
Miasta.
W roku 2021 r. z terenu Miasta Kielce odebrano łącznie 195,88 Mg wyrobów azbestowych,
w tym największą ilość od osób fizycznych - 98,94 % wszystkich odebranych wyrobów
azbestowych.
Tabela 35. Ilość odebranych wyrobów azbestowych z terenu Miasta Kielce.

Ilość odebranych wyrobów azbestowych
Rok

2017
2018
2019
2020
2021
SUMA

Osoby fizyczne
m²
14947
14321,5
18714
10790,3
12918
71690,8

Mg
164,408
181,719
205,419
161,855
193,81
907,211

Wspólnoty i
Spółdzielnie
m²
359,68
2125
479,54
357,93
138
3460,2

Mg
4,365
21,312
5,279
5,369
2,07
38,395

Rury
mb
325,5
235
96
17,07
0
673,6

Mg
3,58
2,931
1,82
0,256
0
8,587

Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska.
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12.6.

Edukacja ekologiczna

Wysoki poziom świadomości ekologicznej to nie tylko potrzeba chwili, to konieczność by żyło
się nam dłużej w dobrym zdrowiu, dlatego też niezmiernie istotne jest by poprawa w tym
zakresie następowała zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych. Edukacja prośrodowiskowa
może dać nam wymierne efekty na lata.
W związku z tym, że budowanie świadomości ekologicznej jest procesem rozłożonym
w czasie, ważne jest aby zajęcia z edukacji ekologicznej były realizowane dla różnych grup
wiekowych zarówno przez placówki oświatowe, jak również przez Miasto. Dlatego też,
odpowiadając na takie potrzeby, prowadzimy różnorodne działania w tym zakresie.
Edukacja ekologiczna zrealizowana w zakresie ochrony powietrza, energii i elektromobilności:
W trosce o zdrowie mieszkańców Kielc podejmowane są działania, oraz różnego rodzaju akcje
edukacyjne, które maja podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie
dotyczącym m.in.

oszczędzania energii, zanieczyszczenia powietrza, ochrony środowiska

naturalnego itp.
- Akcja pod hasłem „Z energią dla KLIMATU! skierowana została do najmłodszych uczestników
miasta Kielce. Zajęcia dla dzieci 6-8 letnich przeprowadzone zostały za pomocą prezentacji
multimedialnej. Celem akcji było propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego użytkowania
energii elektrycznej, w tym źródła ich wytwarzania, roli energii w codziennym życiu. To
właśnie za pomocą warsztatów młode pokolenie miało szanse nie tylko odkryć świat energii
elektrycznej, ale również rozwinąć naukowe myślenie i rozbudzać nowe pasje.
- Konkurs na projekt Muralu pod hasłem „Twoja obojętność, NASZE powietrze” został
przygotowany w celu: promowania zmiany dotychczasowych nawyków na bardziej przyjazne
środowisku; zwrócenia uwagi Kielczan na problem zanieczyszczania powietrza i jego
konsekwencji zdrowotnych; kształtowania postaw proekologicznych. Konkurs polegał na
wyłonieniu najlepszego projektu Muralu, który następnie został wyeksponowany na budynku
mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 43. Mural ma znaczenie symboliczne, zwraca uwagę na
problem zanieczyszczeń powietrza spalinami z pojazdów silnikowych oraz źródeł ciepła
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znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Przypomina tym samym o problemie
zanieczyszczenia powietrza wszystkim obserwującym.
W tym przypadku połączony został przyjemny, estetyczny widok budynku z pożytecznym
przesłaniem dla obywateli. Oprócz walorów estetycznych i edukacyjnych mural posiada
jeszcze jedną, bardzo ważną funkcję: powierzchnia, na której położona została farba, jest
aktywną tarczą ochronną. Wystarczy niewielka ilość słońca (promieniowania UV), by
aktywować zawarty w farbie fotokatalizator. Tak uruchamia się skomplikowana, ale dla
człowieka przyjazna, reakcja chemiczna, w wyniku której szkodliwe zanieczyszczenia
powietrza są przekształcane w mniej szkodliwe substancje.
Dzięki Muralowi o tematyce ekologicznej dotyczącej zanieczyszczeń powietrza mamy
doskonałą okazję do trwalszego wpisania się w pejzaż miasta oraz budowania świadomości
ekologicznej.
Miasto pozyskało na ten cel środki zewnętrzne z WFOŚiGW w Kielcach.
- „Tydzień Energii z przyrodą” – kampania edukacyjno-informacyjna – działanie prowadzone
od kilku lat adresowane jest do mieszkańców miasta (tj.: dzieci, młodzieży, dorosłych,
organizacji pozarządowych, sektora komunalnego, prywatnego, transportowego etc.). Akcja ta
łączyła ważne wydarzenia dotyczące ochrony środowiska, tj.: „Światowy Dzień Ochrony
Środowiska Naturalnego” oraz „Dni Energii”. Akcja uświadamiała uczestnikom

główne

problemy ekologiczne naszych czasów oraz zachęcała do poszukiwania rozwiązań tych
problemów. Akcja trwała cały tydzień i składała się z kilku etapów. Pierwszy z nich to zajęcia
warsztatowo-edukacyjne, które przeprowadzone zostały online dla dzieci z placówek
oświatowych szkół podstawowych przez różne instytucje naszego miasta, zajmujące się
ochroną środowiska naturalnego.
Drugi etap to audycja radiowa, podczas której poruszane były problemy zanieczyszczenia
powietrza i sposobów przeciwdziałania tym problemom. Mówiono między innymi
o dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Trzeci etap to szkolenie
dla administratorów jednostek podległych Urzędowi Miasta Kielce. Dotyczył zarządzania
energią, termomodernizacji budynków. Szkolenie przeprowadził Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
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- Konkurs na napisanie opowiadania pod hasłem „Nie marnuj energii, dbaj o środowisko”.
Zadanie konkursowe polegało na napisaniu opowiadania wymyślonego przez klasę, grupę
dzieci według własnego pomysłu. Wybrane opowiadania zostały wydane w formie książeczki
edukacyjnej, która jest adresowana do najmłodszych mieszkańców miasta Kielce. Realizacja
takiego rodzaju konkursu kształtuje wrażliwość ekologiczną, zwraca uwagę, że środowisko,
które nas otacza, jest wartością wspólną i jego stan zależy od każdego z nas.
- Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) przygotowano
scenariusz zajęć warsztatowych dla dzieci 6 – 8 letnich w postaci prezentacji multimedialnej.
W placówkach oświatowych przeprowadzone zostały zajęcia zachęcające do zmiany nawyków
przemieszczania się (najczęściej przy pomocy auta) na bardziej ekologiczne. Zorganizowano
również Festyn na ul. Staszica, podczas którego cała ulica została zamieniona na jeden dzień
w przestrzeń przyjazną dla pieszych, bez hałasu, spalin, za to z wieloma atrakcjami – pojawiły
się ogródki gastronomiczne, kino letnie. W ramach festynu dla dzieci, odbyły się występy
artystyczne oraz zapewniono liczne atrakcje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej,
promowania zmiany zachowań na rzecz aktywnej mobilności, transportu publicznego oraz
innych czystych, inteligentnych rozwiązań w transporcie.
- „Kielce OAZĄ czystego powietrza” pod takim hasłem zorganizowano akcję „Dni Czystego
powietrza”. Dzieci i młodzież z kieleckich placówek oświatowych zorganizowały na terenie
miasta Kampanię edukacyjno–informacyjną za pomocą różnych form przekazu, tj.:
happeningu, gazetek, ulotek, konkursów. Poruszany był aspekt wpływu działań człowieka na
jakość powietrza, a nadrzędnym jego celem była edukacja przypominająca o zanieczyszczeniu
powietrza, zagrażającym w dużym stopniu naszemu zdrowiu i środowisku.
W ramach akcji „Dni Czystego powietrza” w sześciu stacjach kontroli pojazdów na terenie
miasta Kielce odbyły się badania w zakresie emisji spalin pojazdów. Mieszkańcy mogli
sprawdzić, czy ich pojazdy spełniają stosowne normy dotyczące emisji zanieczyszczeń
powietrza w odniesieniu do ekologii i naszego zdrowia.
- Kampania edukacyjno-społeczna pt.: „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”, która
przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach
i na wolnym powietrzu. Wyświetlane były spoty, plakaty na stronie internetowej Urzędu.
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W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasto Kielce w 2021 r. wsparło
dotacją realizację działań edukacyjnych pn.: „Opracowanie eko książeczki dla małych
miłośników przyrody”, „O pszczołach w przedszkolach i szkołach podstawowych – warsztaty
edukacyjne dla mieszkańców połączone z nasadzeniem roślin miododajnych”.
Ponadto w 2021 roku prowadzono następujące działania proekologiczne:
•

zachowanie siedlisk jerzyków - spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy wspólnot

mieszkaniowych otrzymywali budek lęgowe dla jerzyków do zawieszenia na budynkach,
•

„Uloterapia dla zdrowia” - na terenie ROD „Magnolia” powstały dwa domki

inhalacyjne, w tym jeden dla osób niepełnosprawnych z ośmioma rodzinami pszczelimi,
z których bezpłatnie mogą korzystać mieszkańcy,
•

selektywna zbiorka odpadów - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe otrzymywały

materiały infomacyjno-edukacyjne dla mieszkańców tj. plakaty i ulotki z zasadami
segregowania odpadów oraz informacją co zrobić z odpadami problemowymi, których nie
można wyrzucić do pojemników w altankach, jak również specjalne tablice informacyjne do
zamontowania na altankach śmietnikowych, informujące jak prawidłowo segregować odpady.
•

wspieranie różnorodności biologicznej:

- mieszkańcy otrzymywali mieszanki nasion do tworzenia łąk kwietnych za butelki plastikowe
wrzucane do butelkomatu,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe otrzymywały do wysiania w gazonach i pojemnikach
osiedlowych nasiona różnych roślin ozdobnych i zielarskich, które Wydział otrzymał od Okręgu
Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców, pozyskane z upraw działkowych,
- pozostawiono rodzime zbiorowiska łąkowe w wyznaczonych miejscach w pasach drogowych.
•

przekazywano

nagrody

rzeczowe

dla

uczestników

i

laureatów

konkursów

ekologicznych organizowanych w jednostkach oświatowych miasta i instytucjach kultury.

12.7.

Adaptacja do zmian klimatu

W dniu 17 października 2019 roku uchwałą Rady Miasta w Kielcach Nr XX/351/2019 został
przyjęty „Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030".
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Zmiany klimatu już obecnie wpływają na nasze miasto. Nasilające się w ich wyniku zjawiska,
takie jak upały, susze, intensywne opady deszczu, wiatry i burze, coraz częściej oddziałują na
miasto i jego mieszkańców, stanowiąc poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania
Kielc. Wzrost temperatur oraz zmiany charakteru opadów w znaczący sposób wpływają na
systemy hydrologiczne i zasoby wodne, a ekstremalne zjawiska klimatyczne i hydrologiczne,
takie jak fale upałów, susze, powodzie, huraganowe wiatry wpływają niekorzystnie na zdrowie
i warunki życia mieszkańców miasta, infrastrukturę i przyrodę. Dostosowanie miasta do
funkcjonowania w zmieniających się warunkach klimatycznych jest obecnie jednym
z najważniejszych wyzwań. Celem Planu Adaptacji miasta Kielce jest zwiększenie odporności
miasta na zjawiska klimatyczne przy zmieniających się warunkach klimatycznych.
W ramach prac nad Planem Adaptacji wykonywano szereg analiz, które pozwoliły na
określenie głównych zagrożeń klimatycznych miasta, umożliwiły ocenę jego wrażliwości na
czynniki klimatyczne oraz stanowiły podstawę do wyboru najbardziej wrażliwych sektorów
i obszarów miejskich, dla których przygotowane zostały działania adaptacyjne istotne dla
poprawy jakości życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców.
Nadrzędnym celem Planu adaptacji do zmian klimatu jest podnoszenie jakości życia
mieszkańców i efektywnego funkcjonowania miasta w warunkach zmian klimatu.
Celami strategicznymi określonymi w dokumencie są:
1. Włączanie adaptacji do zmian klimatu w politykę rozwoju miasta.
2. Wzmocnienie wykorzystania funkcji zieleni miejskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu.
3. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne
(ekstremalne opady, powodzie, susze, upały).
4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk związanych
ze zmianami klimatu;
5. Poprawa funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w obliczu zmian klimatu.

Aby możliwe było realizowanie celów strategicznych, w Planie adaptacji określono
i wyznaczono działania adaptacyjne, które pomogą miastu przystosować się do zmian klimatu
przede wszystkim w najbardziej wrażliwych sektorach, takich jak: zdrowie publiczne,
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gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna i różnorodność biologiczna. Działania
adaptacyjne podzielono na:
 działania organizacyjne – które dotyczą zmian w prawie miejscowym w zakresie
planowania przestrzennego, organizacji przestrzeni publicznej, tworzenia wytycznych
postępowania

w sytuacjach

wystąpienia

zagrożeń

klimatycznych,

usprawnienia

funkcjonowania służb miejskich bądź systemów ostrzegania przed zagrożeniami;
 działania informacyjno-edukacyjne –wspierające, podnoszące społeczną świadomość
klimatyczną i propagujące dobre praktyki adaptacyjne;
 działania techniczne – to działania o charakterze inwestycyjnym obejmujące budowę
nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury, która przyczynia się do ochrony miasta
przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.
W dokumencie wskazano jednostki odpowiedzialne za wdrażanie działań oraz horyzont
czasowy ich wdrażania.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce nr 159/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. został
powołany interdyscyplinarny Zespół do spraw koordynacji wdrażania „Planu Adaptacji do
zmian klimatu miasta Kielce do roku 2030”, nazwany Grupą Sterującą, którego zadaniem jest
koordynacja wdrażania działań adaptacyjnych wynikających z „Planu adaptacji (…)”
realizowanych w różnych wydziałach i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce oraz
jednostkach organizacyjnych Miasta Kielce, monitorowanie postępów realizacji działań,
sprawozdawczość i poszukiwanie źródeł finansowania.
W dniu 22 września 2020 r. odbyło się spotkanie Grupy Sterującej oraz przedstawicieli
jednostek wskazanych w „Planie adaptacji (…)” jako podmioty odpowiedzialne za wdrażanie
poszczególnych działań wynikających z Planu z przedstawicielami firm, będących autorami
koncepcji wdrażania planów adaptacji w takich miastach, jak między innymi Gdańsk,
Bydgoszcz. Celem spotkania było zaprezentowanie działań planistycznych oraz konkretnych
przykładów inwestycji

wykonanych przez inne miasta w Polsce, które po zrealizowaniu

wpłynęły na zwiększenia odporności tych miast na zmiany klimatu. Spotkanie potwierdziło
również konieczność współpracy pomiędzy podmiotami wskazanymi w Planie adaptacji przy
realizacji działań z niego wynikających oraz kompleksowego podejścia do realizacji tych
działań.
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W dniu 22 kwietnia 2021 r. Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR XLIII/893/2021 w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej w 2021 roku na zadania służące ochronie zasobów wodnych
i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce, w oparciu o którą
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce kontynuował w 2021 r.
realizację zadania wpisującego się w działania adaptacyjne. Zadanie polegało na udzielaniu
osobom fizycznym, posiadającym tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną
w granicach administracyjnych miasta Kielce, dofinansowania do:
1) zakupu i montażu zbiorników naziemnych do zbierania wód opadowych;
2) zakupu i montażu zbiorników podziemnych do zbierania wód opadowych i roztopowych;
3) wykonania

studni

chłonnych,

skrzynek

retencyjno-rozsączających,

systemów

rozsączających;
4) wykonania ogrodów deszczowych;
5) budowy zbiornika odkrytego (np. oczka wodnego) wraz z systemem zbierającym wodę
opadową i roztopową z terenu nieruchomości, zasilającym ten zbiornik;
6) zakupu i montażu systemu doprowadzenia wody do zbiornika, odcięcia dopływu wody do
zbiornika w momencie jego przepełnienia oraz pompy podnoszącej wodę, kranu i złącza do
podłączenia węża ogrodowego.
Wysokość dotacji wynosiła do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 2500
zł. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 100 000 zł.
W ramach realizacji zadania kolejne 39 nieruchomości zostało wyposażonych w zbiorniki do
gromadzenia i zatrzymywania wód opadowych, w tym zamontowano: 92 zbiorniki naziemne
i 5 zbiorników podziemnych. Zbiorniki umożliwiają zatrzymanie w ciągu roku 67,26 m3 wody
opadowej.
W wyniku udzielonego przez Urząd Miasta wsparcia finansowego w latach 2020-2021
w sumie 59 nieruchomości oraz 27 jednostek podległych Prezydentowi Miasta Kielce
(żłobków, szkół, przedszkoli, domów opieki) zostało wyposażonych w zbiorniki do
zatrzymywania wód opadowych.
Zrealizowanie wyżej wymienionych zadań pozwala na zatrzymanie części wód opadowych na
terenie „małych zlewni”, jakimi są poszczególne nieruchomości. Wody wykorzystywane są do
podlewania ogródków, trawników, zieleni urządzonej. Działania te pozwalają zaoszczędzić
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wodę pitną, wpływają na ograniczenie ilości wód odpływających z terenu zlewni kanalizacją
deszczową. Wpływają też na poprawę mikroklimatu na terenie nieruchomości.

13. POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, możliwości i zasoby.
W Kielcach cele pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR), który
wypełnia zadania własne gminy, powiatu oraz zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu
administracji rządowej. Zasady ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej reguluje
ustawa z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej. W oparciu o przepisy ww. ustawy osoby
i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji otrzymują niezbędne wsparcie. Ośrodek wykonuje
również zadania w zakresie:
 rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wynikające z ustawy z dnia 27.08.1997
roku o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 organizowania oparcia społecznego i organizowania usług opiekuńczych dla osób, które
z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności
w życiu codziennym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.08.1994 roku o ochronie
zdrowia psychicznego,
 świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach
rodzinnych,
 przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 prowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007 roku o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów,
 wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej wynikające z ustawy z dnia 9.06.2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 organizowania prac społecznie użytecznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
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 reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez
uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 13.06.2003 roku o zatrudnieniu socjalnym,
 ochrony zdrowia psychicznego, zgodnie z ustawą z dnia 19.08.1994 roku o ochronie
zdrowia psychicznego,
 wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych i ustawy z dnia 10.04.1997 roku prawo
energetyczne,
 przyznawania i wypłacania dodatku osłonowego, zgodnie z ustawą z dnia 17.12.2021 roku
o dodatku osłonowym,
 przyznania i wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na
osobę, zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa",
 rozpatrywania wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewniania
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy podmiotom, w szczególności osobom
fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 roku
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa.
Główne zadania pomocy społecznej polegają na: przyznawaniu wsparcia finansowego
i rzeczowego, świadczeniu pracy socjalnej, prowadzeniu niezbędnej infrastruktury, wdrażaniu
nowych form pomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

13.1.

Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021-2030

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021 – 2030
(Strategia) została przyjęta uchwałą nr LII/1026/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 14
października 2021 r. Dokument wyznacza cele strategiczne i działania w zdiagnozowanych
obszarach interwencji, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do
rozwiązania problemów społecznych występujących na terenie miasta i zminimalizować ich
skutki. Strategia stanowi podstawę do opracowania szczegółowych programów/projektów
mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Kielc, w szczególności zagrożonych
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wykluczeniem społecznym. Skuteczność wyznaczonych działań będzie zależała zarówno od
posiadanych i pozyskanych przez miasto środków finansowych, jak i skoordynowanej
współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych.
W Strategii wyznaczono 5 obszarów interwencji, wokół których winny skupiać się działania
instytucji publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych. Realizatorami działań
zaplanowanych w poszczególnych obszarach są komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie, jednostki, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce oraz
organizacje pozarządowe, którym Miasto zleciło/powierzyło realizację zadań publicznych.
Poniższa tabela przedstawia cele strategiczne wskazane w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla miasta Kielce na lata 2021 – 2030.
Tabela 36. Cele strategiczne określone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kielce na lata
2021 – 2030

Cel strategiczny I.

Doskonalenie systemu wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną

Cel strategiczny II.

Wzmocnienie zasobów służących zdrowiu i aktywnemu uczestnictwu
osób starszych w życiu społecznym
Tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia osób
niepełnosprawnych
Promocja zatrudnienia – rynek pracy otwarty dla wszystkich

Cel strategiczny III.
Cel strategiczny IV.
Cel strategiczny V.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od alkoholu
i substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kielce
na lata 2021 – 2030

Realizacja zapisów Strategii podlega systematycznej ocenie, której dokonuje Zespół
Monitorujący Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kielce na lata 20212030, powołany Zarządzeniem nr 9/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 stycznia 2022 r.
Przedmiot monitorowania stanowi zestaw wskaźników określony do każdego z celów
strategicznych i operacyjnych, który umożliwia śledzenie zmian na poziomie działań. Dane do
pomiaru za rok 2021 przekazane przez realizatorów w poszczególnych obszarach interwencji
przedstawione zostały w formie tabelarycznej.
Cel strategiczny I: Doskonalenie systemu wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną
W Kielcach od wielu lat funkcjonuje kompleksowy system opieki nad dzieckiem i rodziną,
którego główne założenia obejmują:
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 wzmacnianie rodziny naturalnej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
wobec dzieci,
 realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych i ogólnodostępne poradnictwo
specjalistyczne dla dzieci i rodziców,
 działalność sieci placówek wsparcia dziennego z dobrze przygotowaną ofertą dla dzieci
i młodzieży,
 efektywną rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą.
Realizatorzy działań w ramach Celu strategicznego I:
1. Urząd Miasta Kielce:
 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (UM)
2. Centrum Obsługi Placówek
3. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ORPZ)
4. Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
 Dział Opieki i Wychowania, Zespół Profilaktyki Rodzinnej (ZPR)
 Dział ds. Dialogu Obywatelskiego
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW)
 Rejony opiekuńcze
6. Organizacje pozarządowe
Tabela 37. Cel I. Doskonalenie systemu wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną
Cel operacyjny 1: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców oraz wzmocnienie funkcji rodziny
Działanie
1.

Podnoszenie wiedzy rodziców
w zakresie kompetencji
opiekuńczo–wychowawczych
poprzez prowadzenie zajęć
„Szkoła dla rodziców i
wychowawców”, warsztatów
umiejętności rodzicielskich,
specjalistycznego poradnictwa
i terapii rodzin, terapii
małżeńskiej

Wskaźniki
liczba zorganizowanych grup w „Szkole dla rodziców i
wychowawców”
liczba osób, które ukończyły „Szkołę dla rodziców i
wychowawców”
liczba zorganizowanych grup w warsztatach
umiejętności rodzicielskich
liczba osób, które ukończyły warsztaty umiejętności
rodzicielskich
liczba konsultacji u psychologa
liczba osób uczestniczących w konsultacjach u
psychologa
liczba konsultacji u pedagoga
liczba osób uczestniczących w konsultacjach u
pedagoga
liczba konsultacji u terapeuty ds. uzależnień

2021
4
36
2
14
1 050
167
1 252
368
100
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2.

3.

4.

5.

6.

Rozwijanie działalności
placówek wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży

liczba osób uczestniczących w konsultacjach u
terapeuty ds. uzależnień

26

-

43

liczba konsultacji u specjalisty pracy z rodziną

liczba osób uczestniczących w konsultacjach u
specjalisty pracy z rodziną

19

-

liczba zorganizowanych terapii rodzin

15

-

liczba osób uczestniczących w terapii rodzin

12

-

liczba zorganizowanych terapii małżeńskich

45

-

liczba osób uczestniczących w terapii małżeńskich

32

liczba placówek wsparcia dziennego prowadzonych w
formie opiekuńczej

20

liczba placówek wsparcia dziennego prowadzonych w
formie specjalistycznej

6

liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego
prowadzonych w formie opiekuńczej

945

liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego
prowadzonych w formie specjalistycznej

350

Realizacja programów
osłonowych i profilaktycznych
wspomagających dziecko i
rodzinę

-

liczba programów

8

-

liczba uczestników programów

30 465

Prowadzenie intensywnej
pracy socjalnej z rodzinami z
trudnościami opiekuńczo–
wychowawczymi

-

liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną

1 390

liczba rodzin objętych systematyczną pracą socjalną w
rejonach opiekuńczych

714

Rozwijanie działalności
Zespołu Profilaktyki Rodzinnej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Kielcach

liczba rodzin objętych wsparciem Zespołu Profilaktyki
Rodzinnej
liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny

211

-

291

Praca z rodzicami naturalnymi
dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej na rzecz powrotu
dziecka do środowiska
rodzinnego

liczba rodzin naturalnych objętych pracą asystenta
rodziny

9

liczba rodzin naturalnych objętych pracą pracownika
socjalnego
liczba dzieci powracających do rodzin naturalnych

74

liczba posiedzeń Zespołu Profilaktyki Rodzinnej

130

51

Cel operacyjny 2: Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i
wychowania przez rodziców naturalnych
Działanie
Wskaźniki
2021
1.

Organizowanie i promowanie
opieki w rodzinnych formach
pieczy zastępczej

liczba odrębnych inicjatyw promujących rodzicielstwo
zastępcze
liczba kandydatów na rodziny zastępcze

193

-

190

liczba rodzin zastępczych

3
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2.

Wspieranie osób sprawujących
rodzinną pieczę zastępczą

liczba umieszczonych dzieci w poszczególnych formach
rodzinnej pieczy

270

-

104

liczba konsultacji u psychologa

liczba osób uczestniczących w konsultacjach u
psychologa
liczba konsultacji u pedagoga

9

liczba osób uczestniczących w konsultacjach u
pedagoga
liczba konsultacji u terapeuty

73

liczba osób uczestniczących w konsultacjach u
terapeuty
liczba zorganizowanych grup wsparcia

0

-

0

liczba osób w grupach wsparcia

liczba zorganizowanych grup w „Szkole dla rodziców i
wychowawców”
liczba osób, które ukończyły „Szkołę dla rodziców i
wychowawców”
liczba dzieci zdiagnozowanych pod względem
psychologiczno-pedagogicznym
-

liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

3.

Funkcjonowanie placówek
opiekuńczo–wychowawczych
do 14 miejsc

6

22

0
0
0
34
11
182

liczba specjalistów pracujących na rzecz rodzinnej
pieczy zastępczej
liczba placówek opiekuńczo–wychowawczych

9

liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo–
wychowawczych

89

7

Cel operacyjny 3: Wsparcie w życiowym usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem osób opuszczających pieczę
zastępczą oraz innego rodzaju placówki opieki całodobowej
Działanie
Wskaźniki
2021
1.

2.

3.

Prowadzenie mieszkań
chronionych treningowych dla
osób usamodzielnianych oraz
lokali aktywizujących dla osób
usamodzielnianych
niepełnosprawnych;

liczba mieszkań chronionych–treningowych

Realizacja Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz

4

liczba osób usamodzielnianych w mieszkaniach
chronionych–treningowych

15

-

liczba lokali aktywizujących

5

-

liczba osób w lokalach aktywizujących

9

Udzielanie pomocy w
liczba osób usamodzielniających się, które otrzymały
uzyskaniu lokali z zasobów
lokal z zasobów miasta
miasta dla osób
usamodzielnianych;
Aktywizacja społecznoliczba osób uczestniczących w proponowanych formach
zawodowa usamodzielnianych aktywizacji społeczno-zawodowej
wychowanków pieczy
zastępczej;
Cel operacyjny 4: Ochrona dziecka i rodziny przed przemocą
Działanie

1.

-

6

9

Wskaźniki

2021

liczba rodzin i dzieci objętych procedurą „Niebieskie
Karty”
liczba „Niebieskich Kart”, gdzie pokrzywdzonym jest

584
61
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Ochrony Ofiar

dziecko
liczba osób uczestniczących w konsultacjach
psychologicznych
liczba dzieci uczestniczących w konsultacjach
psychologicznych
liczba konsultacji psychologicznych

Organizowanie szkoleń i
superwizji dla pracowników
służb współpracujących z
rodziną i dzieckiem

44
113

liczba dzieci objętych psychoedukacją na temat zjawiska
przemocy
liczba rodzin objętych pomocą w formie interwencji
kryzysowej
liczba osób uczestniczących w Programie KorekcyjnoEdukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc

1 221

liczba rozmów kryzysowych za pośrednictwem Telefonu
Zaufania z powodu przemocy w rodzinie

462

Cel operacyjny 5: Wzmacnianie kompetencji zawodowych pracowników służb współpracujących
z rodziną i dzieckiem
Działanie
Wskaźniki
1.

96

17
34

2021

-

liczba szkoleń

18

-

liczba uczestników szkoleń

307

-

liczba superwizji

33

-

liczba uczestników superwizji

25

Cel operacyjny 6: Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach
Działanie
1.

Przyjęcie maksymalnej liczby
dzieci do żłobków i przedszkoli

Wskaźniki

2021

-

liczba miejsc w żłobkach samorządowych

733

liczba dzieci uczęszczających do żłobków
samorządowych
liczba miejsc w żłobkach niepublicznych

756

-

liczba dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych

446

-

liczba miejsc w przedszkolach samorządowych

liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli
samorządowych
liczba miejsc w przedszkolach niepublicznych
liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli
niepublicznych
Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za 2021 rok.

634
4 811
4 741
2 697
2 591

Działania mające na celu podnoszenie wiedzy rodziców w zakresie kompetencji opiekuńczo–
wychowawczych realizowane były m.in. przez Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet
w Ciąży, Zespół Profilaktyki Rodzinnej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie. W 2021 roku przeprowadzono 2 445 godzin konsultacji specjalistycznych dla 580
osób. Rodziny najczęściej korzystały ze spotkań z pedagogiem, następnie psychologiem oraz
terapeutą ds. uzależnień. Szkołę dla rodziców i wychowawców oraz warsztaty umiejętności
rodzicielskich ukończyło 50 osób. W terapii małżeńskiej uczestniczyło 14 par, natomiast
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w terapii rodzin – 4 rodziny. Powyższe dane potwierdzają zapotrzebowanie rodzin z dziećmi
na pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego.
Placówki wsparcia dziennego pełnią istotną rolę w procesie wspierania rodziny w opiece
i wychowaniu dziecka. W 2021 roku w mieście funkcjonowało 26 placówek wsparcia
dziennego, posiadających łącznie 1 295 miejsc (6 prowadzonych w formie specjalistycznej
oraz 20 w formie opiekuńczej). W placówkach mających formę opiekuńczą dzieci otrzymały
pomoc w nauce, uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, integracyjnych oraz rozwijających
zainteresowania. Placówki mające formę specjalistyczną dbały o rozwój psychofizyczny dzieci
poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, kompensacyjnych oraz logopedycznych.
Ważnym zadaniem placówek była współpraca z rodzinami wychowanków.
W 2021 roku zrealizowano 8 programów profilaktycznych i osłonowych wspomagających
dziecko i rodzinę. Cztery z nich to kilkuletnie programy polityki zdrowotnej wdrażane na
podstawie uchwał Rady Miasta Kielce. Dotyczą one: profilaktyki zakażeń meningokokami,
szczepień przeciw grypie, prewencji ospy wietrznej oraz leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego.
W 2021 roku z systemu pomocy społecznej korzystało 1 390 rodzin z dziećmi. Pracownicy
socjalni rejonów opiekuńczych wspierali w opiece nad dzieckiem 714 rodzin z wyżej
wymienionych z powodu trudności jakie przejawiały one w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.
W celu zapobiegania umieszczeniu dziecka poza rodziną naturalną lub na rzecz jego powrotu
do

środowiska

rodzinnego,

kompleksową

pomoc

świadczyli

pracownicy

rejonów

opiekuńczych, asystenci rodziny zatrudnieni w MOPR oraz koordynatorzy Ośrodka Rodzinnej
Pieczy Zastępczej. W wyniku wspólnej pracy specjalistów w 2021 roku 51 dzieci powróciło
z pieczy zastępczej do środowiska rodzinnego.
W 2021 roku Zespół Profilaktyki Rodzinnej zorganizował 291 spotkań zespołów
interdyscyplinarnych,

których

celem

było

wzmocnienie

kompetencji

opiekuńczo-

wychowawczych rodziców i zapewnienie dziecku godnych warunków życia (w tym:
mieszkaniowych, właściwego żywienia i ubrania, warunków do rozwoju i edukacji). Asystenci
rodziny współpracowali ze 130 rodzinami.
Pracownicy współpracujący z rodziną i dzieckiem systematycznie podnosili swoje kompetencje
zawodowe. W 2021 roku 25 pracowników uczestniczyło w superwizji, która wpływa na
poprawę jakości pracy oraz zwiększenie skuteczności pracy z rodziną.
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Zauważalna jest duża aktywność Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej podejmującego
inicjatywy zachęcające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – formy opieki nad dziećmi
najbardziej zbliżonej do naturalnego środowiska rodzinnego. W 2021 roku w Kielcach
odnotowano 190 rodzin zastępczych. Ze 182 z nich współpracowali koordynatorzy rodzinnej
pieczy zastępczej. Wszystkie rodziny miały zapewniony dostęp do specjalistycznej pomocy
psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej, grup samopomocowych. W 2021 roku
z powyższych form wsparcia skorzystały 82 rodziny.
Zlokalizowane w Kielcach placówki opiekuńczo–wychowawcze działały zgodnie ze standardem
opieki i wychowania dotyczącym liczby miejsc tj. w każdej z nich przebywało nie więcej niż
14 wychowanków. W 2021 roku funkcjonowało 7 całodobowych placówek opiekuńczowychowawczych, w tym 4 typu socjalizacyjnego prowadzone przez Gminę Kielce oraz
3 placówki niepubliczne typu rodzinnego. W ubiegłym roku umieszczono w nich 89 dzieci.
Ważnym etapem wspierającym proces usamodzielniania osób opuszczających instytucjonalną
i rodzinną pieczę zastępczą jest pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym, który
umożliwia przygotowanie do

pełnej samodzielności. W 2021 roku funkcjonowały 3

mieszkania chronione treningowe dla osób usamodzielnianych dysponujące 6 miejscami
zlokalizowane przy ul. Sandomierskiej 126 i ul. Marszałkowskiej 12 oraz mieszkanie chronione
treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia dysponujące 3 miejscami
mieszczące się przy ul. Sienkiewicza 23/24. Umiejętności niezbędne do samodzielnego życia
zdobywało w nich 15 osób. Osoby niepełnosprawne, w szczególności usamodzielniani
wychowankowie pieczy zastępczej, uczyły się zaradności życiowej podczas pobytu w lokalach
aktywizujących dysponujących 8 miejscami. W lokalach zlokalizowanych przy ul.
Nowowiejskiej 12 przebywało 9 wychowanków.
Osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą otrzymują pomoc w uzyskaniu
odpowiednich warunków mieszkaniowych. W ubiegłym roku lokale z zasobów gminy
przyznano 6 usamodzielniającym się wychowankom. Ponadto osoby usamodzielniane mogły
otrzymać pomoc na usamodzielnienie, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz
świadczenie pieniężne na kontynuowanie nauki.
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce, w 2021 roku procedurą
Niebieskiej Karty (NK) zostały objęte 584 środowiska. Za pośrednictwem Telefonu Zaufania
przeprowadzono 462 rozmowy kryzysowe dotyczące przemocy w rodzinie. Z konsultacji
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psychologicznych skorzystało 96 osób dorosłych oraz 44 dzieci. Podjęto 17 interwencji
kryzysowych w rodzinach.
Miasto realizuje inicjatywy w zakresie polityki prorodzinnej, które umożliwiają godzenie życia
zawodowego z obowiązkami rodzinnymi oraz podejmowanie zatrudnienia po zakończonym
urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Przykładem takiego działania są starania
o przyjęcie maksymalnej liczby dzieci do żłobków i przedszkoli, a tym samym zapewnienie
rodzicom dostępności miejsc w różnych formach opieki. Żłobki samorządowe dysponowały
733 miejscami, uczęszczało tam 756 dzieci. Żłobki niepubliczne miały 634 miejsca i przyjęły
446 dzieci. Przedszkola samorządowe dysponowały 4 811 miejscami, przyjęły 4 741 dzieci.
W przedszkolach niepublicznych dysponujących 2 697 miejscami.
Cel strategiczny II. Wzmocnienie zasobów służących zdrowiu i aktywnemu uczestnictwu osób
starszych w życiu społecznym
Inicjatywy podejmowane w ramach polityki senioralnej są odpowiedzią władz lokalnych
na zmiany w strukturze demograficznej ludności miasta i wzrastającą liczbę kielczan w wieku
poprodukcyjnym. Funkcjonujący w Kielcach system wsparcia osób starszych obejmuje
działania i infrastrukturę, które wpływają na utrzymanie samodzielności życiowej seniorów,
zachowanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej oraz integrują ze społecznością lokalną.
Ponadto tworzą warunki do godnego i zdrowego starzenia się. System wsparcia uwzględnia
potrzeby zarówno osób samodzielnych, potrzebujących czasowej opieki, jak również
zależnych od pomocy innych.
Realizatorzy działań w ramach Celu strategicznego II:
1. Urząd Miasta Kielce:
 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
 Dział ds. Dialogu Obywatelskiego
 Dział Usług
 Dział ds. Instytucjonalnej Pomocy osobom Starszym
 Kluby Seniora
 Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera i jego Filia
3. Kielecka Rada Seniorów
4. Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowo i Organizacyjnej Placówek Wsparcia
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5. Organizacje pozarządowe

Tabela 38. Cel II. Wzmocnienie zasobów służących zdrowiu i aktywnemu uczestnictwu osób starszych w życiu
społecznym
Cel operacyjny 1: Wspieranie aktywności społecznej seniorów
Działanie
Wskaźniki
2021
1.
Promocja i organizacja wolontariatu
0
 liczba seniorów zaangażowanych się w działalność
osób starszych
wolontarystyczną
0
 liczba osób objętych wsparciem seniorów –
wolontariuszy
2.
Promowanie i tworzenie miejsc
27
 liczba dostępnych miejsc przyjaznych seniorom
przyjaznych seniorom
3.
Rozszerzenie oferty sportowej i
175
 liczba zrealizowanych imprez i wydarzeń o
rekreacyjnej adresowanej do seniorów
charakterze sportowo-rekreacyjnym
735
 liczba seniorów uczestniczących w wydarzeniach
sportowo-rekreacyjnych
4.
Rozwijanie kompetencji cyfrowych
175
 liczba zorganizowanych szkoleń z zakresu obsługi
seniorów poprzez organizowanie
komputera, Internetu
szkoleń z zakresu obsługi komputera,
i smartfonu
Internetu, smartfonu
12
 liczba miejsc, w których są organizowane szkolenia z
zakresu obsługi komputera, Internetu i smartfonu
220
 liczba osób uczestniczących w szkoleniach z zakresu
obsługi komputera, Internetu i smartfonu
Cel operacyjny 2: Doskonalenie systemu wsparcia seniorów umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie
w środowisku
Działanie
Wskaźniki
2021
1.
Tworzenie punktów doraźnej opieki
0
 liczba utworzonych punktów doraźnej opieki
domowej zapewniających krótkotrwałą
domowej
pomoc osobom starszym w sytuacjach
0
 liczba osób objętych wsparciem punktów doraźnej
kryzysowych
opieki domowej
0
 liczba pracowników zatrudnionych w punktach
doraźnej opieki domowej
2.
Utrzymanie miejsc w istniejących
14
 liczba ośrodków wsparcia dziennego dla osób
ośrodkach wsparcia dziennego dla osób
starszych
starszych
45
 liczba miejsc w ośrodkach wsparcia dziennego dla
Liczba miejsc dotyczy Ośrodka Wsparcia
osób starszych
Dziennego dla Osób Chorych na
 liczba osób korzystających z ośrodków wsparcia
2061
Alzhaimera i jego Filii
dziennego dla osób starszych
3.
Rozszerzenie zakresu usług teleopieki
60
 liczba osób korzystających z teleopieki
8
 liczba interwencji podjętych w ramach teleopieki
4.
Zwiększenie zasobów kadrowych
446
 liczba opiekunów zatrudnionych w podmiotach
pozwalających
świadczących usługi opiekuńcze
na zapewnienie ciągłości opieki
12
 liczba koordynatorów usług
domowej
1330
 liczba seniorów objętych pomocą usługową
5.
Organizacja szkoleń dla osób
0
 liczba zorganizowanych szkoleń dla osób
świadczących usługi opiekuńcze
świadczących usługi opiekuńcze
0
 liczba pracowników, którzy ukończyli szkolenia
specjalistyczne z zakresu opieki
Cel operacyjny 3: Organizacja opieki dla osób starszych wymagających całodobowego wsparcia
Działanie
Wskaźniki
2021
1.
Rozszerzenie działalności Zakładu
101
 liczba osób skierowanych do ZPO
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach  liczba osób oczekujących na miejsce w ZPO
27
przy ul. Sobieskiego 30
42
 liczba łóżek w ZPO
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liczba nadwykonań w ZPO w ramach kontraktu z NFZ
liczba lokali w mieszkaniach chronionych
wspieranych dla osób starszych
 liczba nowo utworzonych lokali w mieszkaniach
chronionych wspieranych dla seniorów
3.
Dostosowanie istniejących miejsc w
 liczba łóżek w domach pomocy społecznej dla osób z
domach pomocy społecznej do
zaburzeniami pamięci
rzeczywistych potrzeb poprzez
 liczba osób starszych umieszczonych w domach
zwiększenie ilości miejsc dla osób z
pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami pamięci
zaburzeniami pamięci, które kierowane
 liczba osób oczekujących na miejsce w domu pomocy
są do placówki na podstawie
społecznej dla osób
postanowienia sądowego
z zaburzeniami pamięci
 liczba osób starszych przyjętych do domu pomocy
społecznej dla osób
z zaburzeniami pamięci
Cel operacyjny 4: Poprawa sytuacji zdrowotnej seniorów
Działanie
Wskaźniki
1.
Promowanie zdrowego trybu życia i
 liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych z
aktywności ruchowej seniorów
zakresu aktywności ruchowej seniorów i zdrowego
trybu życia
2.
Realizacja programów profilaktyki
 liczba zrealizowanych programów z zakresu
zdrowotnej osób starszych
profilaktyki zdrowotnej
 liczba osób objętych programami profilaktyki
zdrowotnej
3.
Realizacja kampanii informacyjnych
 liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych
dotyczących profilaktyki zdrowotnej
dotyczących profilaktyki zdrowotnej
4.
Inicjatywy zmierzające do utworzenia
 liczba utworzonych poradni geriatrycznych
poradni geriatrycznej
Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za 2021 rok.
2.

Zwiększenie liczby miejsc w
mieszkaniach chronionych wspieranych
dla osób starszych

24
90
0
36
56
11

20

2021
17

1
6387
3
0

Inicjatywą wzmacniającą udział seniorów w życiu społecznym powinno być sporządzenie
wykazu miejsc przyjaznych osobom starszym oraz jej upowszechnienie. Wykaz powinien
zawierać aktualizowaną ofertę wydarzeń rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych
adresowanych

do starszych mieszkańców Kielc. Wiele lokalnych instytucji realizowało

działania skierowane do osób starszych. Były to m.in.: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Miejska Biblioteka Publiczna, Kielecki Teatr Tańca, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W 2021
roku miało miejsce 175 wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, w których wzięło udział 735
osób. Seniorzy uczęszczali na ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe, korzystali z basenów
miejskich, organizowali pikniki integracyjne.
Dostrzegając

znaczenie

umiejętności

cyfrowych

przeprowadzono

175

konsultacji

indywidualnych i szkoleń z zakresu obsługi komputera, Internetu i smartfona. Wzięło w nich
udział 220 osób starszych. Warsztaty edukacyjne prowadzone były we wszystkich klubach
seniora. Podczas stałych zajęć klubowych pracownicy przybliżali seniorom ideę wolontariatu
oraz działań samopomocowych.
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Kielecki system wsparcia osób starszych opiera się na założeniu, że udzielana pomoc powinna
mieć charakter środowiskowy i personalny tzn.: powinna być świadczona lokalnie, w miejscu
zamieszkania osoby potrzebującej, z uwzględnieniem jej stanu zdrowia i zdolności
psychofizycznych. W Strategii, dokumencie długofalowym, zaplanowano więc w kilkuletniej
perspektywie czasowej tworzenie punktów doraźnej opieki domowej zapewniających pomoc
krótkotrwałą osobom starszym w sytuacjach kryzysowych.
Działające w mieście ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów posiadają bogatą ofertę zajęć
edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i ruchowych. Udział w proponowanych zajęciach
pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego i zaangażowanie w działania na rzecz
społeczności lokalnej. W 2021 roku w mieście działało 12 klubów seniora: Klub Senior +,
ul. Krzemionkowa 1, Klub Senior+, ul. Warszawska 151, Klub Seniora, al. Legionów 5, Klub
Seniora, ul. Hoża 39, Klub Seniora, ul. Konopnickiej 5, Klub Seniora, ul. Marszałkowska 12 (filia
Klubu Seniora, ul. Konopnickiej 5), Klub Seniora, ul. Naruszewicza 23, Klub Seniora, ul.
Nowaka–Jeziorańskiego 75, Klub Seniora, ul. św. Stanisława Kostki 4a, Klub Seniora, ul. Tujowa
2, Klub Seniora, ul. Urzędnicza 3 (filia Klubu Seniora, Al. Legionów 5) oraz Klub Seniora, ul.
Żeromskiego 44 (filia Klubu Seniora, ul. św. St. Kostki 4a). Z oferty klubów w 2021 roku
skorzystało 2 016 osób starszych.
Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera mieszczący się przy Al.
Legionów 5 dysponuje 20 miejscami dla osób, które z powodu choroby Alzheimera lub innych
postaci otępienia wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych. Ośrodek zapewnia opiekę dzienną, powadzi terapię zajęciową, rehabilitację
ruchową oraz udziela wsparcia edukacyjnego dla rodzin i opiekunów. W 2021 roku
uczestnikami Ośrodka było 20 osób. Od 2020 roku funkcjonuje Filia Ośrodka Wsparcia
Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53. Placówka
dysponuje 25 miejscami. W 2021 roku w Filii przebywało 25 osób chorych na Alzheimera
Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania ma zapewnić osobie starszej teleopieka. Usługa ta
ma charakter ratowniczy, polega na przywoływaniu pomocy przez seniora w przypadku,
gdy potrzebna jest szybka interwencja osoby trzeciej (np.: pogorszenie samopoczucia,
upadek). Usługa teleopieki oferowana jest osobom starszym, mieszkającym samotnie,
niesamodzielnym lub cierpiącym na przewlekłe schorzenia związane z ryzykiem gwałtownego
zachorowania.
W 2021 roku z teleopieki korzystało 60 seniorów, podjęto 8 akcji interwencyjnych.
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Zapewnienie ciągłości opieki domowej skierowanej do osób starszych jest możliwe w sytuacji
zwiększenia zatrudnienia opiekunów w podmiotach świadczących usługi opiekuńcze.
W ubiegłym roku pomocą usługową objętych było 1 330 osób, opiekunów świadczących
usługi opiekuńcze – 446.
Funkcjonujące w mieście mieszkania chronione wspierane stanowią rozszerzenie wachlarza
usług opiekuńczych świadczonych na rzecz seniorów o mniejszym stopniu samodzielności.
Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, nie
wymagają jednak usług w zakresie świadczonym przez jednostkę opieki całodobowej.
Mieszkania chronione wspierane pozwalają seniorom na samodzielność i integrację
ze środowiskiem lokalnym. W 2021 roku w 90 mieszkaniach przebywało łącznie 99 osób.
Osobom,

które

wymagają

całodobowej

opieki

z

powodu

wieku,

choroby

lub

niepełnosprawności przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Na terenie Kielc w 2021 roku funkcjonowało 6 domów pomocy społecznej (DPS), w tym
5 prowadzonych przez Gminę Kielce:
1. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76
(przeznaczony dla 150 osób),
2. DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych im. prof. A. Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76
(przeznaczony dla 82 osób),
3. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych im. F. Malskiej, ul. Tarnowska 10
(przeznaczony dla 100 osób),
4. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych im. Jana i Marysieńki Sobieskich, ul. Króla
Jana III Sobieskiego 30 (przeznaczony dla 33 osób),
5. DPS dla kobiet przewlekle psychicznie chorych im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6
(przeznaczony dla 104 osób),
oraz 1 DPS prowadzony przez organizację pozarządową:
6. DPS Polskiego Związku Niewidomych, ul. Złota 7 (przeznaczony dla 45 osób),
W 2021 roku DPS-y dysponowały łącznie 514 miejscami, w tym 469 miejsc w domach
prowadzonych przez Gminę Kielce, 45 w domu prowadzonym przez Polski Związek
Niewidomych.
Całodobowe wsparcie zapewniał również Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Udzielane
świadczenia polegały na zapewnieniu pacjentom miejsca pobytu i wyżywienia, leków i
wyrobów medycznych, pielęgnacji oraz rehabilitacji. Usługi obejmowały też edukację
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zdrowotną oraz przygotowanie pacjentów do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach
domowych. Zakład dysponuje 42 łóżkami, w 2021 roku do placówki skierowano 101 osób, na
miejsce oczekuje kolejnych 27.
W Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 powstał oddział dla
osób z zaburzeniami pamięci i zdiagnozowaną chorobą Alzheimera, które kierowane są do
placówki na podstawie postanowienia sądowego. Oddział dysponuje 36 miejscami, w 2021
roku umieszczono w nim 56 osób, na miejsce oczekuje kolejnych 11. Specjaliści psychiatrzy
potwierdzają, że przybywa pacjentów z takim schorzeniem przybywa. W okresie
obowiązywania Strategii zaplanowano dostosowanie istniejących miejsc w domach pomocy
społecznej do rzeczywistych potrzeb związanych z zapewnieniem opieki osobom
z zaburzeniami pamięci.
Dbając o poprawę sytuacji zdrowotnej seniorów Urząd Miasta sfinansował program szczepień
przeciw grypie skierowany do osób od 55. roku życia. W 2021 roku ze szczepień skorzystało
6 387 seniorów.
Uczestnicy klubów seniora brali udział w spotkaniach edukacyjnych i profilaktycznych
dostarczających wiedzy na temat raka szyjki macicy, raka piersi, nowotworów żołądka czy
profilaktyki higieny jamy ustnej. Uczestniczyli także m.in. w badaniach słuchu, wzroku,
korzystali z porad dietetyka.
Starzenie się społeczeństwa powoduje rosnące zapotrzebowanie na usługi poradni
geriatrycznych. Specjalistyczna opieka medyczna nad seniorami przynosi wydłużenie okresu
względnie dobrego stanu ich zdrowia i poprawę sprawności. W rezultacie odciąża system
pomocy społecznej oraz opieki zdrowotnej. W okresie obowiązywania Strategii zaplanowano
podejmowanie inicjatyw zmierzających do powstania poradni geriatrycznych w mieście.
Cel strategiczny III. Tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia osób
niepełnosprawnych
Lokalny system oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych skupia się na realizacji
dwóch podstawowych celów: zwiększenia samodzielności osoby z niepełnosprawnością
w realizowaniu podstawowych ról społecznych oraz integracji społecznej i zawodowej,
co bezpośrednio przekłada się na jakość życia. Oferowane wsparcie ma umożliwić tej grupie
niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach. Założenia ww. systemu obejmują:
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 rozszerzenie wachlarza usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych
 aktywizację społeczną, zawodową i edukacyjną osób niepełnosprawnych,
 tworzenie miejsc pracy,
 integrację osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym,
 wsparcie dla rodzin, których członkiem jest osoba chorująca.
Realizatorzy działań w ramach Celu strategicznego III:
1. Urząd Miasta Kielce
 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 Koordynatorzy ds. Dostępności Urzędu
2. Miejski Urząd Pracy
3. Centrum Obsługi Placówek
4. Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowo i Organizacyjnej Placówek Wsparcia
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 Dział ds. Adaptacji Osób Niepełnosprawnych
 Dział ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym
 Dział Usług
 Dział ds. Dialogu Obywatelskiego
6. Organizacje pozarządowe
Tabela 39. Cel III. Tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych
Cel operacyjny 1: Wspieranie osób niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu
Działanie
Wskaźniki
1.
Podnoszenie jakości i dostępności do  liczba osób niepełnosprawnych korzystających z usług
usług opiekuńczych, w tym
opiekuńczych
specjalistycznych usług
 liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze
opiekuńczych, świadczonych w
specjalistycznych usług opiekuńczych
miejscu zamieszkania
2.
Rozwijanie sieci mieszkań
 liczba mieszkań chronionych
chronionych przeznaczonych dla
 liczba osób niepełnosprawnych zamieszkujących
osób niepełnosprawnych
mieszkania chronione
3.
Prowadzenie infrastruktury pomocy
 liczba mieszkańców domów pomocy społecznej
stacjonarnej skierowanej do osób
 liczba osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych
niepełnosprawnych
umieszczonych w domach pomocy społecznej

1.

Cel operacyjny 2: Wzmocnienie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
Działanie
Wskaźniki
Ułatwianie udziału osobom
 liczba osób, którym udzielono dofinansowania na zakup
niepełnosprawnym w życiu
przedmiotów ortopedycznych
społecznym poprzez dofinansowanie
 liczba osób, którym udzielono dofinansowania na zakup
zakupu przedmiotów
sprzętu rehabilitacyjnego

2021
1 307
118

20
22
1 068
237

2021
960
57
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2.

3.

4.

ortopedycznych, sprzętu
rehabilitacyjnego, uczestnictwa w
turnusach rehabilitacyjnych
Organizowanie i promowanie
wydarzeń sportowych, rekreacyjnych
i kulturalnych dostosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych



liczba osób, którym udzielono dofinansowania
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

698



liczba wydarzeń sportowych, rekreacyjnych,
kulturalnych dla osób niepełnosprawnych

133



liczba osób niepełnosprawnych, które wzięły udział w
wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych

1 617

Inicjonowanie, wspieranie działań
przygotowujących niepełnosprawną
młodzież do samodzielności



1

Rozwijanie infrastruktury pomocy
instytucjonalnej działającej na rzecz
osób niepełnosprawnych




liczba podmiotów udzielających wsparcia młodzieży
niepełnosprawnej
liczba młodzieży niepełnosprawnej, która skorzystała ze
wsparcia podmiotów
liczba warsztatów terapii zajęciowych
liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowych



1.

2.

2
61



liczba mieszkań chronionych wspieranych dla osób
starszych i niepełnosprawnych

90



99



liczba osób mieszkających w mieszkaniach chronionych
wspieranych dla osób starszych i niepełnosprawnych
liczba lokali aktywizujących




liczba osób mieszkających w lokalach aktywizujących
liczba środowiskowych domów samopomocy

26
5



5.

9

liczba uczestników środowiskowych domów
samopomocy
Promowanie inicjatyw
 liczba osób niepełnosprawnych, które korzystają z
wolontarystycznych
pomocy i wsparcia wolontariuszy
 liczba wolontariuszy wspierających osoby
niepełnosprawne
Cel operacyjny 3: Zwiększanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym
Działanie
Wskaźniki
Promowanie wśród pracodawców
 liczba spotkań z pracodawcami
zatrudnienia osób
 liczba uczestników spotkań
niepełnosprawnych, z
uwzględnieniem alternatywnych i
elastycznych form pracy
Kontynuowanie programów
 liczba osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w
wspomagających zatrudnienie osób
szkoleniach, stażach, pracach interwencyjnych
niepełnosprawnych
 liczba wyposażonych stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych
 liczba osób niepełnosprawnych, które podjęły
zatrudnienie
 liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały środki
finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

20

172
34
13

2021
0
0

40
8
382
13

Cel operacyjny 4: Upowszechnianie informacji o usługach świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez
instytucje i organizacje na terenie miasta
Działanie
Wskaźniki
2021
1.
Opracowanie Programu ochrony
0
 liczba opracowanych programów
zdrowia psychicznego Miasta Kielce
2.
Opracowanie Informatora dla osób
0
 liczba opracowanych informatorów
niepełnosprawnych
3.
Rozszerzenie oferty ośrodków
441
 liczba osób niepełnosprawnych korzystających z
wsparcia działających na rzecz osób z
ośrodków wsparcia działających na rzecz osób z
zaburzeniami psychicznymi
zaburzeniami psychicznymi
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Udział osób niepełnosprawnych w
 liczba zorganizowanych spotkań konsultacyjnych
konsultacjach inwestycji miejskich
Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za 2021 rok.
4.

0

Formą wsparcia społecznego ułatwiającą codzienne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej
są usługi opiekuńcze. W 2021 roku z usług opiekuńczych realizowanych w ramach programu
rządowego skorzystało 1 307 osób, natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 118.
Program adresowany był do osób niepełnosprawnych w wieku do 75. roku życia
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku
życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wskazane grupy wymagają pomocy nie tylko w
zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, ale również wsparcia w nauce oraz
podejmowaniu ról społecznych w domu, szkole czy pracy. Podnoszenie jakości i dostępności
do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest priorytetem w procesie
wsparcia osób niepełnosprawnych.
Instrumenty rehabilitacji społecznej mają zapewnić osobom z niepełnosprawnościami
aktywne i pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Zorganizowaną formą aktywnej
rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku są turnusy rehabilitacyjne. W 2021 roku
dofinansowanie

uczestnictwa

w

turnusie

przyznano

698

osobom.

Osoby

z

niepełnosprawnościami ubiegały się także o dofinansowanie do zakupu przedmiotów
ortopedycznych

oraz

sprzętu

rehabilitacyjnego.

Wnioski

pozytywnie

rozpatrzono

odpowiednio 960 osobom oraz 57 osobom.
Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują pomocy w nabywaniu zaradności i samodzielności
życiowej, a także w integracji społecznej. Takie wsparcie oferują środowiskowe domy
samopomocy. W zajęciach realizowanych w 5 środowiskowych domach samopomocy
prowadzonych przez Gminę uczestniczyły w 2021 roku 172 osoby niepełnosprawne.
Formą pomocy dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie
kwalifikują się do pobytu w DPS, jest pobyt w mieszkaniu chronionym. Mieszkania chronione
zapewniają odpowiednie warunki osobom pozbawionym wsparcia ze strony rodziny oraz
przygotowują je do samodzielnego życia poprzez prowadzenie treningów umiejętności
życiowych. Ponadto mieszkańcy mogą skorzystać ze wsparcia: psychologa, pielęgniarki
psychiatrycznej, psychiatry. W mieście działają mieszkania chronione przeznaczone dla osób
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z zaburzeniami psychicznymi, zlokalizowane przy ulicach: ul. Koziej 10/4, Żeromskiego 4/6
ul. Paderewskiego 37/39B, ul. Ściegiennego 142. Dysponują one 20 miejscami, w 2021 roku
przebywały w nich 22 osoby.
Obszar mieszkalnictwa, który daje możliwość decydowania o sobie jest dla osób
niepełnosprawnych bardzo istotny. Mieszkania chronione wspierane oraz lokale aktywizujące
są rozwiązaniem zapewniającym osobom z niepełnosprawnościami prawo do niezależnego
życia, indywidualizację wsparcia oraz autonomię w podejmowaniu aktywności. Są one
przeznaczone są dla osób starszych i niepełnosprawnych, które ze względu na trudną sytuację
życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, nie wymagają jednak usług w zakresie świadczonym przez jednostkę opieki
całodobowej. Mieszkania chronione wspierane mieszczą się przy ulicach: Kazimierza
Wielkiego 35a, ul. Kazimierza Wielkiego 35b, ul. Leszczyńskiej 37 oraz ul. Jagiellońskiej 76. W
2021 roku w 90 mieszkaniach przebywało łącznie 99 osób. Lokale aktywizujące zostały
utworzone przy DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76. W 2021 roku w 20 lokalach
aktywizujących przebywało 26 osób starszych i niepełnosprawnych
Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) należą do podstawowych form aktywności wspomagającej
proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. WTZ-y wspomagają
rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, wzmacniają sprawność
psychofizyczną. W rezultacie osoba niepełnosprawna może uczestniczyć w szkoleniach
zawodowych i podjąć zatrudnienie. Z oferty WTZ przy ul. Słonecznej 9, prowadzonego przez
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, skorzystało 37 uczestników, a z oferty WTZ przy
ul. Krzemionkowej 1, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta –
26 uczestników.
Aktywność zawodowa wpływa na poprawę jakości życia osoby niepełnosprawnej, ponieważ
poza poczuciem, że jest się potrzebnym innym, daje możliwość samorealizacji.
Osoba niepełnosprawna, pracująca, ma więcej kontaktów społecznych, uregulowany tryb
życia oraz posiada perspektywy rozwoju osobistego.
Z instrumentów rehabilitacji zawodowej umożliwiających podniesienie kwalifikacji lub
zdobycie doświadczenia zawodowego skorzystało w 2021 roku 40 osób. Dzięki pozyskanym
środkom finansowym 13 osób rozpoczęło własną działalność gospodarczą, wyposażono
również 8 stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością.
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Osobom, które z powodu niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych przysługuje miejsce w domu pomocy społecznej. W 2021 roku w kieleckich
domach pomocy społecznej przebywało 1 068 osób, w tym 237 niepełnosprawnych
i przewlekle chorych.
W okresie obowiązywania Strategii zaplanowano opracowanie Programu ochrony zdrowia
psychicznego dla miasta Kielce oraz informatora dla osób niepełnosprawnych.
Cel strategiczny IV. Promocja zatrudnienia – rynek pracy otwarty dla wszystkich
Ważnych obszarem działania polityki społecznej jest zwalczanie negatywnych skutków
bezrobocia. W 2021 roku bezrobocie znajdowało się na czwartym miejscu powodów
przyznawania pomocy społecznej w Kielcach. Wspólne działania prowadzone przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Miejski Urząd Pracy koncentrują się na dwóch
kierunkach: wspieraniu powrotu lub wejścia na rynek pracy osób bezrobotnych i biernych
zawodowo oraz działaniach profilaktycznych zapobiegających bezrobociu i wykluczeniu
społecznemu.
Realizatorzy w ramach Celu strategicznego IV:
1. Miejski Urząd Pracy
2. Kielecki Park Technologiczny
3. Urząd Miasta Kielce
 Centrum Obsługi Inwestora
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 Klub Integracji Społecznej
5. Organizacje pozarządowe
Tabela 40. Cel IV. Promocja zatrudnienia – rynek pracy otwarty dla każdego
Cel operacyjny 1: Wspieranie powrotu lub wejścia na rynek pracy osób bezrobotnych i biernych zawodowo
Działanie
Wskaźniki
2021
1.
Diagnoza indywidualnych przyczyn
1013
 liczba odbytych rozmów diagnostycznych
pozostawania bez zatrudnienia
2.
Wsparcie aktywizacji zawodowej (w
 realizacja instrumentów rynku pracy, m.in.:
tym tworzenia miejsc pracy) z
528
 liczba zorganizowanych staży
aktywnych form pomocy
231
 liczba prac interwencyjnych
32
 liczba prac społecznie użytecznych
315
 liczba refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy
3.
Wspieranie rozwoju zawodowego
134
 liczba zrealizowanych działań z zakresu rozwoju

227

Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2021
osób bezrobotnych, poszukujących
pracy i biernych zawodowo, w tym
dostosowanie do funkcjonowania
w środowisku Pracy 4.0

4.

Realizacja tzw. „szybkiej ścieżki” w
zakresie stosowania instrumentów
rynku pracy



5.

Współpraca Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie
i Miejskiego Urzędu Pracy w zakresie
aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych pobierających
zasiłki stałe
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu
w kontekście zmian zachodzących na
rynku pracy (Praca 4.0) oraz
korzystania z pomocy publicznej
na zasadach e-administracji
Budowa partnerstwa na rzecz
lokalnego rynku pracy



6.

7.

9.
10.

Zachęcanie inwestorów do
rekrutowania kadr spośród grona
osób bezrobotnych i współpraca
w tym zakresie
Przeciwdziałanie powstawaniu szarej
strefy
Wsparcie powrotu migrantów
zarobkowych do Kielc oraz
przyciągania talentów z zewnątrz

12.

Propagowanie idei wolontariatu i
ekonomii społecznej jako dróg do
aktywizacji zawodowej
Wspieranie przedsiębiorczości
mieszkańców Kielce

0

liczba uczestników zajęć z tego zakresu

0



liczba kampanii zachęcających pracodawców do
składania ofert pracy
w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach oraz
zatrudniania osób bezrobotnych
liczba powstałych platform wymiany informacji na
temat wzajemnych oczekiwań i potrzeb w
obszarze edukacji, biznesu i instytucji obsługi
rynku pracy dla potrzeb rynku lokalnego
liczba propozycji współpracy z Miejskim Urzędem
Pracy w Kielcach
w zakresie poszukiwania, doszkalania i
motywowania kadr złożonych inwestorom
liczba zrealizowanych zajęć propagujących legalne
formy zatrudnienia
liczba kampania zachęcająca migrantów
zarobkowych do powrotu do Kielc
liczba kampania przyciągająca talenty z zewnątrz,
pokazująca Kielce również jako dobrą przestrzeń
do pracy zdalnej,
liczba utworzonych w strukturach miejskich
miejsca obsługi („pierwszego kontaktu”)
migrantów powrotnych
liczba przeprowadzonych zajęć z tego zakresu
propagowania idei wolontariatu i ekonomii
społecznej
liczba przeprowadzonych zajęć z zakresu
przedsiębiorczości i doradztwa biznesowego
liczba dotacji udzielonych na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej

6









11.

110
18
0
6
0
4





8.

zawodowego:
 szkoleń,
 studiów podyplomowych,
 walidacji,
 certyfikacji,
 zajęcia doradcze z tego zakresu
liczba uczestników Klubu Integracji Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy w
ramach „szybkiej ścieżki” skorzystali z jednego z
instrumentów dostępnych w Miejskiego Urzędu
Pracy w Kielcach
liczba uczestników Klubu Integracji Społecznej
pobierających zasiłek stały, które skorzystały z
instrumentu rynku pracy w ramach środków
PEFRON dla osób niepełnosprawnych ze statusem
poszukującego pracy






0

0

00
0

0

0

11
252
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Wspieranie powrotu lub wejścia na
 liczba pozyskanych ofert pracy dla osób
rynek pracy osób niepełnosprawnych
niepełnosprawnych (subsydiowanych i
(bezrobotnych i poszukujących
niesubsydiowanych)
pracy)
Cel operacyjny 2: Działania profilaktyczne, zapobiegające bezrobociu i wykluczeniu społecznemu
Działanie
Wskaźnik
1.
Celowa gospodarka talentami,
 liczba utworzonych Centrum Wspierania Kariery
propagowanie świadomego wyboru
(Talent Office)
ścieżki kariery, przygotowanie do
 liczba zbudowanych (w oparciu o CWK MUP)
aktywnego poszukiwania
systemu otwartego, całożyciowego poradnictwa
zatrudnienia
edukacyjno-zawodowo-biznesowego
ukierunkowanego na określenie predyspozycji
zawodowych, podnoszenie poziomu umiejętności
aktywnego poszukiwania zatrudnienia –
zbudowanie przestrzeni do współpracy w tym
zakresie wszystkich instytucji realizujących usługę
poradnictwa zawodowego
2.
Zapobieganie dezaktualizacji
 liczba umów na dofinansowanie kształcenia
kompetencji zawodowych
ustawicznego pracowników
pracowników i następującej w
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
związku z tym utracie zatrudnienia
 liczba dofinansowanych form rozwoju
zawodowego osób pracujących, zarejestrowanych
w MUP jako poszukujące pracy:
 szkoleń,
 egzaminów,
 studiów podyplomowych,
 walidacji,
 certyfikacji.
3.
Zacieśnianie współpracy z gminami
 liczba zbudowanych systemów wymiany
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
informacji i współdziałania
w zakresie obsługi części wspólnych
w zakresie obsługi rynku pracy
rynku pracy
Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za 2021 rok.
13.
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2021
1
9

156

563

548
13
2
0
0
0

Zadania z zakresu rynku pracy realizują publiczne służby zatrudnienia. W Kielcach rolę tę
wypełnia Miejski Urząd Pracy. Z uwagi fakt, iż osoby bezrobotne są jednocześnie klientami
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie działania obu instytucji uzupełniają się.
W celu zdiagnozowania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia przeprowadzono 1 013
rozmów konsultacyjnych z klientami pozostającymi bez pracy. Analiza obszarów
problemowych umożliwia określenie optymalnego planu postępowania dla rozwiązania
trudnej sytuacji klienta. Działania związane z reintegracją społeczną i zawodową adresowane
do osób korzystających z systemu pomocy społecznej realizuje Klub Integracji Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W 2021 roku pracownicy Klubu Integracji Społecznej
oraz Miejskiego Urzędu Pracy opracowali procedurę tzw.: „szybkiej ścieżki” w zakresie
stosowania instrumentów rynku pracy dla osób pozostających bez pracy oraz sposobów
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pobierających zasiłek stały. Opracowana
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procedura obejmuje przekazanie do MUP informacji o rozpoczęciu przez osobę bezrobotną
uczestnictwa w KIS, następnie w sytuacji znalezienia pracodawcy zainteresowanego
zatrudnieniem klienta z zastosowaniem instrumentów rynku pracy

- przyznanie

odpowiedniego. Wsparcie jest przyznawane uczestnikowi jako osobie będącej w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy, realizującej kontrakt socjalny oraz będącej uczestnikiem w KIS.
Z procedury „szybkiej ścieżki” skorzystało 4 uczestników KIS.
Główne formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo to tzw.:
aktywne formy pomocy. W 2021 roku najpopularniejszą formą aktywizacji osób bezrobotnych
były staże, na które skierowano 528 osób, prace interwencyjne wykonywało 231 osób,
natomiast prace społecznie użyteczne – 32 osoby. W ramach rozwoju zawodowego 110 osób
zakończyło udział w szkoleniach i podniosło kwalifikacje zawodowe.
Miejski Urząd Pracy wraz z Kieleckim Parkiem Technologicznym zorganizował 6 kampanii
zachęcających pracodawców do składania ofert pracy oraz zatrudniania osób bezrobotnych.
Ponadto wspólnie przeprowadzono 11 zajęć z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa
biznesowego. W 2021 roku udzielono 252 dotacje na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej.
W ramach wsparcia dla osób niepełnosprawnych, zarówno bezrobotnych jak i poszukujących
pracy, Miejski Urząd Pracy oraz Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Kielcach pozyskali 233 oferty pracy. W ramach zapobiegania dezaktualizacji
kompetencji zawodowych, Miejski Urząd Pracy dofinansował 719 pracownikom udział
w różnego rodzaju formach rozwoju zawodowego.
W 2021 roku zostało zawarte porozumienie, którego stronami były Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy. Głównym celem
podpisanego

porozumienia

jest

podejmowanie

wspólnych

działań

wzmacniających

skuteczność reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu Integracji Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Działania te mają na celu odbudowanie
i podtrzymanie u osób biorących udział w zajęciach umiejętności uczestnictwa w życiu
społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu
oraz odbudowanie i podtrzymanie zdolności do świadczenia pracy.
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Cel strategiczny V. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od alkoholu i substancji
psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych
Celem podejmowanych inicjatyw jest zapewnienie mieszkańcom miasta możliwości uzyskania
wsparcia oraz profesjonalnej pomocy w

rozwiązywaniu problemów wynikających

z nadużywania alkoholu, środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, przemocy
w rodzinie oraz wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej.
Informacje dotyczące realizacji działań znajdują się w rozdziale XIX. Zdrowie i profilaktyka
niniejszego dokumentu.
Realizatorzy działań w ramach Celu strategicznego V:
1. Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
3. Urząd Miasta Kielce
 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
4. Ośrodki terapeutyczne
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny
 Klub Integracji Społecznej
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty”
6. Organizacje pozarządowe
Tabela 41. Cel V. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych
oraz uzależnień behawioralnych
Cel operacyjny 1: Wzmacnianie sieci wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień, promowania zdrowego stylu życiu
oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu
Działanie
Wskaźniki
2021
1.

Realizacja Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii

liczba zajęć z zakresu pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób z problemami uzależnień

15

–

liczba osób korzystających z zajęć z zakresu pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z
problemami uzależnień

181

–

liczba zajęć dla członków rodzin z problemem
uzależnień i ofiar przemocy w rodzinie

14

–

liczba osób korzystających z zajęć dla członków
rodzin z problemem uzależnień i ofiar przemocy w
rodzinie

134
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–

liczba zadań realizowanych przez organizacje
pozarządowe, działające na rzecz rozwiązywania
problemów uzależnień

12

–

liczba organizacji pozarządowych realizujących
zadania na rzecz rozwiązywania problemów
uzależnień

28

–

liczba osób korzystających z terapii dla osób
indywidualnych w ŚCPiE
liczba osób korzystających z interwencji kryzysowej
w ŚCPiE
liczba osób korzystających z systemowej terapii par
i rodzin w ŚCPiE
liczba osób korzystających z grup terapeutycznych
dla osób dorosłych w ŚCPiE

–
–
–

–

liczba wniosków, które wpłynęły do GKRPA

659

–

liczba rozpatrzonych spraw przez GKRPA

980

–

liczba osób skierowanych na badania do biegłych
przez GKRPA
liczba osób skierowanych do placówek lecznictwa
odwykowego przez GKRPA

534

–

liczba spraw skierowanych do sądu przez GKRPA

274

–

liczba wydanych opinii o zgodności lokalizacji
punktów sprzedaży napojów alkoholowych z
uchwałami Rady Miasta Kielce przez GKRPA
liczba kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych przez GKRPA

117

–
–

liczba kampanii, konferencji, festynów i innych
imprez o charakterze profilaktycznym
organizowanych przez GKRPA
liczba programów profilaktycznych
liczba spotkań profilaktycznych i godzin
edukacyjnych

–
–

liczba uczniów, którzy wzięli udział w profilaktyce
Prowadzenie działań
liczba spotkań edukacyjnych i warsztatowych w
profilaktycznych w placówkach
ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
wsparcia dziennego dla dzieci i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
młodzieży
Przeciwdziałania Narkomanii
– liczba osób uczestniczących w spotkaniach
edukacyjnych i warsztatowych w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
Cel operacyjny 2: Rozwijanie systemu wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Działanie

1.

Umożliwianie korzystania ze

61
29

–

3.

500

liczba osób korzystających z grup
socjoterapeutycznych dla młodzieży w ŚCPiE

–

Opracowanie i prowadzenie
programów profilaktycznych oraz
edukacyjnych w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom, z
uwzględnieniem mediów
społecznościowych oraz Internetu

76

–

–

2.

2 078

Wskaźniki
–

liczba placówek świadczących wsparcie

243

13
5

33
806
spotkań,
1384
godzin
1 408
637

923

2021
6
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specjalistycznego poradnictwa dla
osób uzależnionych i członków ich
rodzin, terapii uzależnień,
programów reintegracji
społecznej i zawodowej

–
–
–

liczba osób korzystających ze specjalistycznego
poradnictwa
liczba osób korzystających z terapii uzależnień
liczba osób uczestniczących w programach
reintegracji społecznej i zawodowej

Prowadzenie kampanii
– liczba działań informacyjnych
promujących instytucje
– liczba osób objętych zasięgiem kampanii
świadczące pomoc w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom
oraz rozszerzające wiedzę i
zmiany zachowania mieszkańców
Kielc wobec określonych
problemów społecznych
3.
Rozwijanie instytucjonalnych
– liczba placówek oferujących pomoc
form pomocy osobom
– liczba osób korzystających z placówek
uzależnionym
Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za 2021 rok.
2.

13.2.

938
2 143
54
5
ok
1 000

7
3369

Programy rządowe i miejskie

Karta Dużej Rodziny (KDR)
Zakres ulg przysługujący rodzinom wielodzietnym w ramach ogólnopolskich uprawnień został
poszerzony o zniżki lokalne na podstawie wprowadzonego uchwałą Rady Miasta Kielce
Nr XXXVII/728/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku Programu dla rodzin wielodzietnych. Do
korzystania z KDR uprawnione są rodziny, które w chwili składania wniosku wychowują co
najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z niej dożywotnio,
natomiast dzieci do 18. roku życia lub do ukończenia nauki szkolnej, maksymalnie do
osiągnięcia 25 lat. Dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności prawo do Karty przysługuje bezterminowo. Od 2019 roku KDR
przysługuje także tym rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez
względu na ich wiek w chwili składania wniosku. KDR dostępna jest w formie tradycyjnej oraz
w wersji elektronicznej w postaci aplikacji na urządzeniach mobilnych.
W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych posiadacze KDR mogą korzystać
z katalogu zniżek w ofercie kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju,
zgodnie z wykazem dostępnym na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. Natomiast
obowiązujący w Kielcach zakres uprawnień dla rodzin wielodzietnych oraz zasady korzystania
z nich dostępne są na stronie www.mopr.kielce.pl.
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Na koniec 2021 roku w Programie uczestniczyło 4 205 rodzin wielodzietnych (7 262 osoby
dorosłe i 7 658 dzieci), które otrzymały 17 140 Kart w formie tradycyjnej oraz 16 535 w formie
elektronicznej. Karta wydawana jest dla członka rodziny w dwóch formach: tradycyjnej
i elektronicznej. Dzieciom, które ukończyły 18. rok życia i kształcą się w szkole wyższej
wydawana jest kolejna karta. Kieleckie rodziny skorzystały między innymi z: wejść do obiektów
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, zajęć
tanecznych, spektakli teatralnych, lekcji muzealnych, warsztatów edukacyjnych.
Koszt uprawnień udzielonych przez samorządowe instytucje kultury, miejskie jednostki
organizacyjne i spółki miejskie został sfinansowany ze środków Miasta Kielce i w 2021 roku
wyniósł 348.838,50 zł.
Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach
Program został przejęty Uchwałą Rady Miasta Kielce nr LIV/1205/2018 z dnia 15 marca 2018
roku. Adresatami Programu byli kielczanie zamieszkujący w lokalach stanowiących własność
Miasta, zagrożeni utratą mieszkania ze względu na posiadaną zaległość z tytułu opłat
czynszowych. Uczestnik Programu zobowiązany był do terminowego regulowania opłat
czynszowych przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania Porozumienia oraz do spłaty 20%
zadłużenia jednorazowo lub w ratach. W Programie uczestniczyły 123 osoby, 83 uzyskały
umorzenie zadłużenia (18 osób, które uzyskały umorzenie zaległości zakończyło udział
w Programie w 2021 roku).
Kielecki Program Senioralny na lata 2018-2022. Aktualizacja. Seniorzy aktywni dla Kielc –
Kielce przyjazne Seniorom
Kielecki Program Senioralny na lata 2018–2022. Aktualizacja. Seniorzy aktywni dla Kielc –
Kielce przyjazne Seniorom został przyjęty uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XL/788/2021 z dnia
11 lutego 2021 roku. Program ma na celu stworzenie kompleksowej oferty wsparcia dla
seniorów mieszkających na terenie Kielc. Ponadto wyznaczone zostały następujące cele
szczegółowe:
1. Wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób w wieku 60 +.
2. Wzrost jakości i dostosowanie usług zdrowotnych i społecznych do potrzeb seniorów.
3. Wzmacnianie więzi międzyludzkich i integracji międzypokoleniowej.
4. Koordynacja współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów.
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W okresie realizacji Kieleckiego Programu Senioralnego zorganizowano m.in.: imprezy
integracyjne - Senioralia, plenerowe spotkanie pn. Bez barier z ekonomią społeczną – Wiek
nie jest barierą, warsztaty z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia, obchody
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych Dzień.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie miasta Kielce na lata 2021 – 2027
Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Kielce z dnia 3 grudnia 2020 roku nr
XXXVII/729/2020.
W reżimie sanitarnym zrealizowano działania zaplanowane na 2021 rok:
-

monitorowano sposób realizacji procedury „Niebieskie Karty” w Kielcach w warunkach
epidemicznych, wprowadzano zmiany w sposobie pracy grup roboczych w zależności
od stopnia zagrożenia zdrowia i życia z powodu COVID-19,

-

prowadzono bieżący nadzór nad systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
koordynowano m.in. działania Miejskiego Telefonu Zaufania „STOP PRZEMOCY”
o numerze 195 13,

-

zaktualizowano i promowano Internetowy „Informator Interaktywny – Zasoby Miasta
Kielce
w obszarze pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie”,

-

zrealizowano grupowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie, do którego przystąpiło 34 mężczyzn, 16 ukończyło
pełen cykl zajęć grupowych,

-

przeprowadzono 3 edycje zajęć: „Szkoła dla Rodziców - Moduł I i Rodzeństwo bez
rywalizacji – Moduł II”, którymi objęto 33 rodziców, 27 osób ukończyło cały cykl zajęć.

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2022
Program został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 roku
nr XXIX/559/2020. Celem Programu jest tworzenie optymalnych możliwości wsparcia
kieleckich rodzin, a w przypadku rodzin przeżywających różnego rodzaju trudności –
zaplanowanie i podjęcie działań w zakresie przezwyciężania problemów zakłócających lub
uniemożliwiających prawidłowe wypełnianie podstawowych funkcji przez rodziny naturalne.
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Miasto Kielce koncentruje także swoje działania na wspieraniu systemu pieczy zastępczej,
zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej.
Oferowana pomoc rodzinie i dziecku ma charakter interdyscyplinarny i tworzy kompleksowy
system wsparcia rodziny. Podejmowane działania odbywają się z poszanowaniem wartości
i zasad pracy socjalnej. W Programie zawarta jest oferta działań Miasta będących
instytucjonalną odpowiedzią na zmieniające się potrzeby i oczekiwania rodzin, a także na
bieżące i planowane zmiany w organizacji pieczy zastępczej. Priorytetem planowanych działań
jest wzmocnienie rodziny naturalnej w wypełnianiu przez nią podstawowych funkcji poprzez
stałe poszerzanie oferty informacyjno–edukacyjnej dla rodziców oraz dzieci i młodzieży
dotyczącej radzenia sobie m.in. z problemami rodzinnymi, zdrowotnymi, wychowawczymi,
opiekuńczymi czy szkolnymi. Ponadto w Programie przedstawiona jest oferta instytucji, które
na terenie Miasta realizują zadania o charakterze wspierającym, świadczą pomoc dziecku
i rodzinom borykającym się np. z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
Kielecki Bon Żłobkowy
Uchwałą Nr XL/789/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. wprowadzono
świadczenie pieniężne „Kielecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3.
Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie
dziecięcym. Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu
dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej.
Przysługuje na dziecko w wieku do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie
później jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia pod
warunkiem, że oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniące
funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący rodzic, opiekun faktyczny, opiekun
prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej spełniają określone warunki.
W 2021 roku świadczenie przyznano 140 osobom w wysokości 260 491,00 zł.
Taksówka dla seniora
W ramach programu „Taksówka dla seniora” mieszkańcy Kielc, którzy ukończyli 70 rok życia,
mający trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną mogli korzystać
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z bezpłatnych usług transportowych. Przejazdy odbywały się na terenie miasta do
następujących instytucji: urzędów, banków i placówek medycznych. W 2021 roku wykonano
1 085 przejazdów.
Program wolontaryjny
W 2021 roku wolontariusze świadczyli pomoc w formie wolontariatu stałego w następujących
obszarach działań:
- pomoc na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie: poprawy wyników szkolnych, organizacji czasu
wolnego i rozwijania zainteresowań oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości,
- pomoc na rzecz osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych w zakresie:
zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych poprzez dotrzymywanie towarzystwa,
rozmowy wspierające, odwiedziny, spacery, pomoc w drobnych czynnościach domowych.
W czasie pandemii działania wolontaryjne nadal musiały zostać ograniczone zgodnie
z obowiązującymi restrykcjami. W 2021 roku pomocą wolontaryjną objęto 51 dzieci
i młodzieży, 66 osób starszych i samotnych w tym 34 osób niepełnosprawnych.
MOPR oferuje wolontariuszom w ramach podejmowanych działań wsparcie szkoleniowe,
warsztatowe, poradnictwo pedagogiczno–psychologiczne oraz spotkania integracyjne.
W 2021 roku przeprowadzono 17 warsztatów, w których uczestniczyło 73 kandydatów na
wolontariuszy (również szkolenia on-line na platformie zoom).
Programy celowe ogłoszone przez PFRON
Program wyrównywania różnic między regionami
W ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” Środowiskowy Dom
Samopomocy typu B otrzymał dofinansowanie do zakupu i montażu windy do samochodu
przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Inwestycja umożliwiła bezpieczny transport 30 uczestnikom placówki.
Dofinansowaniem objęto również projekt Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej

pn.

„Dowóz

dzieci

i

młodzieży

na

zajęcia

szkolne
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i terapeutyczne” dotyczący zakupu mikrobusa przeznaczonego do przewozu 49 osób
niepełnosprawnych, w tym 46 dzieci.
Aktywny Samorząd
Celem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” było wyeliminowanie lub zmniejszenie
barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji. Program skierowano do osób niepełnosprawnych
posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz do dzieci do 16.
roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby te, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności, ubiegały się o dofinansowanie do:
 zakupu lub do montażu sprzętu wskazanego w regulaminie programu,
 realizacji działań umożliwiających utrzymanie aktywności zawodowej.
Pomoc

przyznana

osobom

niepełnosprawnym

w

2021

roku

obejmowała:

Moduł I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową):
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu – zawarto 11
umów na kwotę 57 808,55 zł, - zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do
osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu
ruchu – zawarto 6 umów na kwotę 10 042,50 zł.
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia
lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu
kończyn górnych – zawarto 33 umowy na kwotę 256 716,58 zł,
- zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania – zawarto 11 umów na kwotę 24 000,00 zł,
- zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
z dysfunkcją narządu wzroku – zawarto 9 umów na kwotę 62 008,90 zł,
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- zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia
lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją
narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy – zawarto 10 umów na
kwotę 38 429,60 zł.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą
wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym – zawarto 9 umów na kwotę 99 800,00 zł,
- zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego

o

napędzie

elektrycznym

adresowana

do

osób

z

orzeczeniem

o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności –
zawarto 22 umowy na kwotę 72 900,00 zł,
- zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne – zawarto 4 umowy na kwotę 73 200,00 zł,
- zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – zawarto 2 umowy na kwotę
12 080,00 zł,
- zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym poruszaniu się – zawarto
8 umów na kwotę 55 800,00 zł.
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo pod
inną tego typu opieką adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności – zawarto 27 umów na kwotę 66 308,95 zł.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:
- w semestrze letnim obejmującym rok akademicki 2020/2021 zawarto 77 umów na kwotę
270 671,15 zł,
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- w semestrze zimowym obejmującym rok akademicki 2021/2022 zawarto 73 umowy na
kwotę 240 615,20 zł.
Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” było wsparcie osób niepełnosprawnych
w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez udział
w zorganizowanej formie rehabilitacji – zajęciach klubowych. W powyższych zajęciach
uczestniczyło 15 osób niepełnosprawnych, które opuściły warsztaty terapii zajęciowej
z powodu podjęcia zatrudnienia.
Program

„Powiat

Kielecki

przyjazny

dla

mieszkańców

w

ograniczaniu

skutków

niepełnosprawności”
Program był adresowany do niepełnosprawnych mieszkańców miasta, którzy skorzystali
z bezpłatnych usług w zakresie zabiegów, porad rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych oraz
badań densytometrycznych. W 2021 roku w programie uczestniczyło 135 osób
niepełnosprawnych, wykonano 5 141 zabiegów.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Celem programu było wsparcie członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez:
- czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków
związanych ze sprawowaniem opieki poprzez zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
- wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych
związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
- podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez
naukę technik wspomagania pielęgnacji, prowadzenie działań rehabilitacyjnych w warunkach
domowych oraz objęcia specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych
i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych.
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Program realizowany był w trzech formach:
 świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – limit 240 godzin,
 świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego – limit 14 dni,
 świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub
opiekunom

sprawującym

bezpośrednią

opiekę

nad

dziećmi

z

orzeczeniem

o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobami
z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa
psychologicznego

lub

terapeutycznego

oraz

wsparcia

w

zakresie

nauki

pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki – limit 20 godzin.
Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną,
którym przyznano pomoc w postaci opieki wytchnieniowej nie ponosił odpłatności za
przyznaną usługę. W 2021 roku z pomocy w formie opieki wytchnieniowej skorzystało łącznie
745 osób.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
Program polegał na zapewnieniu usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz
funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub
umiarkowanym.

Usługi

miały

na

celu

poprawę

jakości

życia

dorosłych

osób

niepełnoprawnych, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb oraz
umożliwienie zaangażowania w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.
Limit bezpłatnych godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosił
nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 1 190 osób.
Program „Wspieraj seniora” – edycja 2021
Program „Wspieraj seniora” adresowany był do mieszkańców Kielc, którzy ukończyli 70. rok
życia i pozostali w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19. Seniorzy otrzymywali
pomoc w zakresie: dostarczenia zakupów (artykułów spożywczych, środków higieny osobistej,
leków), umówienia wizyty lekarskiej, załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie
wymagały one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),
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wyprowadzenia psa. Ze wsparcia oferowanego w ramach programu w 2021 roku skorzystało 1
278 mieszkańców Kielc.

13.3.

Projekty i programy współfinansowane z
funduszy Unii Europejskiej

Projekty w realizacji:
Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach
Budżet projektu: 6 073 643,37 zł
Celem projektu było ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych na terenie
Gminy Kielce. Projekt skierowany był do 338 osób (185 kobiet i 153 mężczyzn) zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych
na terenie gminy Kielce. Projekt realizowany był we współpracy z Centrum Obsługi Placówek,
Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce oraz w partnerstwie ze
Spółdzielnią Socjalną „Tropem Przygody”, Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju
„Z Nami Raźniej”, Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju „Nawigacja”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś
9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej
jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych.
Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc
Budżet projektu: 3 291 026,59 zł.
Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szanse na zatrudnienie
210 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 10 osób
z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie gminy Kielce, w tym 160 osób,
mieszkańców bloków socjalnych przy ul. Ściegiennego, ul. Hutniczej, ul. Skibińskiego,
ul. Hubalczyków, ul. 1 Maja, klientów rejonów opiekuńczych MOPR korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej oraz 50 osób z otoczenia uczestników projektu. Projekt
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realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
CAL, Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ, Stowarzyszeniem
Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś
9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca
szanse na zatrudnienie.
Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce
Budżet projektu: 899 977,86 zł
Celem projektu było wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Dziale ds. Bezdomności
i Rejonie Opiekuńczym Za Torami MOPR w Kielcach poprzez rozdzielenie zadań
administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz optymalizacja wykorzystania potencjału
pracowników socjalnych MOPR służące poprawie jakości obsługi klientów MOPR Kielce.
Łącznie projektem objętych zostało 219 pracowników.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna
pomoc społeczna.
Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach
Budżet projektu: 3 865 816,40 zł
Celem projektu było ułatwienie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych
świadczonych dla 85 osób starszych niesamodzielnych, niepełnosprawnych z zaburzeniami
dementywnymi /otępiennymi i chorobą Alzheimera oraz 85 opiekunów faktycznych, którzy
podnieśli poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności w sprawowaniu opieki. W ramach
projektu we wrześniu 2020 r. powstała filia Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z chorobą
Alzheimera przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 na 25 miejsc.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś
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9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej
jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych.
Bezpieczna Przyszłość
Budżet projektu: 2 911 709,29 zł
Celem projektu było wsparcie mieszkańców oraz personelu (z wyłączeniem kadry medycznej)
wszystkich Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Gminę Kielce w związku
z zagrożeniem epidemicznym wynikającym z pandemii wirusa SARS-CoV-2, minimalizacja
ryzyka zakażeń i zapobieganie wystąpieniu jego negatywnych konsekwencji. W ramach
projektu

zakupiono:

wyposażenie

i

środki

ochrony

indywidualnej,

usługi

miejsc

wytchnieniowych dla pracowników i miejsca kwarantanny dla pensjonariuszy, testy na COVID.
Ponadto środki finansowe przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników
najbardziej narażonych na zachorowania na COVID-19.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów
opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas COVID-19
Budżet projektu: 525 880,33 zł
Celem projektu było wsparcie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz Domów Pomocy
Społecznej prowadzonych prze Gminę Kielce w związku z pandemią COVID-19. Projekt
obejmował zapewnienie dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników
medycznych,

fizjoterapeutów,

opiekunów

medycznych

oraz

członków

personelu

pomocniczego placówek, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia
zrezygnowali z innych miejsc zatrudnienia. Ponadto, placówki zakupiły ze środków projektu
środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu, pacjentów i mieszkańców.
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania
organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz
wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Projekty w okresie trwałości rezultatów:
Akademia Samodzielności
Okres trwałości: 31.12.2022 r.
Budżet: 847 997,86 zł.
Celem projektu było wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem
lokalnym 55 osób w wieku 12-25 lat przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej oraz osób niepełnosprawnych przebywających w lokalach aktywizujących, poprzez
rozwój umiejętności i kompetencji społecznych oraz poruszania się po rynku pracy. W ramach
projektu uruchomione zostało mieszkanie treningowe dla 3 osób, w którym prowadzone są
treningi samodzielności.
Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PROREW i współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Jestem kobietą więc idę. Mammografia
Okres trwałości: 31.12.2021
Budżet: 1 744 521,60 zł.
Celem projektu była promocja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wczesnego
wykrywania raka piersi oraz podnoszenie samoświadomości społeczeństwa o konieczności
wykonywania badań mammograficznych. Projekt skierowany był do 9 457 osób pracujących,
biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, uczących się, mieszkających na terenie obszaru
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (w tym 8 457 kobiet, w szczególności powyżej 50 roku
życia oraz 1 000 mężczyzn). Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
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PROREW, Świętokrzyskim Klubem Amazonek, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
PATRON, spółką z o.o Mammografia.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś
8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się,
Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT.
Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania
treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy
ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczających
placówki wsparcia
Okres trwałości: 19.04.2023 r.
Budżet: 403 200,56 zł.
Celem projektu było wsparcie skuteczności procesu usamodzielniania się wychowanków
pieczy zastępczej oraz matek samotnie wychowujących małe dzieci, opuszczających placówki
wsparcia. W ramach projektu zmodernizowano i wyposażono dwa mieszkania w centrum
Kielc na potrzeby świadczenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej dla wychowanków
pieczy zastępczej i osób opuszczających ośrodki wsparcia.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020, Oś 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.
Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu
Abstynentów „Raj” w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego
osobom dotkniętym problemem alkoholizmu
Okres trwałości: 17.04.2024 r.
Budżet: 2 610 409,41 zł.
Celem projektu była modernizacja oraz rozbudowa i doposażenie budynku Świętokrzyskiego
Klubu Abstynentów „Raj” w Kielcach. Projekt umożliwił rozszerzenie oferty klubu i objęcie
kompleksowym wsparciem osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz ich rodzin.
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020, Oś 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach
z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK
Okres trwałości: 30.07.2024 r.
Budżet projektu: 1 402 949,52 zł.
Celem projektu było zwiększenie liczby miejsc noclegowych oraz poprawa komfortu życia
mieszkanek Schroniska dla Kobiet Ofiar Przemocy. Zmodernizowano pomieszczenia oraz
zaadaptowano poddasze zwiększając powierzchnię użytkową obiektu i otaczającego terenu,
zlikwidowano bariery architektoniczne.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020, Oś 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.
Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2
Okres trwałości: 19.11.2024 r.
Budżet projektu: 2 875 155 zł.
Celem projektu była modernizacja oraz rozbudowa i doposażenie obiektu Dziennego Ośrodka
Socjoterapii przy ul. Wikaryjskiej 2 w Kielcach prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocni
w Drodze Rafael. Efektem było zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług i różnorodności
oferowanych zajęć.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020, Oś 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.
Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla
osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu
Placówek "Kamyk" w Kielcach
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Okres trwałości: 31.03.2023 r.
Budżet projektu: 590 581,95 zł
Celem projektu było podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie poziomu życia
i funkcjonowania niepełnosprawnych wychowanków Zespołu Placówek „Kamyk” poprzez
wzmacnianie ich podmiotowości i aktywności życiowej. W ramach projektu wyremontowano
i wyposażono lokale aktywizujące. Mieszkańcy lokali aktywizujących przy wsparciu opiekunów
i trenerów mogli zdobywać praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego
funkcjonowania. Ponadto 18 pracowników merytorycznych placówki wzięło udział
w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych z zakresu specyfiki pracy i potrzeb osób
objętych pomocą społeczną oraz aktywizowania usamodzielnianych wychowanków pieczy
zastępczej.
Projekt współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Obszar
tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel 2 Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług
opieki społecznej, w ramach projektu KIK/57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w
Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości
i aktywności życiowej podopiecznych”.
Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób
starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach
Okres trwałości: 31.03.2023 r.
Budżet projektu: 1 786 191,49 zł.
Celem projektu było podniesienie jakości usług świadczonych mieszkańcom Domu Pomocy
Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej poprzez realizację działań inwestycyjnych
oraz szkoleniowych dla personelu. W ramach Komponentu II 52 pracowników merytorycznych
i medycznych wzięło udział w szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu specyfiki
pracy z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi.
Projekt współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Obszar
tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel 2 Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług
opieki społecznej, w ramach projektu KIK/57 „Podniesienie jakości usług świadczonych
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w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości
i aktywności życiowej podopiecznych”.
SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych
Okres trwałości: 28.02.2022 r.
Budżet projektu: 723 782,95 zł.
Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szanse na zatrudnienie 40
osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, przebywających na terenie Gminy Kielce,
w tym 6 kobiet i 34 mężczyzn. W ramach projektu uczestnicy objęci zostali pracą socjalną,
specjalistycznym

poradnictwem,

doradztwem

zawodowym,

szkoleniami

i

stażami

zawodowymi. Projekt był realizowany przy współpracy jednostek Gminy Kielce: Miejskiego
Urzędu Pracy oraz Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś
9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca
szanse na zatrudnienie.

14. BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo mieszkańców Kielc i osób przebywających w mieście, jest priorytetem władz
miasta i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Miasto Kielce
uczestniczy i realizuje programy profilaktyczne i prewencyjne skierowane na zapobieganie
przestępczości oraz poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W 2021 roku opracowany został nowy program pn.: „Miejski Program Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta
Kielce na Lata 2021 – 2023.” Został on przyjęty przez Radę Miasta Kielce w dniu 18 marca
2021 roku i stanowi załącznik do Uchwały nr XLII/829/2021.
Program jest formą ukierunkowanego działania na rzecz ograniczenia zjawisk i zachowań,
które budzą powszechny sprzeciwi wzmagają poczucie zagrożenia. Do osiągnięcia celu
niezbędne jest pełne zaangażowanie uczestników programu oraz ich determinacja
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i wytrwałość w wykonywaniu zadań. Program realizowany będzie w okresie od 2021 do 2023
roku i będzie to przedsięwzięcie systematycznie uaktualniane i poprawiające obszary
bezpieczeństwa, między innymi poprzez włącznie nowych zadań i propozycji do programu.
Program, będący jednocześnie wieloletnią miejską strategią działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ma służyć zapewnieniu koordynacji działań w zakresie kształtowania
jednolitego wewnętrznie i spójnego systemu bezpieczeństwa, z określonymi celami
i zadaniami, wspólnymi przedsięwzięciami i ich wykonawcami. Program ten realizowany jest
we współdziałaniu Urzędu Miasta w Kielcach z Komendą Miejską Policji w Kielcach, Komendą
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Komendą Straży Miejskiej w Kielcach przy
zaangażowaniu podmiotów zewnętrznych tj. instytucji realizujących zadania w sferze
bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji pozarządowych, wolontariuszy osób
prywatnych. Realizacja zadań zawartych w „Miejskim Programie Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2023” powinna pozwolić na
osiągnięcie założonych celów, a tym samym skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom
bezpieczeństwa i eliminować negatywne zjawiska, które mogą występować wokół nas
wszystkich. Przedstawiciele każdej służby, instytucji i wydziału zobowiązani są do prowadzenia
stałej analizy stanu bezpieczeństwa, według potrzeb zadań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa i porządku w mieście. Mają prawo składać wnioski i propozycje do Prezydenta
Miasta Kielce - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za pośrednictwem
Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce w zakresie
rozwiązań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
Miasto Kielce aktywnie realizuje również założenia Programu Bezpieczne Świętokrzyskie.
Program ten obejmuje realizację działań profilaktycznych i prewencyjnych w ramach
programu wojewódzkiego. Podsumowywanie efektów programu odbywa się corocznie, od 21
lat, w formie Sprawozdania z działań realizowanych w danym roku o Nagrodę Koziołka.
Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody „Koziołka” złożona z Wojewody Świętokrzyskiego,
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.
Miasto Kielce w historii tegoż plebiscytu czterokrotnie zajmowała trzecie miejsce
w województwie, dwukrotnie drugie oraz jeden raz pierwsze, zawsze będąc w czołowej,
finałowej szóstce powiatów. Za rok 2021, z uwagi na sytuację epidemiczną, nie był
podsumowywany.
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Najważniejsze inwestycje w 2021 roku dotyczące bezpieczeństwa na terenie Miasta Kielce:
1. Płatne służby ponadnormatywne Policji – Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
W 2021 roku zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Kielce
i Komendantem Miejskim Policji w Kielcach policjanci Komendy Miejskiej Policji odbyli łącznie
291 służb ponadnormatywnych na terenie miasta Kielce, w 145 patrolach. Przyznane przez
Urząd Miasta Kielce środki na służby ponadnormatywne w kwocie 70.000,00 złotych zostały
wykorzystane przez Komendę Miejską Policji w Kielcach w całości. Efektywność służb
dodatkowych rozliczana jest z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Służby
ponadnormatywne Policji realizowane są w Kielcach od 14 lat.
2. Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
W 2021 roku Urząd Miasta w Kielcach na podstawie zawartych porozumień przyznał na
dofinansowanie działań Komendy Miejskiej Policji w Kielcach środki w kwocie 160.000,00
złotych. Środki te zostały wykorzystane na:
- Utrzymanie służb ponadnormatywnych - 70.000 złotych
- Nagrody rzeczowe dla funkcjonariuszy – 10.000 złotych
- Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego – 50.000 złotych
- Zakup w zakresie profilaktyki i prewencji kryminalnej – 15.000 złotych
- Zakup sprzętu biurowego i kwaterunkowego – 15.000 złotych
3. Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży
Pożarnej
Urząd Miasta w Kielcach przekazał dla OSP Niewachlów (jedyna jednostka ochotniczej straży
pożarnej w mieście) 105.500,00 zł, w tym:
- Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego 20.000 złotych
- Pokrycie kosztów zadań bieżących jednostki – 69.000 złotych
- Zakup rozpieracza cylindrycznego – 16.500 złotych
Ochotnicza Straż Pożarna Niewachlów - Kielce od dnia 6 grudnia 2021 roku włączona została
do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG).
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Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach otrzymała od Urzędu Miasta w 2021
roku m.in. takie środki wsparcia finansowego jak:
- Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego – 98.648 złotych
- Dofinansowanie na usuwanie odpadów poakcyjnych w kwocie 30.000 złotych
- Zakup sorbentów -25 000 złotych
- Usuwanie klęsk żywiołowych – 40.000 złotych
4. Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Sali edukacyjnej „Ognik” Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
Urząd Miasta w Kielcach kontynuuje od 2018 roku wsparcie finansowe oraz zakupy
materiałów dydaktycznych do sali edukacyjnej „Ognik” Komendy Miejskiej PSP. To sala
edukacyjna, w której na żywo dzieci uczą się zachowań bezpiecznych w warunkach
zainscenizowanych jako domowych. Ponadto dzieci mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się
dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi,
za którymi powstał pożar.
5. Działalność w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii Covid-19
Miasto Kielce do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowało z rezerwy kryzysowej w ramach
przeciwdziałania i ograniczania skutków Covid -19 kwotę ponad 3 mln złotych. Ponadto
w 2021 roku miasto realizowało poważny projekt Unii Europejskiej pn. Przeciwdziałanie
i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 4.294.013 zł. Celem projektu jest przeciwdziałanie
i ograniczanie skutków epidemii COVID-19. Cel ten został osiągnięty poprzez zapewnienie
środków ochrony indywidualnej, sprzętu jednorazowego użytku oraz innych zakupów
bieżących niezbędnych do działań na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID19. Projekt skierowany był do grup docelowych z terenu Kielc. Łączna liczba podmiotów, które
uzyskają wsparcie w ramach projektu – 113 podmiotów. W ramach przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 Urząd Miasta w Kielcach i jednostki podległe
wdrożyły szereg zadań i przedsięwzięć, takich jak m.in.: zakup i dystrybucja środków ochrony
indywidualnej i zbiorowej, obsługa systemu kwarantanny zbiorowej, dezynfekcji wiat
przystankowych, w obrębie których występują największe potoki ruchu pasażerskiego,
uruchomienie funkcjonowania numerów telefonów dla mieszkańców, pod którymi można
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zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy oraz prowadzenie tematycznych programów
profilaktycznych.
6. Inwestowanie w bezpieczeństwo ruchu drogowego, infrastrukturę i inżynierię drogową
W 2021 roku dokonano w mieście Kielce blisko trzystu zmian w stałej organizacji ruchu, na
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i podniesienia komfortu użytkowania
infrastruktury drogowej. W 2021 roku zanotowano minimalny wzrost liczby wypadków
drogowych w mieście o 2. Łącznie było ich – 130. Ponadto zanotowano na terenie miasta
3447 kolizji drogowych. Ilość osób rannych w zdarzeniach drogowych wyniosła 137, a osób
zabitych - 10.
Aktywizowanie społeczności lokalnych w działaniach zwiększających bezpieczeństwo
mieszkańców
W mieście Kielce realizowanych jest wiele inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne. Są to
wydarzenia w formie festynów, szkoleń, pogadanek profilaktycznych, zawodów i konkursów
oraz konferencji. Liderami tych działań są policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
oraz strażnicy Straży Miejskiej w Kielcach, strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej oraz urzędnicy Urzędu Miasta Kielce z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego. Działania te mają charakter systemowy ujęty w „Miejskim Programie
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
dla Miasta Kielce na Lata 2021 – 2023,” który został przyjęty przez Radę Miasta Kielce. Kilka
przykładów działań:
„Przezorny i bezpieczny senior”
Działania mające na celu zwiększenie wiedzy osób starszych i ich opiekunów na temat oszustw
na szkodę osób starszych. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym.
Program przeprowadzono we wszystkich domach seniora znajdujących się na terenie Kielc.
Aby treści edukacyjne dotarły również do seniorów, którzy na co dzień nie maja możliwości
wychodzenia z domu do udziału w spotkaniach zaproszono asystentów rodzin oraz agencje
opiekuńcze takie jak:

Towarzystwo Dobroczynności Arka, Agencja Usług Medycznych,

Centrum Opiekuńczo-Medyczne Renoma.
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„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”
Program profilaktyczno-edukacyjny zwiększający znajomość zasad obowiązujących podczas
różnych form spędzania wolnego czasu zarówno nad woda jak i poza nią też na stoku
narciarskim.
„4 MINUTY DO ŻYCIA”
Program z treściami edukacyjnymi oraz aspektami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Kampania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pn.: „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”
To kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością
powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem
węgla. Przeprowadzono szereg spotkań zarówno w placówkach oświatowych jak i z
mieszkańcami miasta Kielce. Zrealizowano audycje radiowe oraz telewizyjne podczas których
informowano o zagrożeniach związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach
lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Sala edukacyjna „Ognik”
Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej uczniów
nie tylko w szkole, ale i poza nią. Jednym z celów programu jest upowszechnianie wśród dzieci
i młodzieży wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez prowadzenie
bezpośrednich działań praktycznych podnoszących wiedzę i umiejętności reagowania
w sytuacjach zagrożenia.
„W Sieci”
Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy, uwodzenia w sieci,
bezpieczeństwa i Internecie dla młodzieży.
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„PARPUSIAKI”
Celem programu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci, poprzez
nabywanie umiejętności komunikowania się z innymi, budowania pozytywnego obrazu siebie
oraz uczenia się uczuć i rozwijania konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi.
Kampania „W - RZUĆ - TO ”
Główne założenia programu to przeciwdziałanie uzależnieniom, agresji, cyberprzemocy,
hejtowi i mowie nienawiści, jak również promującą budowanie właściwych relacji
społecznych. Program dedykowany jest głównie młodym ludziom.
„W świecie emocji”
Program na celu pogłębienie wśród uczniów wglądu w uczucia, nabycie umiejętności
wyrażania emocji i uczuć, ale także radzenie sobie z trudnymi emocjami.
„Akcja defibrylacja”
Głównym celem programu jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania defibrylatorów jako z
urządzeniami ratującymi życie ludzkie.
„Jestem zdrowy, bezpieczny i ekologiczny”
Celem programu jest podniesienie świadomości zdrowych, bezpiecznych i ekologicznych
zachowań w dniu codziennym.
„Taksówka dla Seniora”
Program dedykowany osobom starszym, które ukończyły 70 lat i mają trudności z
samodzielnym poruszaniem się komunikacja miejską. Mogą oni korzystać z bezpłatnych
przejazdów taksówką. Celem ich podróży może być wizyta u lekarza specjalisty lub w urzędzie.
Działalność Straży Miejskiej w Kielcach
Straż Miejska pomimo trudności jakie towarzyszyły czasowi pandemii aktywnie pracowała na
rzecz zapewnienia spokoju i porządku publicznego. W większej części roku strażnicy miejscy
zgodnie z zarządzeniami Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie użycia straży miejskich do
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wspólnych działań z Policją, podlegali Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach. W 2021 roku
liczba Strażników Miejskich w Kielcach wynosiła 80 osób.
W 2021 roku strażnicy miejscy ogólnie zrealizowali 33 727 interwencji. Dla porównania w roku
2020 liczba zgłoszeń i realizowanych interwencji oscylowała na poziomie 26 542. Wśród
ogólnej liczby realizowanych interwencji podkreślenia wymaga 15 040 podjętych własnych
interwencji strażników, zgłaszanych bezpośrednio patrolom Straży Miejskiej podczas
realizowanych czynności służbowych oraz przyjętych i przekazywanych przez dyżurnego do
realizacji dla innych jednostek.
Wykres 14. Liczba zrealizowanych interwencji w poszczególnych latach 2020-2021
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Źródło: Opracowanie własne Straż Miejska w Kielcach.

Największa liczba realizowanych interwencji dotyczyła naruszaniu ładu komunikacyjnego
i zagrożeń w ruchu drogowym. W 2021 roku Strażnicy Miejscy założyli 5 660 (2020r – 3 287)
blokad na koła pojazdów których kierowcy naruszali przepisy Ustawy Prawo o ruchu
drogowym. Pouczyli 4 553 (2020r. – 4 445) kierowców, nałożyli 6 370 (2020r – 5 307)
mandatów karnych na ogólną kwotę 658 730 zł (2020r. – 523 560 zł), skierowali 411 (2020r. –
519) wniosków o ukaranie do Sądu.
Do ważniejszych zadań realizowanych przez Straż Miejską w 2021r. należy zaliczyć m.in.:


Kontrola palenisk domowych. W wyniku przeprowadzonych w 2021 roku 533 (2020r –
434) kontroli palenisk pieców grzewczych na protokół kontroli. Strażnicy ujawnili 125
(2020r – 72) przypadki spalania odpadów w piecach i poza nimi. Mandatami karnymi
ukarano 112

(2020r – 56) sprawców wykroczeń na kwotę 26 600 złotych (2020r -

9 500 złotych), funkcjonariusze skierowali 3 (2020r – 4) wnioski o ukaranie do Sądu
Rejonowego, pouczono 10 (2020r – 12) osób.
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Działania związane z usuwaniem wraków z terenu miasta Kielce. W 2021 roku działania
funkcjonariuszy doprowadziły do usunięcia z ulic miasta 84 (2020r – 94)
nieużytkowanych pojazdów (wraków). W 15 (2020r – 15) przypadkach wydano
dyspozycję usunięcia pojazdów poprzez ich odholowanie, pozostałe 69 (2020r. – 79)
pojazdów usunęli właściciele po czynnościach i rozmowach z właścicielami.



Interwencje związane z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. W 2021r Strażnicy Miejscy przekazali pod opiekę lub do Ośrodka
Interwencyjno – Terapeutycznego 437 (2020r – 324) nietrzeźwych.

W 2021 roku ujawniono 1 345 wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
(2020r – 822) było to zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zachowaniu się w miejscu
publicznym, obostrzeniami nie stosowania się do zaleceń i nakazów wydanych na podstawie
rozporządzeń związanych z pandemią.
System wizyjnego monitoringu miejskiego w Kielcach.
Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Straż Miejska w Kielcach. Aktualny stan
aktywnych kamer systemu monitoringu wizyjnego wynosi 214 obrazów z 175 kamer. Ponadto
obsługiwanych jest również przez operatorów monitoringu system 58 obrazów z kamer
Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR”). Aktualna liczba osób zatrudnionych w Monitoringu
Wizyjnym to 19 funkcjonariuszy.
Tabela 42. Zestawienie efektów pracy Monitoringu Wizyjnego według poszczególnych kategorii ujawnionych
zdarzeń:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Lp.
1
2
3

Przestępstwa
Rozbój
Kradzież mienia
Posiadanie substancji zakazanych
Bójka, pobicie
Dewastacja mienia
Spożywanie alkoholu / substancji zakazanych przez osoby nieletnie
Osoby poszukiwane / zaginione
Inne
RAZEM:
Wykroczenia
Spożywanie (usiłowanie) alkoholu w miejscu publicznym
Niszczenie zieleni
Zaśmiecanie / Zanieczyszczanie

Ilość
4
2
1
19
3
2
1
2
34
Ilość
858
11
41
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nieobyczajny wybryk (osoby leżące, śpiące, szarpania, obnażanie się
itp.)
Plakatowanie / Graffiti
Psy bez środków ostrożności
Nielegalny handel
Żebractwo
Palenie tytoniu w miejscach zabronionych
Osoby nietrzeźwe przekazane do OIT/inne
Awarie i uszkodzenia infrastruktury miejskiej
Inne
RAZEM:

361
1
2
1
1
1
35
16
405
1 733

Źródło: Opracowanie własne Straż Miejska w Kielcach.

Działania prewencyjne i profilaktyczne Straży Miejskiej w Kielcach w roku 2021 r.
Strażnicy w ramach prewencji i profilaktyki prowadzili działania edukacyjne w kieleckich
szkołach i przedszkolach oraz na festynach, na które są chętnie zapraszani do udziału przez
organizatorów. Praca profilaktyczna realizowana przez Straż Miejską na terenie miasta jest
zauważalna w lokalnym środowisku. Szkoły i przedszkola cenią sobie współpracę wyrażając
swoje zadowolenie w formie pisemnych podziękowań i próśb o dalsze pogłębianie
współpracy. Zajęcia prowadziło cyklicznie 2 strażniczki.
Strażnicy z „Patroli Eko” wzięli udział w Targach „Dom-Ogród i TY”, gdzie na wystawionym
stoisku udzielali odpowiedzi i rad jak rozwiązać problem z którymi borykają się mieszkańcy
Kielc z zakresu pomocy jaką może im udzielić Straż Miejska we współpracy z innymi
instytucjami. Tłumaczyli i informowali o obowiązujących przepisach i zasadach dotyczących
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, m.in. robili praktyczne pokazy jak palić
w piecu „Od góry” aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza oraz zaoszczędzić na opale
a jednocześnie zyskać więcej ciepła.
Szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Kielcach w 2021 roku
Mając na celu podniesienie wiedzy specjalistycznej oraz sprawności strażników, niezbędnej do
prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, Funkcjonariusze Straży Miejskiej
uczestniczyli w szkoleniach z zakresu:
- pobierania próbek paleniskowych,
- taktyki i interwencji oraz zasad użycia przymusu bezpośredniego,
- prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
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- podstawowe szkolenie strażników Straży Miejskiej,
- zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania Straży Miejskich,
- zamówień publicznych, - bezpieczeństwa informacji, - czynności wyjaśniające,
- instrukcji kancelaryjnej i archiwum zakładowego, - RODO, - szkolenie instruktorskie,
- szkolenie w zakresie obsługi DRON-a oraz montowanego na nim osprzętu.
Działalność Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
Na teren miasta Kielce każdego dnia w 2021 roku kierowano 59 policjantów prewencji, do
służby obchodowej 17 dzielnicowych, przeprowadzano 72 interwencje, wylegitymowano 143
osoby, ujawniono 70 wykroczeń. Policjanci komisariatów miejskich oraz Referatu Patrolowo –
Wywiadowczego Sztabu policji Komendy Miejskiej policji w Kielcach zrealizowali łącznie ponad
20 tysięcy służb patrolowych, ponadto funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
zrealizowali na terenie Kielc 25 tysięcy służb w ruchu drogowym. W omawianym czasie
wykonano 291 służb ponadnormatywnych w 145 patrolach finansowanych ze środków Gminy
Kielce na kwotę 70.000 złotych.
W 2021 roku zanotowano minimalny wzrost liczby wypadków drogowych o 2. Było ich łącznie
– 130. Ponadto zanotowano na terenie miasta 3447 kolizji drogowych. Najbardziej
zagrożonymi zdarzeniami drogowymi ulicami Kielc były ulice Krakowska i Zagnańska.
Zanotowano wzrost o 2 liczby osób rannych w wypadkach drogowych, było ich - 137. Liczba
zabitych w wypadkach drogowych w mieście – 10 osób.
W 2021 roku spadła liczba popełnionych przestępstw na terenie miasta Kielce w stosunku do
2020 roku o 1428 przestępstw. Stwierdzono spadek wykrywalności przestępstw o 0,9
procenta.
Tabela 43. Liczba popełnionych przestępstw w ujęciu porównawczym.

Rok

Przestępstwa
stwierdzone

Przestępstwa
wykryte

% wykrywalności

Podejrzani
ogółem

2018

5 422

4 062

74,56

2 076

2019

6 074

4 611

87,87

2 094

2020

5 061

3 695

73,1

1 867

2021

6489

4 332

72,2

2 188

Źródło: Komenda Miejska Policji w Kielcach.
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Największa liczba przestępstw na terenie miasta Kielce w ostatnich latach, w tym również
w roku 2021 dotyczyła kradzieży mienia oraz uszkodzenia mienia.
Tabela 44. Przestępstwa na terenie Miasta Kielce z podziałem na rodzaj.

Rodzaj przestępstwa

2018

2019

2020

2021

Kradzież z włamaniem

441

285

340

647

Razem kradzież cudzej rzeczy

527

539

435

582

Razem rozboje, kradzież
i wymuszenia rozbójnicze

126

61

50

29

Ustawa o narkomanii

356

570

267

387

Uszkodzenia rzeczy

257

300

267

275

Bójka i pobicie

33

31

31

59

Kradzież samochodu

37

19

27

25

Uszczerbek na zdrowiu

83

93

93

59

Zabójstwo

6

2

2

2

Źródło: Komenda Miejska Policji w Kielcach.

Stan przestępczości kryminalnej w mieście Kielce w 2021 roku: stwierdzono 3355
przestępstw, osiągając wykrywalność na poziomie 61, 3 procenta. Przestępczość gospodarcza
na terenie miasta – 2655 czynów. Na terenie miasta stwierdzono 387 przestępstw z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Zabezpieczono ponad 34 kilogramów narkotyków. Do działań
związanych z COVID 19 skierowano blisko 9000 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
w Kielcach, którzy podejmując współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi takimi jak Wojska
Obrony Terytorialnej, Straż Graniczna, Straż Miejska, Powiatowa Stacja Sanitarno –
epidemiologiczna wykonywali zadania polegające m.in. na kontroli adresów kwarantanny,
galerii handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych, obiektów handlowych i usługowych,
a także środków transportu, dyskotek czy przestrzeni publicznych.
Kieleccy policjanci w 2021 roku zabezpieczyli mienie podejrzanych wartości 1 495 674 złotych,
wartość mienia odzyskanego od sprawców przestępstw wyniosła łącznie 960 494 złote.
Skuteczność poszukiwań osób przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
w 2021 roku – 16 osób.
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W 2021 roku mieszkańcy Kielc licznie zgłaszali przypadki naruszeń prawa do „Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Zgłoszeń tych zarejestrowano i poddano sprawdzeniu i weryfikacji
- 1752. Najczęściej wskazywane przez mieszkańców miasta zagrożenia to:
- Nieprawidłowe parkowanie pojazdów – 711 zgłoszeń;
- Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 293 zgłoszenia;
- Przekraczanie dozwolonej prędkości przez pojazdy – 216 zgłoszeń.
Potwierdzalność zgłoszeń obywateli w sieci poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
dla miasta Kielce w 2021 roku wyniosła 25, 1 %.
Aktualny stan zatrudnienia Komendy Miejskiej Policji w Kielcach (w roku 2021) – stan etatowy
777 funkcjonariuszy (3 wakaty), korpus służby cywilnej 26, pozostali pracownicy 83.
Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w mieście Kielce za okres 2021 roku na
bazie informacji i statystyk Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
systematycznie poprawia się.
Wykres 15. Liczba zdarzeń w latach 2017-2021 na terenie miasta Kielce

Źródło: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Podstawę zabezpieczenia przeciwpożarowego miasta Kielce stanowią siły Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz 3 Jednostek Ratowniczo Gaśniczych (43
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strażaków), dodatkowo jednostka OSP NIEWACHLÓW (25 strażaków ochotników). Od dnia 6
grudnia 2021 roku Ochotnicza Straż Pożarna Niewachlów – Kielce włączona została do
krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Łącznie w Komendzie Miejskiej PSP pracuje 247
strażaków zawodowych oraz 6 pracowników cywilnych. W mieście Kielce występuje wysoka
specjalizacja służb w postaci Grup Specjalistycznych Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach. To osiągnięcie najwyższych standardów krajowych w kategorii Grup
Specjalistycznych. Aktualnie w mieście funkcjonuje 5 Grup Specjalistycznych Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Są to: Specjalistyczna Grupa Ratownictwa
Wysokościowego „Kielce 3”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego
„Kielce 1”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „Kielce”, Specjalistyczna Grupa
Ratownictwa

Wodno

-

Nurkowego

„Kielce”,

Specjalistyczna

Grupa

Ratownictwa

Poszukiwawczo - Ratownicza „Kielce”.
Zegar interwencyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dla miasta Kielce w 2021
roku przedstawiał się następująco: pożary – 32 godziny i 17 minut, interwencje co 5 godzin
i 54 minuty, miejscowe zagrożenia co 8 godzin 12 minut.
Ilość zdarzeń w 2021 roku w Kielcach - 1483, w tym: 280 pożaów (324 pożary w 2020 r.),
1068 miejscowych zagrożeń, 135 alarmów fałszywych. Przyczyny zdarzeń dot. pożarów to:
144 podpalenia (głównie traw), 34 – wady środków transportu, 16 – nieprawidłowa
eksploatacja konstrukcji budowlanych, 16 – wady urządzeń i instalacji elektrycznych, 19 –
nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, 2 – wady konstrukcji
budowlanych. Przyczyny miejscowych zagrożeń w Kielcach w 2021 roku to: 176 –
niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu, 89 – nietypowe zachowania
zwierząt, 125 – silne wiatry, huragany, 22- wady środków transportu, 22 – wady urządzeń
i instalacji elektrycznych, 18 – gwałtowne opady atmosferyczne.
W 2021 roku strażacy z Komendy Miejskiej państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 609 razy
zapewniali transport do punktów szczepień działając w ramach Narodowego Programu
Szczepień 2021 przeciw COVID-19. Przekazali 392 pulsoksymetry do jednostek OSP z terenu
miasta i powiatu pochodzących z unijnego projektu zapobiegania rozprzestrzeniania się
wirusa w województwie świętokrzyskim „Stop wirusowi”.
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W ramach realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2023 KM PSP realizowała
zadania w zakresie:
- „Poprawa bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży” (m.in. 33 ćwiczenia ewakuacyjne w szkołach
połączone z edukacją dzieci i młodzieży, opracowanie materiałów edukacyjnych
prezentowanych

na

stronie

internetowej

Komendy

Miejskiej

PSP

i

mediach

społecznościowych na temat bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży);
- „Poprawa bezpieczeństwa osób starszych” (m.in. opracowanie materiałów edukacyjnych
prezentowanych

na

stronie

internetowej

Komendy

Miejskiej

PSP

i

mediach

społecznościowych na temat bezpiecznego zachowania osób starszych);
- „Eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym”;
- „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”;
- „Sala Ognik” (27 spotkań z dziećmi z udziałem 594 dzieci i 76 opiekunów);
- „Stop pożarom traw”;
-„Szkolenia druhów OSP” (podstawowe szkolenia strażaków ratowników - 8, przeszkolonych
225 druhów).
W dniu 28 września 2021 roku odbył się uroczysty Apel z okazji oddania do użytku nowej
siedziby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej.

15. EDUKACJA
W roku szkolnym 2020/2021 Miasto Kielce było organem prowadzącym dla 33 przedszkoli,
25 szkół podstawowych, 25 szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (w tym 8 liceów
ogólnokształcących, 9 techników, 2 szkół policealnych, 5 branżowych szkół I stopnia,
1 branżowej szkoły I stopnia z oddziałami specjalnymi, 3 branżowych szkół II stopnia, 9 szkół

specjalnych (w tym 5 szkół podstawowych, 1 branżowej szkoły I stopnia, 1 technikum, 2 szkół
przysposabiających do pracy), 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 3 placówek
wychowania pozaszkolnego, 2 internatów, 1 bursy szkolnej, 3 placówek wychowania
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pozaszkolnego, 2 internatów, 1 bursy szkolnej, 3 innych placówek oświatowych. Szkoły
i placówki oświatowe funkcjonowały w 83 jednostkach organizacyjnych. W roku szkolnym
2020/2021 zatrudnienie pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Kielce wynosiło 3 695 osób w wymiarze 3 692,98 etatów
przeliczeniowych.
Tabela 45. Struktura zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego.

Dyplomowany

Mianowany

Kontraktowy

Stażysta

2565,20

445,84

571,56

110,38

Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.
Wykres 16. Struktura zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego – zestawienie procentowe.

2,99%
15,48%

69,46%

stażysta

12,07%

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

W roku szkolnym 2020/2021 Urząd Miasta Kielce przeprowadził 56 postępowań
egzaminacyjnych, których efektem było nadanie nauczycielom stopnia awansu nauczyciela
mianowanego.
Ogółem w roku szkolnym 2020/2021 zatrudnienie w administracji i obsłudze łącznie wyniosło
1 564 osób w wymiarze 1 453,89 etatu.
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Tabela 46. Struktura zatrudnienia pracowników niepedagogicznych.

Pracownicy
administracyjnoekonomiczni

Pracownicy kuchni

Asystent nauczyciela,
pomoc nauczyciela

Pozostali
pracownicy

251,25

247,00

126,91

845,74

Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Wykres 17. Struktura zatrudnienia pracowników niepedagogicznych - zestawienie procentowe.
17,08%

pracownicy
administracyjnoekonomiczni

57,50%

pracownicy kuchni
16,79%

asystent nauczyciela,
pomoc nauczyciela
pozostali pracownicy
8,63%

Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Osiągnięcia uczniów w placówkach oświatowych na terenie Miasta


Wyniki egzaminów maturalnych

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego przedstawia się następująco:
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Wykres 18. Średnia zdawalność egzaminu maturalnego w ujęciu porównawczym.

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego [%]
90
80
70

73,4

74

woj. świętokrzyskie

kraj

68,57

60
50
40
30
20
10
0

szkoły publiczne, dla krórych
organem prowadzącym jest
Miasto Kielce
Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.



Wyniki egzaminów ósmoklasisty w Kielcach (w procentach)

a) język polski
Liczba ósmoklasistów zdających język polski na terenie Miasta Kielce wynosiła 1 439.
Wykres 19. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w Kielcach – język polski.

Język Polski [%]
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56

64,65

Kielce

59,1

59,08

woj. świętokrzyskie

kraj

Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

266

Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2021

b) matematyka
Liczba ósmoklasistów zdających matematykę na terenie Miasta Kielce wynosiła 1 579.
Wykres 20. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w Kielcach – matematyka.

Matematyka [%]
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57,1

40

47,02
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30
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Kielce
Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

c) języki obce nowożytne
- język angielski
Liczba ósmoklasistów zdających język angielski na terenie Miasta Kielce wynosiła 1 560.
Wykres 21. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w Kielcach – język angielski.

Język Angielski [%]
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78
76

77,08
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58

Kielce
Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.
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- język niemiecki
Liczba ósmoklasistów zdających język niemiecki na terenie Miasta Kielce wynosiła 28
Wykres 22. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w Kielcach – język niemiecki.

Język Niemiecki [%]
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Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Realizacja ważniejszych remontów i inwestycji w placówkach oświatowych w roku szkolnym
2020/2021:


Wartość remontów i inwestycji wykonanych bądź zakończonych w roku szkolnym
2020/2021 wyniosła łącznie 12.774 874 zł, z czego:



ze środków budżetowych – 8 531 621 zł



z rachunku dochodów oświatowych – 533.353 zł



z innych źródeł pozyskanych przez szkoły – 3 709 900 zł.

Tabela 47. Większe prace modernizacyjne i remontowe przeprowadzone w roku szkolnym 2020/2021.

Szkoła / placówka

Przedszkole Samorządowe nr 3
Przedszkole Samorządowe nr 6
Przedszkole Samorządowe nr 4
Przedszkole Samorządowe nr 16
Przedszkole Samorządowe nr 18

Zakres prac

Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Przedszkola
Modernizacja klatki schodowej w budynku
Przedszkola
Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu
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Przedszkole Samorządowe nr 23
Przedszkole Samorządowe nr 26
Przedszkole Samorządowe nr 29

Przedszkole Samorządowe nr 31
Przedszkole Samorządowe nr 32
Przedszkole Samorządowe nr 35
Przedszkole Samorządowe nr 42
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 8

Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach
Przedszkola
Wymiana okien w budynku Przedszkola
Dostosowanie budynku Przedszkola do wymogów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Wykonanie systemu zapobiegającego zadymieniu
w budynku Przedszkola
Modernizacja instalacji sieciowej wraz ze switchem
w budynku Przedszkola
Modernizacja podłogi w salach dzieci z parkietu na
wykładzinę
Dostosowanie 2 klatek schodowych do wymogów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku
Przedszkola
Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego
modernizacja instalacji wentylacyjnej wraz
z kominami na budynku szkoły
instalacja ciepłej wody, przyłącze energetyczne,
monitoring budynku oraz boiska szkolnego, prace
budowlane wewnątrz budynku szkoły

Szkoła Podstawowa nr 9

budowa boiska sportowego przy szkole

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11
Szkoła Podstawowa nr 12

remont schodów zewnętrznych
wykonanie barierek na klatce schodowej
zakup pieca CO – wkład własny dotacji „Posiłek
w szkole i w domu”
prace remontowo – adaptacyjne pomieszczeń
kuchni szkolnej, montaż instalacji wentylacyjnej
montaż instalacji sieci przewodowego Internetu
w salach dydaktycznych
projekt przebudowy drogi przeciwpożarowej
wymiana fragmentu pokrycia dachowego na części
budynku
modernizacja dachu oraz podwyższenie kominów
wentylacyjnych
wymiana nawierzchni na boisku do siatkówki
rozbudowa monitoringu w pawilonie BC
montaż 4 przegród dymoszczelnych
wymiana nawierzchni podłogi w trzech salach
lekcyjnych
odnowienie elewacji budynku szkoły
modernizacja parkietu w salkach lekcyjnych
wymiana tynków na suficie w pawilonie 1
remont, wzmocnienie ściany sali gimnastycznej,
malowanie; remont 4 sal lekcyjnych, renowacja
parkietu

Szkoła Podstawowa nr 13
Szkoła Podstawowa nr 15
Szkoła Podstawowa nr 18
Szkoła Podstawowa nr 19
Szkoła Podstawowa nr 20
Szkoła Podstawowa nr 24
Szkoła Podstawowa nr 25
Szkoła Podstawowa nr 27
Szkoła Podstawowa nr 31
Szkoła Podstawowa nr 33
Szkoła Podstawowa nr 34
Szkoła Podstawowa nr 39
Zespół Placówek Oświatowych nr 1
II Liceum Ogólnokształcące
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III Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi
IV Liceum Ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące

VI Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół nr 2

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach

Zespół Szkół Mechanicznych

Zespół Placówek SzkolnoWychowawczych
Miejski Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych
Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Centrum Kształcenia Zawodowego

wymiana i remont instalacji elektrycznej
i oświetleniowej, malowanie sal
adaptacja pomieszczenia zaplecza chemicznego na
laboratorium chemiczne
montaż systemu alarmowego- czujkowego; wymiana
podłogi, malowanie - korytarz II pietra, 2 sale, pokój
biurowy
wykonanie systemu telewizji dozorowanej HD;
malowanie wraz z robotami towarzyszącymi klatek
schodowych w skrzydłach budynków wschodnim
i południowym oraz siłowni; wykonanie wylewek,
zakup i ułożenie płytek i cokołów w dwóch
pomieszczeniach
wykonanie prac adaptacyjnych w pracowniach
poligrafii; remont i dostosowanie pomieszczeń
stolarni na potrzeby pracowni obróbki i rejestracji w
zawodach technik
roboty budowlane – adaptacja sal dydaktycznych;
demontaż starych i montaż nowych zaworów na
grzejnikach
adaptacja pomieszczeń na pracownie praktycznej
nauki w zawodzie technik hotelarstwa i technik
organizacji turystycznej
remont 6 toalet, 2 pracowni dydaktycznych
fryzjerskich i korytarza, 2 pracowni dydaktycznych
informatycznych, 2 pracowni dydaktycznych
językowych; naprawa węzła wodomierzowego –
montaż przejścia z żeliwa na stal, montaż redukcji,
rury stalowej, zaworów, uszczelnienie
remont w pomieszczeniach, cyklinowanie
remont schodów zewnętrznych, , naprawa dźwigu
platformowego
modernizacja sali konferencyjnej w budynku przy ul.
Prostej 57
renowacja hali sportowej i szatni przy ul. J. N.
Jeziorańskiego 53
Malowanie pomieszczeń gr III
zakup pierwszego wyposażenia placówki, sprzętu
komputerowego i multimedialnego do pracowni
praktycznej nauki zawodu, zakup wyposażenia do
działów: konwencjonalnych metod obróbki
i wytwarzania, technik komputerowych
wspomagających proces produkcji, pojazdów i
technik samochodowych, wspomagania pomiarów i
kontroli jakości produkcji; zakup oprogramowania do
wyposażenia pracowni informatycznego
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wspomagania procesów projektowania i
wytwarzania oraz procesów produkcji; zakup sprzętu
informatycznego do wyposażenia serwerowni
Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

W okresie tym wybudowane zostały:



budowa boiska sportowego: koszty dokumentacji, projektowej, robót budowlano –
montażowych, nadzorów, przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6;



boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach, ul. Jurajska 7;



boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach, ul. Marszałkowska 96;



siłownia zewnętrzna na terenie III Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, ul. Jagiellońska 4;



mały ogród botaniczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespół Szkół
Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31;



plac treningowy z rzutnią do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach,
ul. Langiewicza 18.

Realizacja zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów w roku szkolnym 2020/2021
Żywienie dzieci i młodzieży
W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowały:


19 kuchni szkolnych wraz ze stołówkami w szkołach podstawowych (SP5, SP7, SP8,
SP9, SP12, SP13, SP15, SP18, SP20, SP22, SP23, SP24, SP25, SP27, SP28, SP31, SP32,
SP33, SP34);



Wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w SP 34 i SP 31 było zapewnione przez firmę
cateringową;



6 stołówek szkolnych, do których obiady dostarczane są przez Miejską Kuchnię
Cateringową w szkołach podstawowych (SP1, SP2, SPI11, SP14S, SP19, SP39);



2 kuchnie wraz ze stołówkami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2
oraz w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych;



2 kuchnie wraz ze stołówkami w internatach i bursach szkolnych (ZSElek, ZSnr2);



stołówka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, do której posiłki dostarczane są
przez firmę cateringową;



w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych;



2 kuchnie wraz ze stołówkami w internatach i bursach szkolnych (ZSElek, ZSnr2);

271

Raport o stanie Gminy Kielce za rok 2021


stołówka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, do której posiłki dostarczane są
przez firmę cateringową.

W 30 przedszkolach samorządowych funkcjonowały kuchnie, zapewniające dzieciom
całodzienne wyżywienie. Posiłki dla Przedszkola Samorządowego nr 2, Przedszkola
Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkola Samorządowego Nr 13
zapewniała Miejska Kuchnia Cateringowa.
Ogółem żywionych było 10 035 dzieci i młodzieży.
Dowożenie uczniów do szkół
Na dofinansowanie dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 wydatkowano
ogółem kwotę 1 205 384,60 zł. Wydatki objęły zorganizowanie dojazdu uczniów do Szkoły
Podstawowej nr 11 Integracyjnej, Szkoły Podstawowej nr 15, 20, 23 i 25. Zwrot kosztów
przejazdu uczniów niepełnosprawnych na podstawie art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku Prawo Oświatowe do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 i 19,
Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, Niepublicznego Przedszkola „Słowicza
Ferajna”, Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka, Niepublicznego Terapeutycznego
Punktu Przedszkolnego MY FUTURE, Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia”, Przedszkola
Specjalnego „Baja Patataja” oraz na podstawie art. 39 ustawy Prawo oświatowe do Szkoły
Podstawowej nr 11 Integracyjnej, Szkoły Podstawowej Nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi,
Szkoły Podstawowej nr 33, Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych, Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 2, Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych, Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „Droga do sukcesu”, Szkoły
Podstawowej Specjalnej „Złote Serce” w Pińczowie, Szkoły Podstawowej Integracyjnej
w Micigoździe, Szkoły Podstawowej Specjalnej „Akademia Zycia”, Branżowej Szkoły I stopnia
Specjalnej „Akademia życia”, Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a, Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej oraz placówek: Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Diament”, Ośrodka RewalidacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego „Planeta A” oraz wydatki związane z zatrudnieniem kierowców
i utrzymaniem samochodów w Szkole Podstawowej nr 11 Integracyjnej, Szkole Podstawowej
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nr 14 Specjalnej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz Zespole Placówek
Szkolno-Wychowawczych.
Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.
W roku szkolnym 2020/2021 wydanych zostało 39 decyzji w sprawie dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na ogólną kwotę 210 908,08
zł.
Stypendia szkolne.
Wysokość dotacji na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie
oświaty w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła 403.742,00 zł, z czego wykorzystano kwotę
323.782,33 zł.
W ciągu roku szkolnego 2020/2021 złożono 287 wniosków o przyznanie stypendium
i 2 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego, z czego pozytywnie rozpatrzonych zostało 241
wniosków dotyczących stypendium i 2 wnioski w sprawie zasiłku szkolnego.
Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta Kielce, przyjętym Uchwałą Nr XXV/551/2008 Rady Miejskiej
w Kielcach z dnia 23 czerwca 2008 r., zmienioną Uchwałą Nr XLV/977/2017 Rady Miasta Kielce
z dnia 27 lipca 2017 r. kwotę przysługującego stypendium szkolnego określano
według zakwalifikowania ucznia do jednej z dwóch grup dochodowych:
I grupa – dochód na członka rodziny od 400,00 zł – 528,00;
II grupa – dochód na członka rodziny poniżej 400,00 zł.
W ramach obu grup przyznawano maksymalne kwoty stypendiów:
I grupa – po 186 zł miesięcznie;
II grupa – po 248 zł miesięcznie.
Wysokość zasiłku szkolnego wynosiła 620,00 zł miesięcznie.
Wypłacona suma świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za rok
szkolny 2020/2021 wynosiła 404.727,92 zł, z czego :
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w roku 2020 wypłacono 183.313,07 zł, w tym 620,00 zł na zasiłki szkolne;



w roku 2021 wypłacono 221.414,85 zł na zasiłki szkolne.
Niewykorzystana część otrzymanej w 2020 roku dotacji w wysokości 170.098,82 zł została

zwrócona na konto Wojewody Świętokrzyskiego. Dotacja otrzymana w roku 2021 będzie
realizowana na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2021/2022.
Międzynarodowy Program Stypendialny Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za
wybieranie kieleckich uczelni
Program został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/291/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września
2019 r. Głównym założeniem projektu jest wsparcie finansowe absolwentów szkół średnich
podejmujących studia wyższe na uczelniach wyższych w Kielcach. Prawo do ubiegania się
o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021 miały osoby spełniające następujące
kryteria:
1. Posiadały statusu studenta pierwszego roku uczelni mającej siedzibę w mieście Kielce;
2. Uzyskały z egzaminu maturalnego wynik na poziomie przynajmniej 78% liczone jako
średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym;
3. Uzyskały tytuł finalisty lub laureata konkursów i olimpiad przedmiotowych.
W roku akademickim 2020/2021 złożono 69 wniosków o przyznanie stypendium.
Zakwalifikowanych do projektu i objętych pomocą zostało 63 studentów. Łączna kwota
świadczeń wykorzystanych na realizację zadania wyniosła 276.000 zł.

16. SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA
W 2021 roku wydatki dotyczące kultury fizycznej wynosiły 22.955.487,48 zł i były
dysponowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Wykaz większych obiektów sportowych na terenie Miasta Kielce – stan na 2021 rok
Do obiektów sportowych na terenie Miasta Kielce zaliczyć można:


Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 w skład którego wchodzą:

- Stadion Piłkarski
Stadion w Kielcach ma pojemność 15 550 miejsc siedzących usytuowanych na dwóch
kondygnacjach. Wszystkie trybuny są zadaszone. Na stadionie znajduje się: boisko główne
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z podgrzewaną płytą o wymiarach 105x68 m, oświetlenie 1411 luksów (norma UEFA),
nowoczesna odnowa biologiczna, pełne zaplecze dla kibiców, nowoczesne nagłośnienie,
monitoring (39 kamer). Obok stadionu funkcjonują dwa boiska treningowe (w tym jedno ze
sztuczną nawierzchnią). Obiekt spełnia wymogi Światowej Federacji Piłkarskiej (FIFA). Obecnie
dzierżawcą obiektu jest Korona S.A. Kielce.
- Hala Sportowa
- Hotel „Stadion”**. Hotel posiada 52 łóżka w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych
z przeznaczeniem zarówno dla grup sportowych, jak i dla gości z zewnątrz.


Zespół Obiektów Sportowych przy ul. L. Drogosza 2 w skład bazy wchodzą:

- Stadion lekkoatletyczny
- Wielofunkcyjna Hala Sportowa - "Hala Legionów"
- Hotel „Maraton”**. Hotel posiada 60 łóżek w pokojach jedno, dwu trzy i czteroosobowych
z przeznaczeniem zarówno dla grup sportowych, jak i dla gości z zewnątrz.


Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 w skład obiektu wchodzą:

- Basen letni (obiekt sezonowy)
- Lodowisko (naturalne, sezonowe)


Hala Sportowa ul. Krakowska 72

W obiekcie znajduje się pełno wymiarowe boisko (parkiet) do gry w piłkę ręczną (20 x 40 m)
z wybiegami dokoła boiska (1,25 - 1,30 m).


Hala Widowiskowo Sportowa ul. Żytnia 1



Kryte Pływalnie:

- Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 . To jedna z najpopularniejszych pływalni w Kielcach.
Składa się z dwóch niecek o wymiarach: 25 x 12,5 metra oraz 10 x 4,5 metra.
Atrakcjami dla korzystających z obiektu są sauna fińska oraz zjeżdżalnia - rura licząca 93 metry
długości.
- Kryta Pływalnia „Foka” przy Os. Barwinek 31, składa się z dwóch niecek o wymiarach 25 x
12,5 metra oraz 12 x 6 metrów. Basen posiada również saunę fińską.
- Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 składa się z dwóch niecek o wymiarach: 25 x 12,5
metra oraz 12 x 6 metrów.
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Na wszystkich trzech w/w basenach osoby w każdym wieku mogą liczyć na naukę pływania
pod okiem profesjonalnej kadry instruktorskiej.
- Kryta Pływalnia MORS przy ul. Marszałkowskiej 96 przy SP nr 27. Do dyspozycji gości jest
przeznaczony basen o wymiarach 25m x12,5m.
- Kryta Pływalnia Jurajska przy ul. Jurajskiej 7 przy SP nr 25 z basenem o wymiarach 25x12,5
metra.


Wyciąg Narciarski na Telegrafie ul. Narciarska 6

Lokalizacja: północny stok góry Telegraf (406 m n.p.m). Długość trasy zjazdowej: 450 m.
Rodzaj wyciągu: orczykowy podwójny.
Przepustowość: 1000 os./godz.
Szerokość trasy: 40 m.
Różnica poziomów: 100 m.
Stok jest sztucznie oświetlony i naśnieżany. Na miejscu znajduje się wypożyczalnia sprzętu (ok.
100 par nart), szkółka narciarska, punkt gastronomii, miejsce na ognisko, parking.
Obok krótki wyciąg dla dzieci - 100 m.


Wyciąg narciarski Stadion góra Pierścienica

Rodzaj wyciągu: orczykowy podwójny.
Stok jest sztucznie oświetlony i naśnieżany. Na miejscu znajduje się wypożyczalnia sprzętu
narciarskiego, szkółka narciarska, punkt gastronomii, miejsce na ognisko, parking.
Ponadto na terenie Miasta Kielce funkcjonują:


Stadion piłkarski przy ul. W. Szczepaniaka 29



Stadion piłkarski przy ul. Warszawskiej 338 oraz hala sportowa /treningowa/



Boisko piłkarskie /treningowe/przy ul. Kusocińskiego /Pakosz/



Dwa boiska /pełno wymiarowe/piłkarskie, ul. Piekoszowska, ul. Siedem Źródeł



Obiekt sportowy Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prosta 51, z
dwoma

pełnowymiarowymi

boiskami

piłkarskimi,

mini

boisko

ze

sztuczną

nawierzchnią, bieżnią LA


Korty tenisowe KS Tęcz Społem przy ul. Zagnańskiej 82 oraz korty tenisowe MUKS
Gemik Kielce przy ul. Kusocińskiego 61A



Obiekt sportowy KS „Stella” Kielce przy ul. Krakowskiej 374 , w skład którego wchodzą
tory łucznicze i hala sportowa.
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Obiekty sportowe typu: „Orlik” tj. przy ZSE nr 1 ul. Jagiellońska 90 i SP 27
ul. Marszałkowskiej 96.

Szkolne obiekty sportowe:


Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90,
Pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, piłki siatkowej i futsalu. Widownia
z wysuwanymi siedziskami na 200 osób oraz galeria (antresola) na 50-60 osób.



Hala sportowa przy III LO im. C.K. Norwida, ul. Jagiellońska 4, pełnowymiarowe boisko
do piłki ręcznej. Sama hala jest podzielona dodatkowo na trzy sektory z możliwością
uprawiania w każdym z nich innej dyscypliny spor tu. Widownia na parterze - ilość
miejsc siedzących - 135. Zapewniono dostęp osobom niepełnosprawnym na poziom
pierwszej kondygnacji nadziemnej. Wewnątrz budynku winda przystosowana dla osób
niepełnosprawnych.



kompleks sportowy przy Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej
32



kompleks sportowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31

W roku 2021 oddane do użytku zostały następujące przyszkolne obiekty sportowe:


nowoczesny kompleks sportowy przy SP nr 9 i Sp nr 25 w Kielcach.



„Tak - siatka łączy – nie dzieli Boisko do gry w siatkówkę i badmintona przy Szkole
Podstawowej nr 28 w Kielcach” (obiekt zrealizowany w ramach Kieleckiego Budżetu
Obywatelskiego);

Imprezy sportowe i turystyczne realizowane na terenie Miasta Kielce w 2021 roku
W roku 2021 w porównaniu do 2020 wiele wydarzeń sportowych i turystycznych zostało
odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Imprezy, które zostały przeprowadzone:


Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych



Imprezy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach:
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Tabela 48. Imprezy sportowe i turystyczne realizowane na terenie Miasta Kielce w 2021 roku

L.p.

Nazwa Imprezy

Miejsce

Ilość
uczestników

Data

Komentarz

1.

Gry i Zabawy dla dzieci
kl. I, II i III

Hala Legionów

300

7, 8 i
9.06.2021 r.

2.

VIII Kielecki Bieg Górski

Stadion LA start
i meta

150

12.06.2021 r.

Gry i zabawy dla
dzieci klas I - III
Stadion LA – Park
Kultury i
Wypoczynku,
okoliczne wzniesienia

Hala Legionów

270

28.06 –
06.08.2021 r.

6 turnusów 5-cio
dniowych

Stadion LA

90

19,26.09.
2021 r.

Cykliczne zawody
lekkoatletyczne dla
dzieci klas 4-6

Stadion LA start i meta

250

6.10.2021 r.

Stadion LA – Park
Baranowski

150

27.11.2021 r.

Zawody pływackie

50

05.12.2021 r.

Impreza pływacka dla
mieszkańców Kielc

20.12.2021 r.

Spotkanie dla
sportowców i
przyjaciół sportu

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Sportowe Półkolonie z
MOSiR-em turnusy Wakacje 2021
Czwartki
Lekkoatletyczne 2021/2022
XXVIII edycja
eliminacje jesienne/ 3
zawody
IX Kielecka Dycha” bieg
amatorski - 10 km, bieg
dla najmłodszych
Ogólnopolskie Zawody
Pływackie
XIII Godzinny Maraton
Pływacki
XVIII Spotkanie
opłatkowe kieleckiego
środowiska sportowego

Pływalnia
ORKA
Pływalnia
FOKA
Hala
WidowiskowoSportowa przy
ul. Żytniej 1

150

Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu



Akcja Lato w Mieście 2021



Streetball Kielce CUP



VIII Pielgrzymka Rowerowa



Promocja walorów turystycznych Miasta Kielce poprzez przygotowanie materiałów
informacyjno – promocyjnych (zdjęć wraz z ich opisami), będących relacją z wizyty
studyjnej następujących Blogerów turystycznych tj. Geeki Podróżniki , W 10 inspiracji
dookoła świata , Skomplikowane.pl , tymrazem.pl

biorących udział w „Festiwalu

Turystycznym Blogerów” organizowanym w dniach 26 i 27.06.2021 r. z okazji "Święta
Kielc" i zamieszczenie tych materiałów na swoich profilach społecznościowych
w serwisach Facebook, Instagram oraz na blogu
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Wycieczki piesze po Kielcach i regionie świętokrzyskim dla dzieci i młodzieży z terenu
Miasta Kielce pozostających w okresie wakacji (łącznie skorzystało 1.423 osób)



Wycieczki piesze i rowerowe po największych atrakcjach turystycznych Kielc i Gór
Świętokrzyskich dla seniorów i osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce
w okresie od maja do listopada (łącznie skorzystało 973 osób)

Wydarzenia sportowe i turystyczne zorganizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:


„Całe Kielce na rowery!”



„10-lecie „Bandy Świrów”. Jubileusz Kultowej drużyny Korona Kiece!”



„Ożywienie przestrzeni w centrum Kielc – okolice Kina Moskwa (plac za kinem)



”Festyn Promenadowy nad Zalewem”



„Gala Sportów Walki MMA”



„Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia. Program szkoleniowy dla kobiet i mężczyzn.
Druga edycja.”



„Port Wodny Kielce – koncerty, konkursy, rejsy. Dwa wakacyjne festyny rodzinne nad
Zalewem”.



„Sportowa Politechnika w Sportowych Kielcach”.

Projekty społeczne o charakterze rekreacyjnym dla mieszkańców Kielc:


Projekt „Sportowe ferie w mieście”. Projekt obejmował 2 jednotygodniowe turnusy.
W ramach projektu, dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców
i instruktorów z różnych dyscyplin sportowych mogły w czasie zimowej przerwy
w nauce uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach, organizowanych przez kielecki
MOSiR. W sumie wzięło w nim udział 90 dzieci.



Projekt „Sportowe wakacje w mieście”. Projekt obejmował 6 jednotygodniowych
turnusów. W ramach projektu, dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry
wychowawców i instruktorów z różnych dyscyplin sportowych, mogły w czasie wakacji
uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach, organizowanych przez kielecki MOSiR.
W sumie, przez całe wakacje wzięło w nim udział ponad 270 dzieci.



Projekt „Kieleckie Zimowe Półkolonie” organizowany był przez Miejski Szkolny Ośrodek
Sportowy w Kielcach w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021. Półkolonie
zostały przeprowadzone w dwóch turnusach – pierwszy 4-8 stycznia, drugi 11-15
stycznia. W programie półkolonii znalazły się zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia
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ogólnorozwojowe, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia artystyczne (plastyczne
i muzyczne) oraz zabawy na świeżym powietrzu. W „Kieleckim Zimowych
Półkoloniach” wzięło udział blisko 1000 dzieci.


Projekt „Kreatywne Półkolonie z MSOS” zorganizowany został w okresie wakacyjnym
w czterech terminach: turnus pierwszy 28.06. – 02.07.2021, turnus drugi 05.07 –
09.07.2021, turnus trzeci 16.08. – 20.08.2021, turnus czwarty 23.08 – 27.08.2021
dla dzieci w wieku 7-13 lat. W ciągu pięciodniowego turnusu dzieci miały zapewniony
szereg atrakcji takich jak: wyjście do aquaparku, zajęcia na strzelnicy sportowej, seans
filmowy w kinie, warsztaty karmelowe i zwiedzanie jaskiń na Kadzielni. Poza tym,
w szkołach podstawowych współpracujących z MSOS w zakresie organizacji półkolonii,
dzieci uczestniczyły w różnorodnych zabawach sportowo-rekreacyjnych czy zajęciach
świetlicowych a wszystko to pod okiem wykwalifikowanej kadry wychowawców.
Łącznie w „Kreatywnych Półkoloniach z MSOS” wzięło udział niemal 600 dzieci.



Projekt „II Festyn Rodziny. Zakończenie Wakacji. Finał Kreatywnych Półkolonii z MSOS”
zorganizowany w dniu 28.08.2021 r. na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka
Sportowego był zwieńczeniem letnich półkolonii. Festyn cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród dzieci uczestniczących w „Kreatywnych Półkoloniach
z MSOS”. W programie zawarte były m.in. takie atrakcje jak: dmuchańce, pokaz baniek
mydlanych, tańce integracyjne, warsztaty karmelowe, cymbergaj, nauka chodzenia na
szczudłach i inne. Oprócz tego dzieci mogły skorzystać z zajęć profilaktycznoedukacyjnych zorganizowanych przez Komendę Miejską Policji w Kielcach, zjeść
kiełbaskę z grilla, a za udział w wybranych zabaw wygrać upominek.
Szkolne Współzawodnictwo Sportowe organizowane przez Miejski Szkolnym Ośrodek
Sportowy jest całorocznym cyklem imprez sportowych dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w wielu dyscyplinach sportowych, m. in. w piłce ręcznej,
siatkówce, piłce nożnej, indywidualnych i sztafetowych zawodach lekkoatletycznych,
tenisie stołowym i innych – łącznie 82 imprezy. Celem współzawodnictwa jest
upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie najbardziej
usportowionych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Kielce. Zawody
podzielone są ze względu na kategorie: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
Licealiada.
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Projekt „Aktywny senior” mający na celu propagowanie aktywności fizycznej
i zdrowego trybu życia wśród kieleckich seniorów. W ramach programu „Aktywny
Senior” mieszkańcy Kielc w wieku 55+ mieli możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach
z gimnastyki. Zajęcia ruchowe prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów
organizowane były dwa razy w tygodniu w „Hali Legionów”. W 2021 r. zajęcia z w/w
projektu odbyły się tylko w miesiącach październik, listopad i grudzień. We
wcześniejszych miesiącach nie odbyły się z powodu pandemii koronawirusa.

Osiągnięcia kieleckich sportowców w 2021 roku
Pomimo pandemii koronawirusa zawodnicy kieleckich klubów sportowych w 2021 roku
osiągnęli wiele sukcesów sportowych na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej:
Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie – Tokio 2020
- Sandra Drabik – SKKB Kielce - boks – udział w Igrzyska Olimpijskich Tokyo 2020, złoty medal
MP seniorów w boksie, trener Marek Soboń
- Łukasz Ciszek – ZSiR Start Kielce – łucznictwo – 7 m-ce, łuk klasyczny podczas Igrzysk
Paraolimpijskich Tokio 2020, złoty medal MP i brązowy medal Halowych MP w Łucznictwie
Osób z Niepełnosprawnością, trener Ryszard Olejnik
Medaliści Mistrzostw Świata
- Mateusz Szymkiewicz – KS Tęcza Społem Kielce – trójbój siłowy – złoty medal MŚ i ME
juniorów do 23 lat w trójboju siłowym kat. 105 kg, złoty medal MP seniorów i juniorów w
trójboju siłowym, trener Arkadiusz Znojek
- Zuzanna Kula - KS Tęcza Społem Kielce – trójbój siłowy – srebrny medal MŚ seniorów w
trójboju siłowym kat. 47 kg, trener Arkadiusz Znojek.
- Adrianna Wojarska – Stowarzyszenie Sportowe KLINCZ –– zloty medal MŚ w grapplingu
- Jakub Posłowski - Stowarzyszenie Sportowe KLINCZ –– zloty medal MŚ w kickboxingu, muay
tai
Medaliści Mistrzostw Europy
- Sebastian Batkowski - NOSAN Kielce – bilard – brązowy medal ME w 9 bil oraz w drużynie,
srebrny medal drużynowych MP, trener Bogdan Wołkowski
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- Tomasz Kapłan - NOSAN Kielce – bilard – brązowy medal ME w drużynie, 5 m-ce MŚ w 9 bil,
srebrny medal MP w 9 bil i drużynowych MP, trener Bogdan Wołkowski
- Tomasz Rurarz – Kielecki Klub Karate Kyokushin Koronea – karate - brązowy medal ME
seniorów, trener Krzysztof Borowiec
- Dominik Kasza - Kielecki Klub Karate Kyokushin Koronea – karate - brązowy medal ME
- Paweł Ośmiałowski - KS Tęcza Społem Kielce – trójbój siłowy – złoty medal ME seniorów w
trójboju siłowym kat. 59 kg, 5 m-ce MŚ seniorów w trójboju siłowym, trener Arkadiusz Znojek
- Sławomir Szymura - KS Tęcza Społem Kielce – trójbój siłowy – srebrny medal ME juniorów do
23 lat w trójboju siłowym kat. 105 kg, brązowy medal MP juniorów do 23 lat w trójboju
siłowym, trener Arkadiusz Znojek
- Aleksander Bracik - KTM Novi Korona – rajdy enduro – II V-ce mistrz Europy w rajdach
enduro, trener Ryszard Bracik
Uczestnicy Mistrzostw Świata i Europy (miejsca 4-8) oraz złoci medaliści Mistrzostw Polski
(kategoria Senior, Młodzieżowiec, Junior, Junior młodszy)
- Natalia Nadrzewia – UKS Zalew Kielce – żeglarstwo – 5 m-ce MŚ i 4 m-ce ME juniorów w
klasie Laser Radial, złoty medal MP juniorów młodszych w sprincie i klasie Laser Radial, trener
Wojciech Kosmala
- Jakub Sobura – Durma – KKL Kielce – lekka atletyka – 6 m-ce MŚ juniorów w sztafecie
4x400m, 6 m-ce ME w biegu na 400m p.pł. i sztafecie 4x400m, złoty medal MP juniorów w
biegu na 400m p.pł.,trener Paweł Tietierin
- Jakub Brzóska – TS Akwedukt Kielce – triathlon – 7 m-ce ME w triathlonie na dystansie
sprinterskim kat. M25, srebrny medal MP w triathlonie na dystansie sprinterskim kat. M25,
- Izabela Jońska – Nosan Kielce – bilard – 5 m-ce ME juniorek, złoty medal MP juniorek
młodszych w 8 bil, brązowy medal MP juniorek młodszych w 9 bil, trener Marek Karlikowski
- Dominik Kaleta - SKKB Kielce – kickboxing – m-ce 4-8 w MŚ seniorow w K1 kat. 81kg, złoty
medal MP seniorów w K1 i Low Kick, trener Marek Soboń
- Zespół KTM Novi Korona – Aleksander Bracik, Rafał Bracik, Ryszard Domański, Dominik
Olszowy, Michał Szuster – 4 m-ce w Zespołowych Mistrzostwach Europy w Rajdach Enduro,
trener Ryszard Bracik
- Drużyna Łomża Vive Kielce – piłka ręczna – złoty medal MP i Zwycięstwo w PP w Klubowej
Piłce Ręcznej Mężczyzn – Artsem Karalek, Mateusz Kornecki, Miłosz Wałach, Andreas Wolf,
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Branko Vujovic, Michał Olejniczak, Szymon Sićko, Alex Dujshebaev, Faruk Yusuf, Igor Karacic,
Krzysztof Lijewski, Uladzislau Kulesh, Daniel Dujshebaev, Hakur Thastarson, Tomasz Gębala,
Arkadiusz Moryto, Cezary Surgiel, Angel Fernandez, Sigvaldi Gudjonson, Nicolas Tournat,
Sebastian Kaczor, trener Talant Dujshebaev
- Dominik Bujak – SALOS Cortile Kielce – pływanie – złoty medal młodzieżowych MP na 400m
st. zmiennym na długim i krótkim basenie, srebrny medal MP seniorów na 400m st. zmiennym
na długim i krótkim basenie, srebrny medal młodzieżowych MP i MP seniorów na 200m st.
zmiennym na długim i krótkim basenie, brązowy medal młodzieżowych MP na 200m st.
dowolnym, trener Marcin Przytuła
- Bartosz Gołębiewski – KKB Rushh Kielce – boks – złoty medal MP seniorów w kat. 75kg,
trener Tomasz Różański
- Hubert Wrona - KKB Rushh Kielce – boks – złoty medal MP seniorów w kat. 48kg, trener
Tomasz Różański
- Adrian Jędrzejczyk – Fighter Kielce – boks – złoty medal młodzieżowych MP w kat. 69 kg.,
trener Wojciech Jaros
- Patrycja Sitarska – Fighter Kielce – boks – złoty medal MP juniorek w kat. 57 kg., trener
Wojciech Jaros
- Renata Brzóska – TS Akwedukt Kielce – Triathlon – złoty medal MP w triathlonie na dystansie
sprinterskim i olimpijskim, srebrny medal MP w triathlonie na dystansie średnim, kat. K45,
trener Grzegorz Kożuchowski i Jakub Brzóska
- Henryk Brzóska – TS Akwedukt Kielce – Triathlon – złoty medal MP w triathlonie na dystansie
Ironman i dystansie średnim, srebrny medal MP w triathlonie na dystansie olimpijskim i
brązowy medal MP w triathlonie na dystansie sprinterskim, kat. M55, trener Grzegorz
Kożuchowski i Jakub Brzóska
- Robert Soboń – SKKB Kielce – kickboxing – złoty medal MP seniorów w K1 i low kick kat. 63,5
kg, trener Marek Soboń
- Radosław Rogala – KS Tęcza Społem Kielce – trójbój siłowy – złoty medal MP juniorów do 16
lat w trójboju siłowym kat. 53 kg, trener Arkadiusz Znojek
- Olaf Sękowski – Tęcza Społem Kielce – trójbój siłowy – złoty medal MP juniorów
w wyciskaniu sztangi leżąc kat. 66kg, trener Rafał Sękowski
- Hubert Jasiński - Tęcza Społem Kielce – trójbój siłowy – złoty medal MP juniorów
w wyciskaniu sztangi leżąc kat. 93kg, trener Rafał Sękowski
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- Ireneusz Kapusta – ZSiR Start Kielce – łucznictwo – złoty i srebrny medal MP osób
z niepełnosprawnością w łuku klasycznym, złoty medal drużynowych Halowych MP osób z
niepełnosprawnością, trener Ryszard Olejnik
- Marcin Molik - ZSiR Start Kielce – łucznictwo - złoty medal drużynowych Halowych MP osób z
niepełnosprawnością, trener Ryszard Olejnik
- Gabriela Kochman – ZSiR Start Kielce – lekka atletyka – złoty medal Paralekkoatletycznych
MP juniorów w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą, trener Jerzy Płonka i Jarosław Borecki
- Maciej Giemza – KTM Novi Korona Kielce – rajdy enduro – złoty medal MP w Rajdach Baja
Tabela 49. Współzawodnictwo sportowe, klasyfikacja kieleckich klubów sportowych - Gmina Kielce.

Lp.

Nazwa klubu sportowego

Suma
punktów

Młodzieżow
iec

Junior

Junior
Młodszy

Młodzik

1

KKL, Kielce

162

33

55

36

38

2

KS VIVE, Kielce

155.36

0

0

63.27

92.09

3

ULKS Guliwer, Kielce

96

0

14

31

51

4

St. Lok. SALOS Cortile, Kielce

76

76

0

0

0

5

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie Sportowe
Kielce

70

0

0

61

5

6

UKS Zalew, Kielce

64

14

0

18

32

7

TS Akwedukt, Kielce

56

0

11

42

3

8

Korona Kielce SA, KIELCE

53.51

0

30.03

20

3.48

9

UKB FIGHTER, KIELCE

48

36

12

0

0

10

KKP Korona, Kielce

45.49

0

0

0.41

45.08

11

KS Stella, Kielce

44.32

8

13

8

15.32

12

KKB Rushh, Kielce

33

0

0

32

1

13

KMKSz Victoria, Kielce

33

0

33

0

0

14

TS Piramida, Kielce

31

0

16

13

2

15

UMKS Żak, Kielce

25

21

0

0

4

16

KSP, Kielce

23.78

0

0

11.78

12

17

Korona Handball, Kielce

20.13

0

0

12

8.13

18

SPELEOKLUB
ŚWIETOKRZYSKI, KIELCE

20

0

0

16

4

19

AZS UJK, Kielce

19.62

0

0

4.62

15
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20

DMKS Plas, Kielce

18.46

0

0

1

17.46

21

Klub Wspinaczkowy Kielce,
Kielce

15

0

0

15

0

22

FUN Sport, Kielce

15

0

0

0

15

23

UKS Wschodnia 12, Kielce

14

0

0

1.5

12.5

24

MKS Cyclo Korona, Kielce

13.09

0

0

13.09

0

25

Uczniowski Klub Sportowy
Kuzushi Kielce

9

0

0

0

9

26

MUKP Korona-Swim, Kielce

8

0

0

8

0

27

ŚSSG Tempo, Kielce

4

0

0

4

0

28

LKS Orlęta, Kielce

3.56

0

3.56

0

0

29

LUKKS, Kielce

3

0

0

0

3

30

KS Tęcza-Społem, Kielce

2

0

0

0

2

31

KS Polonia, Kielce

1.5

0

0

0

1.5

32

Kielecki Klub Jeździecki

1

0

0

1

0

33

SMS Wybicki, Kielce

1

0

0

1

0

Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Stypendia za wyniki sportowe.
W roku 2021 Miasto Kielce przeznaczyło kwotę 113 640,00 zł na stypendia sportowe dla osób
czynnie uprawiających sport, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym w roku 2020 w kategoriach wiekowych junior młodszy –
młodzieżowiec. Ogółem wypłacono stypendia dla 147 osób. Wśród osób otrzymujących
stypendia, 68 to osoby pełnoletnie oraz 79 osób poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne
stypendium wypłacane dla osoby pełnoletniej wyniosło 156,91 zł a dla niepełnoletniej
młodzieży 104,68 zł.

16.1.

Działalność Geoparku Kielce

Podstawowy cel i zakres funkcjonowanie jednostki
Geonatura Kielce jest jednostką budżetową Miasta Kielce powołaną w celu zarządzania
terenami pogórniczymi Wietrzni, Kadzielni i Ślichowic i obiektami: Ogród Botaniczny, Centrum
Geoedukacji, Amfiteatr Kadzielnia, Podziemna Trasa Turystyczna na Kadzielni, Ośrodek Pracy
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Twórczej „Wietrznia”, jak również tworzenia warunków dla rozwoju Miasta Kielce jako
ośrodka turystyki i edukacji przyrodniczej o randze ponadregionalnej. Do 18.03.2021 roku
jednostka funkcjonowała pod nazwą Geopark Kielce. W drodze uchwały Rady Miasta, która
zapadła w ww. terminie nazwa ta została zmieniona na Geonatura Kielce.
Zgodnie ze statutem zakres działalności jednostki obejmuje następujące kluczowe obszary
tematyczne:
- utrzymanie terenów i obiektów pełniących funkcje atrakcji turystycznych (w szczególności
Rezerwat, Park i Amfiteatr Kadzielnia, Ogród Botaniczny, Rezerwat Wietrznia wraz z Centrum
Geoedukacji oraz Rezerwat Ślichowice);
- ochrona i promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Miasta Kielce;
- organizowanie wydarzeń edukacyjnych, turystycznych, kulturalnych, sportowych związanych
z zarządzanymi terenami i obiektami;
- prowadzenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej oraz działalności naukowej, szkoleniowej
i wydawniczej;
- prowadzenie działalności Ogrodu Botanicznego zgodnie z ustawą o ochronie przyrody;
- realizacja działań związanych z Geoparkiem Świętokrzyskim (od 21.04.2021 Światowym
Geoparkiem UNESCO) w zakresie określonym w statucie jednostki;
- zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych
organizacji międzynarodowych oraz krajowych funduszy celowych.
W kontekście tworzenia warunków dla rozwoju Miasta Kielce jako ośrodka turystycznego
i edukacyjnego o randze ponadregionalnej Geonatura Kielce podjęła w 2021 roku szereg
działań w zakresie promocji, turystyki i edukacji oraz utrzymania terenów przyrodniczo
cennych.
Utrzymanie terenów przyrodniczo cennych
Kluczowa rola Geonatury Kielce w kontekście budowania wizerunku Miasta Kielce jako silnego
ośrodka edukacji i turystyki przyrodniczej (w tym geoturystyki) wynika z faktu zarządzania
terenami przyrodniczo cennymi (Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowice oraz południowowschodnie zbocze Karczówki z Ogrodem Botanicznym) o łącznej powierzchni niemal 40 ha
wraz z infrastrukturą znajdującą się w ich obrębie. W 2021 roku jednostka realizowała
standardowe działania związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni i infrastruktury oraz
sprzątaniem terenów przyrodniczo cennych Kadzielni, Wietrzni i Ślichowic. Istotny udział
w działalności jednostki stanowiło również utrzymanie części ekspozycyjnej o powierzchni ok.
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11 ha w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach. W kontekście utrzymania terenów przyrodniczo
cennych Kadzielni i Wietrzni oraz terenu Ogrodu Botanicznego należy podkreślić fakt
funkcjonowania nowej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej stanowiącej efekt rzeczowy
dwóch projektów zrealizowanych w latach 2018-2019:
• Projekt „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych
administrowanych przez Geopark Kielce” związany z budową kompleksowej infrastruktury
turystycznej/edukacyjnej w Parku Kadzielnia i rezerwacie Wietrznia oraz Modernizacją
ekspozycji stałej w Centrum Geoedukacji wraz z budową Geologicznego Ogrodu
Doświadczeń. Całkowita wartość projektu to 13.940.000,00 PLN, z czego wkład UE był na
poziomie 11.849.000,00 PLN.
• Projekt „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby
dziedzictwa naturalnego” związany z budową 3 oczek wodnych i udostępnieniem
podziemnych pustek wraz z zagospodarowaniem terenu (wodospad, alpinarium, mała
infrastruktura turystyczna oraz nasadzenia w kilku kolekcjach i działach tematycznych).
Całkowita wartość projektu to 10.604.110,70 PLN, z czego wkład UE był na poziomie
6.324.978,58 PLN.
Działania promocyjne
Działania promocyjne zrealizowane przez Geonaturę Kielce w 2021 roku odbywały się
w następującym zakresie:


Promocja poprzez strony internetowe i media społecznościowe (facebook, instagram,
YouTube);



Promocja poprzez organizację wydarzeń związanych z edukacją i turystyką (pikniki,
warsztaty edukacyjne, rajdy terenowe);



Promocja poprzez współpracę z mediami (audycje telewizyjne i radiowe, artykuły
w mediach lokalnych i krajowych);



Promocja o zasięgu międzynarodowym prowadzone poprzez działalność Geoparku
Świętokrzyskiego na forum 169 geoparków z 44 krajów świata.

Spośród wymienionych rodzajów działań promocja poprzez strony internetowe i media
społecznościowe była istotnym elementem działalności jednostki w 2021 roku. Efekty tej
działalności w postaci liczby odbiorców, ilości wyświetleń czy aktywności związanej
z prezentowanymi materiałami online w zeszłym roku, przedstawiają się następująco:
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łączna liczba obserwujących profile facebook Geonatura Kielce – Centrum
Geoedukacji, Geonatura Kielce – Ogród Botaniczny oraz Amfiteatr Kadzielnia: 23,4 tys.
obserwujących;



łączny zasięg profili facebook GeonaturaKielce – Centrum Geoedukacji, Geonatura
Kielce – Ogród Botaniczny oraz Amfiteatr Kadzielnia w 2021 roku: ponad 2,8 mln osób;



łączna liczba polubień dla profili Geonatura Kielce oraz Ogrodu Botanicznego
Instagramie – 2,1 tys. obserwujących;



łączna ilość wyświetleń filmów edukacyjnych i promocyjnych online publikowanych na
profilach facebook Geonatura Kielce – Centrum Geoedukacji, Geonatura Kielce –
Ogród Botaniczny i Amfiteatr Kadzielnia: ok. 14,2 tys. wyświetleń;



łączna ilość wyświetleń filmów edukacyjnych publikowanych na kanale Genatury Kielce
w serwisie YouTube: ok. 7,9 tys. wyświetleń;

Nagrody


NAGRODA TRAVELLERS CHOICE na portalu internetowym Tripadvisor dla KADZIELNI –
nagroda jest formą uhonorowania najlepszych atrakcji na świecie przyznawana za
pozytywne recenzje i oceny dodane przez użytkowników portalu.



GRAND PRIX W KONKURSIE TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH – nagroda na
najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, dotycząca infrastruktury na
Kadzielni i Wietrzni, wybudowanej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury
edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark
Kielce”.



Certyfikat ,,ŚWIATOWEGO GEOPARKU UNESCO’’ przyznany oficjalnie 21.04.2021 dla
Geoparku Świętokrzyskiego obejmującego poza gminę Kielce, cztery gminy powiatu
kieleckiego: Chęciny, Morawicę, Nowiny i Piekoszów.



Certyfikat „NAJLEPSZEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO W 2021 roku dla Geoparku
Świętokrzyskiego.



Nagroda „SUPER WĘDROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI” dla Geonatury Kielce – nagroda
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za wybitne zasługi dla rozwoju turystyki
w regionie.
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Organizacja wydarzeń turystycznych i edukacyjnych
Działania online (realizowane od I-IV.2021 r.) wynikające z obowiązujących w kraju obostrzeń
pandemicznych


FILMOTEKA GEO-MIŁOŚNIKÓW – cykl edukacyjnych materiałów filmowych dot.
przyrody w regionie świętokrzyskim, z szczególnym uwzględnieniem miasta Kielce
opublikowanych na stronach internetowych Geonatury Kielce.



ZOOM NA KLUB MIŁOŚNIKÓW GEOLOGII - geologiczne spotkania online dla członków
Klubu Miłośników Geologii na platformie ZOOM, odbywające się we wtorki i czwartki.



FERIE Z NATURĄ – geo-przyrodnicze warsztaty online skierowane do dzieci w wieku
szkolnym

prowadzone przed edukatorów z Centrum Geoedukacji i Ogrodu

Botanicznego w okresie ferii zimowych.


GEO-SZKOŁA ONLINE – edukacyjna oferta bezpłatnych warsztatów przyrodniczych
online, prowadzonych na bazie podstawy programowej, dla szkół, prowadzone przez
edukatorów z Centrum Geoedukacji.



GEO-CZWARTKI ONLINE – cykl spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata nauk o Ziemi,
odbywające się raz w miesiącu, poprzez jedną z popularnych platform do komunikacji
online.



GEO-MATURA ONLINE – cykl materiałów z geografii fizycznej, przygotowanych przez
edukatorów

z

Centrum

Geoedukacji,

stanowiących

pomoc

dydaktyczną

w przygotowaniach do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
udostępnionych na stronach internetowych Geonatury Kielce.


DZIEŃ GEOGRAFA Z ŚWIĘTOKRZYKIM ŚWIATOWYM GEOPARKIEM UNESCO – sesja
opopularnonaukowa dla uczniów świętokrzyskich szkół , studentów, doktorantów
i pracowników Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK, realizowana w formie
online.



WIRTUALNA NOC MUZEÓW – cykl wirtualnych filmów edukacyjnych dotyczących
świata dewońskich mórz.



MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ GEOMORFOLOGII – prezentacja online „Geopark
Świętokrzyski- rzeźba i jej znaczenie dla geoturystyki.

Wydarzenia stacjonarne i plenerowe


LODOSPAD NA KADZIELNI – zimowa atrakcja w Parku Kadzielnia.
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TYDZIEŃ ENERGII Z PRZYRODĄ – udział w miejskiej imprezie edukacyjnej; Centrum
Geoedukacji – zwiedzanie wystawy stałej oraz gier edukacyjnych (questów) po
wystawie stałej i Geologicznym Ogrodzie Doświadczeń.



EUROPEAN

ROVER

CHALLENGE

–

udział

w

międzynarodowej

imprezie

popularnonaukowej poprzez przygotowanie i udostępnienie filmów edukacyjnych oraz
prelekcję popularnonaukową przeprowadzoną podczas wydarzenia.


ŚWIĘTO KIELC Z GEONATURĄ KIELCE – Biała Noc, zwiedzanie Centrum Geoedukacji,
wystawa fotograficzna „Życie na skalnym podłożu”.



LATO W MIEŚCIE – cykl gier, zabaw edukacyjnych i warsztatów terenowych
skierowanych do wszystkich osób wypoczywających w Kielcach jak i w innych częściach
regionu świętokrzyskiego, oferta przygotowana przez Centrum Geoedukacji i Ogród
Botaniczny.



GEONATURA GEO-QUEST - cykl 4 niezależnych gier terenowych odbywających się na
terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geonaturę Kielce: Kadzielnia,
Ślichowice, Wietrznia, Geologiczny Ogród Doświadczeń na dachu Centrum
Geoedukacji.



OUTDOOR z GEONATURĄ KIELCE

- cykl spacerów przeznaczonych dla osób

indywidualnych (rodziny z dziećmi) o charakterze geo-przyrodniczym, połączonych
z mini-warsztatami, odbywających się w każdy piątek, w okresie lipca i sierpnia.


NASZA ZIEMIA - NASZE BEZPIECZEŃSTWO – cykl spotkań profilaktycznych
organizowanych we współpracy z Komisariatem IV Policji w Kielcach oraz Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną dotyczących bezpieczeństwa w czasie wolnym.



WIZYTA BLOGERÓW - wizyta promocyjna blogerów podróżniczych na obszarze
Świętokrzyskiego Światowego Geoparku UNESCO, w tym obiektach Geonatury Kielce
(Centrum Geoedukacji, Wietrznia, Kadzielnia, Ogród Botaniczny).



FESTIWAL WIATRU / DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH – warsztaty familijne,
fotograficzne, wietrzna gra terenowa.



WEEKEND SENIORA Z GEONATURĄ KIELCE - oferta zwiedzania wystawy stałej
poświęconej dziedzictwu geologicznemu Gór Świętokrzyskich połączone z seansem w
kinie-kapsule czasu.
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DO EKOLOGII PRZEZ GEOLOGIĘ” – akacja edukacyjna połączona z warsztatami dla
szkół i wystawą trash-art w Centrum Geoedukacji, zorganizowana we współpracy z
Fundacją „Odzyskaj Środowisko”.



II ŚWIĘTOKRZYSKI KONGRES DWUJĘZYCZNOŚCI – wydarzenie organizowane przez
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zakładające m.in.
podjęcie współpracy przy przygotowywaniu

programu zajęć

dwujęzycznych

ukierunkowanych na nauki o Ziemi.
Zarządzanie Amfiteatrem Kadzielnia jako miejscem organizacji wydarzeń kulturalnych
Geonatura Kielce jako jednostka Urzędu Miasta Kielce zarządza Amfiteatrem Kadzielnia,
tworząc przestrzeń i warunki dla organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych mających istotne
znaczenie dla promocji i wizerunku kulturalnego miasta. W 2021 roku, pomimo ograniczeń
wynikających z pandemii COVID-19 w obiekcie odbyły się 24 wydarzenia (przede wszystkim
imprezy koncertowe), w których wzięło udział 57 327 osób.
Organizacja wystaw czasowych


Wystawa na dworcu autobusowym – „GEOPARK ŚWIĘTOKRZYSKI – OKIEM DRONA”;



DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – wystawa wraz z stoiskiem informacyjnym
promocyjnym na dworcu autobusowym w Kielcach;



Wystawa czasowa „GEOPARK ŚWIĘTOKRZYSKI – SKALNE KRAJOBRAZY”;



Wystawa czasowa „MISTRZ I UCZEŃ CZYLI SZTAFETA GEOPOKOLEŃ”;

Współpraca partnerska


UNIWERSYET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH – w ramach podpisanej umowy
o współpracy pomiędzy Gminą Kielce a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego
w Kielcach realizowana była współpracy naukowa i dydaktyczna związana z Ogrodem
Botanicznym. Ponadto w ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Instytutem
Geografii i Nauk o Środowisku UJK a Centrum Geoedukacji realizowane są wspólne
działania związane z dydaktyką i popularyzacją nauk o Ziemi.



ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – współpraca w zakresie
popularyzacji nauk o Ziemi w dydaktyce szkolnej i doskonalenia kadry nauczycielskiej
w tym zakresie. Współpraca w zakresie promowania i wdrażania dwujęzyczności
w edukacji szkolnej oraz edukacji nieformalnej i pozaformalnej prowadzonej
w centrach edukacyjnych i naukowych (m.in. Centrum Geoedukacji). W ramach ww.
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współpracy w Centrum Geoedukacji zorganizowany został II Świętokrzyski Kongres
Dwujęzyczności, pod patronatem

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora ŚCDNu.
•

PARTNERSTWO DLA ROZWOJU EDUKACJI – podpisanie umowy i współpraca w zakresie
wspólnych

działań

edukacyjnych

z

Samorządowym

Ośrodkiem

Doradztwa

Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (SODMiDN).
•

INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK – współpraca w zakresie
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rekultywacji i zagospodarowania
terenów pogórniczych.

•

UNIWERSYTET DZIECIĘCY UJK W KIELCACH – współpraca w zakresie edukacji
geologicznej i popularyzacji wiedzy o regionie świętokrzyskim wśród dzieci w wieku
szkolnym.

•

WYDZIAŁ GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO – współpraca w zakresie
działań dydaktycznych związanych z tematyką: geologia, geobotanika, ochrona
przyrody, ochrona środowiska, skierowanych do studentów.

•

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (W TYM
ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI PIG-PIB) – współpraca w zakresie działań promocyjnych
i edukacyjnych związanych z popularyzacją nauk o Ziemi i wiedzy o regionie
świętokrzyskim.

•

KATEDRA GEOLOGII OGÓLNEJ I GEOTURYSTYKI AGH KRAKÓW – współpraca w zakresie
organizacji zajęć i warsztatów dydaktycznych dla studentów, jak również wymiany
doświadczeń i promocji dobrych praktyk wykorzystania dziedzictwa geologicznego
w geoturystyce.

•

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA – współpraca i wdrożenie projektu ,,CyberMatryca 4.0
– Zintegrowany System Obsługi Zwiedzających’’ mającym na celu opracowanie
innowacyjnego, zintegrowanego systemu obsługi turysty opartego o technologie
Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things). W ramach współpracy powstała specjalna
aplikacja dla Parku Kadzielnia, umożliwiająca testowanie możliwości ww. systemu.

•

ŚWIĘTOKRZYSKI UNIWERSYTET III WIEKU – współpraca w ramach organizacji zajęć
stacjonarnych i warsztatów terenowych o tematyce geologicznej skierowanych do
seniorów.
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Geopark Świętokrzyski – Światowy Geopark UNESCO
W dniu 21.04.2021 roku podczas międzynarodowej konferencji Światowej Sieci Geoparków
UNESCO ,,Welcome Digital Event’’ Geopark Świętokrzyski oficjalnie uzyskał certyfikat
Światowego Geoparku UNESCO. Warto podkreślić fakt, iż jest to jak do tej pory jedyny geopark
funkcjonujący w całości na terytorium Polski, który uzyskał ten prestiżowy status. Geopark
Świętokrzyski formalnie stanowi stowarzyszenie pięciu gmin powiatu kieleckiego (Kielce,
Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów) mające na celu zarządzanie obszarowym produktem
geoturystycznym działającym od kwietnia 2021 roku w randze Światowego Geoparku
UNESCO.

W ciągu ostatnich pięciu lat Geonatura Kielce (wcześniej Geopark Kielce)

koordynowała i wdrażała w imieniu Gminy Kielce działania związane z ww. inicjatywą.
Uzyskanie statusu Światowego Geoparku UNESCO ma znaczenie strategiczne dla budowania
i

wzmacniania

turystycznego

wizerunku

miasta

i

regionu

na

arenie

krajowej

i międzynarodowej. Geopark Świętokrzyski (w tym gmina Kielce wchodząca w jego skład)
został włączony w międzynarodową sieć obejmującą 169 geoparków z 44 krajów świata.
W związku z działalnością geoparku została zainicjowana współpraca przy realizacji projektów
międzynarodowych z instytucjami i organizacjami (w tym geoparkami) z takich krajów jak:
Turcja, Włochy, Chorwacja, Portugalia, Węgry, Czechy, Norwegia, Islandia.
Podsumowanie - efekty działań Geonatury Kielce w zakresie turystyki, edukacji i promocji
Główny efekt działań w zakresie turystyki, edukacji i promocji zrealizowanych przez Geonaturę
Kielce w 2021 roku stanowi rekordowa (w ciągu dotychczasowego okresu działalności) liczba
odwiedzających: 540 890 osób. Realizacja działań inwestycyjnych oraz bieżących działań
związanych z utrzymaniem obiektów przyczyniła się do poprawy atrakcyjności turystycznej
sztandarowych obiektów Geonatury: Kadzielni, Wietrzni i Ogrodu Botanicznego. Miało to
odzwierciedlenie m.in. w liczbie odwiedzających ww. obiekty, wynoszącej odpowiednio:
318 168, 97 409 i 50 297 osób. Według rankingu najchętniej odwiedzanych atrakcji
turystycznych regionu w 2021 roku przygotowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego, Kadzielnia zajęła drugie miejsce. Pozostałe obiekty
Geonatury Kielce uplasowały się na liście 21 najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych
regionu.
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Wykres 23. Liczba zwiedzających tereny i obiekty Geonatury Kielce w 2021 roku.

Źródło: Opracowanie Martyna Sutowicz-Kwiecińska.

16.2.

Działalność Regionalnego Centrum Informacji
Turystycznej

Zadaniem Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej (RCIT) jest udzielanie precyzyjnych
informacji na temat atrakcji turystycznych, bazy noclegowej i gastronomicznej oraz aktualnych
wydarzeń kulturowo-turystycznych jakie będą się odbywać na terenie regionu.
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach zostało otwarte 18 grudnia 2009 roku.
Jest to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju, która wraz z 40 innymi
w regionie, tworzy System Informacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
W 2021 obsługa prowadzona była bezpośrednio, telefonicznie, za pomocą poczty e-mail
(informacja@swietokrzyskie.travel), komunikatora Messenger (jako @SWIETOKRZYSKIE)
i mediów społecznościowych. Ze względu na pandemię COVID-19 w okresie 14 marca – 11
maja biuro RCIT zamknięte było dla obsługi bezpośredniej. W tym czasie przeprowadziliśmy
niezbędne prace konserwacyjne i wróciliśmy do obsługi telefonicznej i internetowej.
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Szacujemy, że ok. 75-80% zapytań kierowanych do naszego Centrum dotyczyła oferty Miasta
Kielce.
Główne obszary działalności w 2021 r. prowadzona przez Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej:


Promocja Kielc na stronach internetowych:
- www.swietokrzyskie.travel
- www.kielce.travel



Promocja Kielc w mediach społecznościowych:
- Facebook (@SWIETOKRZYSKIE) – ok. 67 096 tys. obserwujących
- Instagram (swietokrzyskie.travel) – ok 7300 obserwujących
- YouTube (Świętokrzyskie Travel) – 380 subskrypcji



Dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących Miasta Kielce
(wydanych przez ROTWŚ, Miasto Kielce, Urząd Marszałkowski, podmioty komercyjne);



Obsługa uruchomionego przez ROT WŚ (dzięki wsparciu finansowemu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego) autobusu turystycznego relacji
Kielce – Święta Katarzyna – Łysa Góra; z połączenia w okresie od 3 lipca – 26 września
skorzystało 3439 osób (prawie 1000 osób więcej niż w roku 2020); RCIT wspomagał
ROT WŚ w opracowaniu merytorycznym trasy przejazdu; wspomagał prowadzenie
rezerwacji on line i telefonicznych; zlecał obsługę przewodnicką na trasie;



Wysyłka materiałów promocyjnych drogą pocztową;



Wysyłka cotygodniowych kampanii newsletter promujących najważniejsze imprezy;
w 2021 r. prowadziliśmy również mailingi skierowane do branży turystycznej
(informacje nt. aktualnych obostrzeń, pomocy dla branży, itp.);



Udział w targach turystycznych (promocja Kielc i regionu świętokrzyskiego na targach
turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu – 24-26 września 2021 r.);



Promocja wydarzeń online organizowanych przez Partnerów ROT WŚ (m.in. UM Kielce
i jednostki Organizacyjne);



Cykl szkoleń dla branży turystycznej;



Promocja pakietów i ofert turystycznych przedsiębiorców na stronach internetowych
i w mediach społecznościowych;
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Współpraca z instytucjami członkowskimi i partnerskimi ROT WŚ na rzecz promocji
Kielc i regionu.

Liczba turystów
Statystyki odwiedzin turystów w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach:
2021 r:


ogółem: 4106



turyści krajowi: 4007



turyści zagraniczni łącznie: 99

2020 r:


ogółem: ok. 2840 osób (spadek o ok. 50% - zamknięcie RCIT w związku z pandemią
COVID-19)



turyści krajowi: 2800 osób (mieszkańcy, turyści i odwiedzający)



turyści zagraniczni łącznie: 40 osób (osoby obsługiwane w językach obcych; nie wiemy,
czy ą turyści zgodnie z Ustawą).

2019 r:


ogółem: 6303



turyści krajowi: 5593



turyści zagraniczni łącznie: 710

2018 r.:


ogółem: 5273



turyści krajowi: 4674



turyści zagraniczni łącznie: 599

Turyści krajowi odwiedzający następujące atrakcje turystyczne w Kielcach w latach: 2018 2019 - 2020 - 2021:


Muzeum Zabawek i Zabawy, instytucja Miasta Kielce:
- 2021 r. - 25 330.
- 2020 r. - 15 104.
- 2019 r. - 40 772.
- 2018 r. - 42 842.
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Muzeum Hammonda (wystawa stała Domu Środowisk Twórczych w Kielcach),
instytucja Miasta Kielce:
- 2021 r. - 1 800.
- 2020 r. - 150.
- 2019 r. - 5 838.
- 2018 r. - 2 000.



Muzeum Historii Kielc, instytucja Miasta Kielce:
- 2021 r. - 5 616.
- 2020 r. - 935.
- 2019 r. - 9 952.
- 2018 r. - 12 379.



Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego, instytucja
Miasta Kielce:
- 2021 r. - 14 751.
- 2020 r. - 9 082.
- 2019 r. - 24 832.
- 2018 r. - 26 229.



Wietrznia (Rezerwat wraz z Centrum Geoedukacji w Kielcach, w tym
Geologicznym Ogrodem Doświadczeń) - Geonatura Kielce, instytucja Miasta
Kielce:
- 2021 r. - 97 409.
- 2020 r. - 44 613.
- 2019 r. - 25 308.
- 2018 r. - 35 635.



Kadzielnia, Podziemna Trasa Turystyczna na Kadzielni (Geonatura Kielce),
instytucja Miasta Kielce:
- 2021r. - 318 168.
- 2020 r. - 10 557.
- 2019 r. - 24 301.
- 2018 r. - 21 182.



Ślichowice (Rezerwat wraz ze ścieżką edukacyjną) - Geonatura Kielce, instytucja
Miasta Kielce:
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- 2021 r. - 75 016.
- 2020 r. - 33 310.


Ogród Botaniczny (Geonatura Kielce), instytucja Miasta Kielce:
- 2021 r. - 50 297.
- 2020 r. - 31 378.
- 2019 r. - 32 414.
- 2018 r. - 14 402.



Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej (Wzgórze Zamkowe), instytucja
Miasta Kielce:
- 2021 r. - 11 075.
- 2020 r. - 12 750.
- 2019 r. - 25 709.
- 2018 r. - 22 913.



Instytut Dizajnu (Wzgórze Zamkowe), instytucja Miasta Kielce:
- 2021 r. - 8 232.
- 2020 r. - 17 544.
- 2019 r. - 16 447.
- 2018 r. - 13 227.



Muzeum Narodowe (dawny Pałac Biskupów Krakowskich), należy do Muzeum
Narodowego:
- 2021 r. - 24 965.
- 2020 r. - 22 434.
- 2019 r. - 35 427.
- 2018 r. - 40 398.



Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, należy do Muzeum Narodowego:
- 2021 r. - 5 576.
- 2020 r. - 2 379.
- 2019 r. - 17 097.
- 2018 r. - 12 214.



Muzeum Dialogu Kultur, należy do Muzeum Narodowego:
- 2021 r. - 7 420.
- 2020 r. - 2 602.
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- 2019 r. - 16 605.
- 2018 r. - 17 308.


Muzeum Diecezjalne (Kuria Diecezjalna):
- 2021 r. - 1 232.
- 2020 r. - 1 130.
- 2019 r. - 6 970.
- 2018 r. - 6 982.



Dworek Laszczyków (Muzeum Wsi Kieleckiej):
- 2021 r. - 2 546.
- 2020 r. - 1 132.
- 2019 r. - 5 526.
- 2018 r. - 10 748.

Liczba obiektów noclegowych

 Liczba obiektów hotelowych na terenie Miasta Kielce (skategoryzowanych):
- 2021 r. - 24
- 2020 r. - 25
- 2019 r. - 24
- 2018 r. - 22

 Liczba obiektów świadczących usługi hotelarskie w innych obiektach na terenie
Miasta Kielce (nieskategoryzowanych), które złożyły „Wniosek o dokonanie
wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól
biwakowych na terenie Gminy Miasta Kielce”:
- 2021 r. - 10
- 2020 r. - 5
- 2019 r. - 5
- 2018 r. - 3

17. DZIAŁALNOSĆ KULTURALNA
W 2021 r. wszystkie instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie
27.263.091,00 zł, z tego dotacje podmiotowe – 25.890.500,00 zł (wydatkowane w kwocie
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25.759.193,14 zł, tj. 99,5 % planu), dotacje celowe na wydatki bieżące - 59.750,00 zł (100 %
planu) oraz dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 1.312.841,00 zł (wydatkowane
w kwocie 1.102.624,80 zł, tj. 84 % planu).
Największa dotacja została przyznana Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Na wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Referat Kultury Urzędu
Miasta Kielce w 2021 roku przeznaczono kwotę 806.458,15 zł.
2021 – to kolejny rok wyjątkowy ze względu na sytuację epidemiczną. Większość wiosennych
imprez odwołano lub przełożono.
Z zaplanowanych imprez odbyły się Nagrody Miasta Kielce - cykliczne wydarzenie podczas
którego uhonorowano dziesięć osób oraz jeden podmiot za wybitne osiągnięcia na rzecz
Miasta Kielce w roku 2020. Uroczystość odbyła się w wersji dostosowanej do surowych
obostrzeń covidowych, bez koncertu i cateringu.
Święto Kielc – odbyło się w swej tradycyjnej formie. Trzydniowy event skupiony był wokół
trzech scen w centrum Miasta oraz – po raz pierwszy- sceny osiedlowej, która funkcjonowała
przy współpracy Miasta z Kielecką Spółdzielnią Mieszkaniową. Podczas Święta Kielc
uhonorowano kieleckich artystów wręczając im Nagrody w kulturze za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2020 rok.
Do tradycyjnej formy powrócił Jarmark Bożonarodzeniowy, który trwał pełne 2 tygodnie
grudnia. Oprócz strefy handlowej działała w tym czasie strefa rozrywki- koło widokowe oraz
scena z programem artystycznym.
Referat Kultury realizował zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Część z nich
przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, część natomiast po raz pierwszy przekazano
do miejskich instytucji kultury.

17.1.

Działalność obiektów kulturalnych

Informacje na temat działalności poszczególnych obiektów kulturalnych na terenie Miasta
Kielce w 2021 r. przedstawiono poniżej.
Teatry
Kielecki Teatr Tańca w 2021 zrealizował: 5 premier tj. „Wieczór Młodych Choreografów” na
który składają się: „Noc na Łysej Górze”, „Cirrostratus”, „Słonecznik bez słońca”, „Venus de
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fresa”, „W Twoim odbiciu”, „Ja i mój Cień” a także „Peer Gynt”, „Świętokrzyska Raga:
Wytańczyć poezję”, „4 Pory Roku” oraz „Ballady bez romansów Mickiewicz Wzruszony”, 72
spektakle zrealizowane i wystawione w siedzibie teatru oraz poza nią m.in. w Warszawie,
Krakowie, Lublinie, Tarnowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Busku Zdroju.
14 zorganizowanych grup dzieci i młodzieży miało możliwość spotkania z Dyrekcją KTT,
uczestnictwa jako widz w zajęciach na sali baletowej oraz zwiedzenia garderoby i pomieszczeń
KTT. Ponadto 1 500 osób miesięcznie uczestniczyło w lekcjach tańca w ramach otwartych grup
tanecznych prowadzonych przez Szkołę Tańca Kieleckiego Teatru Tańca. Zorganizowano 8
ogólnopolskich warsztatów tańca jazzowego; warsztaty z pedagogami KTT; warsztaty
z pedagogami Open Call, z pedagogami podczas ogólnopolskiego konkursu tanecznego „Ciało
Wzruszone”, Letnie Warsztaty Tańca, warsztaty „Dancing Outdoors”, warsztaty dla
niepełnosprawnych „Idę przez świat tanecznym krokiem”, warsztaty taneczne „Nauczyciel
w podróży”, warsztaty taneczne dla Zespołu Tess z Tarnowskich Gór.
Miało miejsce 14 spotkań mających na celu propagowanie tańca z udziałem Dyrekcji, zespołu
artystycznego oraz pracowników impresariatu KTT (z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca,
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polską Siecią Tańca). Przeprowadzono 2
konkursy dla tancerzy i choreografów: Konkurs on-line na przygotowanie kombinacji
tanecznej z wykorzystaniem technik tańca jazzowego i klasycznego oraz Ogólnopolski Konkurs
Teatrów Tańca „Ciało Wzruszone” oraz Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny w ramach którego
przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu tańca jazzowego (dwuletni kurs
zakończony uzyskaniem dyplomu Instruktora Tańca).
KTT złożył 5 wniosków o dofinansowanie działalności:

w ramach Programu Instytutu

Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
Fundusz Patriotyczny – edycja „Niepodległość po Polsku”, w ramach Programu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury 2022”, w ramach Programu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ballady i Romanse 2022”, w ramach
Programu „Taniec 2022” – Festiwal Tańca Kielce 2022 oraz w ramach Programu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Taniec 2022” – z którego środki posłużą do realizacja
spektaklu „Wieczór Biblijny”, stworzonego na zlecenie MKiDN.
Teatr współorganizował wraz z Polskim Związkiem Sportowy Cheerleadingu, Polskim
Stowarzyszeniem Cheerleaders, Polską Federacją Tańca oraz Urzędem Miasta Kielce
Mistrzostwa Polski Cheerleaders Kielce 2021.
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W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Przestrzenie Sztuki”
zrealizowano

135

wydarzeń,

m.in.:

5

premier,

61

warsztatów

tanecznych,

12 rezydencji choreograficznych, 6 emisji TV, 5 odcinków videobloga, 5 rezydencji twórców, 4
pokazy mody, 4 wystawy zdjęć, 4 warsztaty dziennikarskie, 3 warsztaty fotograficzne, 1
warsztaty filmowania, 1 warsztaty garncarskie, 1 etiuda filmowa. W tych wydarzeniach wzięło
udział pod 25 000 uczestników a obejrzało je ponad 16 000 widzów.
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w 2021 roku zrealizował następujące wydarzenia artystyczne,
edukacyjne, inwestycyjne oraz inne:
-

5 premier teatralnych: „Planeta Einsteina”, „Kto z was chciałby rozweselić pechowego
nosorożca?”, „Lato Muminków”, „Arka Czasu” i „Legendy ziemi świętokrzyskiej”;

-

Koncert Kubusiowych piosenek w nowych aranżacjach KUBUŚ- ŻELAZNE PIOSENKI;

-

6 projektów artystyczno-edukacyjnych oraz inwestycyjnych: ŻELAZNE PIOSENKI;
Baśniowy koncert dla najmłodszych; Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne; IV
Międzynarodowy konkurs na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy
teatralnej ANIMATUS; Przyjechał teatr! - produkcja objazdowego spektaklu lalkowego;
Modernizacja pracowni plastyczno-multimedialnej TLiA „Kubuś”;

-

Jubileusz 65-lecia teatru;

-

2 wystawy: „Leszek Kołakowski. Portret z nosorożcem” i „Teatr Stefana Karskiego.
Początki”;

-

3 konkursy dla dzieci i młodzieży: 39 Konkurs Plastyczny „Mój Teatr”; Konkurs na
najciekawszą odpowiedź na pytanie jednego z bohaterów książki „Wykład profesora
Mmaa”; Konkurs na najciekawszą odpowiedź na pytanie: Dlaczego teatr „Kubuś” nosi
właśnie taką nazwę?;

-

Internetowe filmiki warsztatowe: „Wieszak Pani Bajki”, „Lalka stolikowa, czyli kilka
słów o Myszy i Wilku”, „Zajrzyjmy do teatru” (2 odcinki);

-

Akcja „Teatr nie działa”;

-

Otwarcie Wirtualnej Galerii Lalek;

-

Happening Pochód pszczeli;

-

Narodowe czytanie „Moralności Pani Dulskiej”;

-

Komitet Nauczycielski;
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-

Udział w akcjach: XXIX Tydzień Kultury Języka; XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek;
2 Międzyszkolne Konkursy Recytatorskie dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
„Morskie opowieści” i „W labiryncie emocji”;

-

Udział

w

festiwalach,

konkursach:

spektakl

„Planeta

Einsteina”

na

34.

Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA w Łomży, spektakl „Planeta
Einsteina” na X Międzynarodowym Festiwalu TEATRALNA KARUZELA w Łodzi, spektakl
„Arka Czasu” w 28. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki
Współczesnej;
W 2021 roku Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” ” w Kielcach im. Stefana Karskiego zagrał 213
przedstawień dla 14 173 widzów.
Domy i ośrodki kultury
Dom Kultury „Zameczek” wraz z filią Ośrodkiem Kultury Ziemowit należą do miejsc,
w których zróżnicowana oferta programowa instytucji umożliwia młodym ludziom rozwój
w wielu sferach artystycznej aktywności. Główną domeną naszej działalności dostosowanej do
oczekiwań uczestników jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, realizowana w postaci
zajęć: wokalnych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych,
malarstwa cyfrowego, grafiki komputerowej.
W 2021 roku Dom Kultury Zameczek zainicjował nowy cykl pod nazwą „Zameczkowa Scena
Młodych”, który ma na celu umożliwienie młodym, utalentowanym i kreatywnym ludziom
zaprezentowanie swoich artystycznych pasji. W ramach projektu odbyły się koncerty
zespołów: „MICHAŁEK” i „DNI”, a także został zaprezentowany spektakl pt. ”Opowieść
Wigilijna”. W ramach tego projektu zapraszamy również młodych fotografików, plastyków,
tancerzy, grupy kabaretowe oraz literatów. Do stałych propozycji, które realizujemy dla
mieszkańców

Kielc

należą

wydarzenia

w

ramach

„ARTYSTYCZNYCH

WIECZORÓW

Z ZAMECZKIEM”, w których wystąpili: Misia Furtak, „Gorczyca i Przyjaciele”, kabaret „Czwarta
Fala”, Łukasz Rybarski, Paweł Kąkol, Daniel Midas, Maciej Twardowski, Oliwia Skrzypczyk, Piotr
Restecki.
„Zameczek” przez cały rok prowadził szeroką działalność wystawienniczą w galeriach
wewnętrznych: „Art Styl”, w sali kameralnej, oraz w galeriach zewnętrznych: „Na Płocie”,
„Format”, a także w galerii sztuki dziecięcej „Na Tablicy”. W galerii „Art Styl” były
prezentowane następujące wystawy: „Połączenia” – międzynarodowa wystawa sztuki –
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rzeźba, malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, „Eko ozdoba choinkowa”, „Blask Bożego
Narodzenia”, „Moja Kartka Walentynka”, wystawa „Fotografia portretowa i modowa” Artura
Michelisa, „Taka Madera” – wystawa fotograficzna Anny Kalety, „Pejzaże”- wystawa
malarstwa Adama Wyżlica, „Woda źródłem życia” – będąca wystawą pokonkursową „Mama
oczami dziecka”, „Refleksje” – wystawa malarstwa Justyny Odej, „Wieki złotem malowane”
będąca wystawą grafiki i rękodzieła Natalii Kaczmarzyńskiej, „Za progiem osady” - wystawa
fotografii Jarosława Korbińskiego, „Świecie nasz” – wystawa malarstwa Elżbiety Nowak,
„Slajdowisko Zdzisława W” – wystawa fotografii Magdaleny Wolff, „Deszczowa bajka” –
wystawa fotografii Michała Wyszyńskiego, oraz „Świat kolorów”, czyli wystawa prac Barbary
Żelaznej.
W ramach cyklu pod nazwą „Podróże z Zameczkiem” została zaprezentowana wystawa
fotografii pt. „Kolej Transsyberyjska, Bajkał”, a także spotkanie z podróżnikiem Tomaszem
Tułakiem. W galerii zewnętrznej na płocie były prezentowane wystawy, takie jak: „Tajemnica
pewnej ulicy” – wystawa prac w formie fotogramów nagrodzonych w konkursie
fotograficznym, następnie „Odkryj swoje Kielce” – prezentująca ciekawe zakątki naszego
miasta, „Zameczek w obiektywie” – wystawa fotogramów prezentujących działalność
Zameczku. Kolejną przestrzenią wystawienniczą naszej instytucji jest galeria ”Format”,
usytuowana na dziedzińcu Domu Kultury Zameczek, w której prezentowane były: wystawa
pokonkursowa zatytułowana, jako: „Pocztówka z okna”, „Fotopozytywy”, „Kielce – miejsca,
które kocham” oraz „Kielce – moja mała ojczyzna”.
W galerii sztuki dziecięcej „Na Tablicy” prezentowane były cyklicznie prace uczestników sekcji
plastycznych, odbywających się w DK Zameczek.
Lockdown w 2020 roku uniemożliwił realizację wielu wydarzeń artystycznych, które odbyły się
w 2021 roku. Należała do nich organizacja koncertu finałowego XXII edycji festiwalu „Scena
dla Ciebie” 2020, w którym w czerwcu zaprezentowali się młodzi wokaliści oraz zespoły
muzyczne z Kielc i regionu świętokrzyskiego. W części artystycznej wystąpił zespół „HOOK”.
Następnie, w grudniu 2021 roku na Dużej Scenie KCK odbył się XXIII finał festiwalu „Scena dla
Ciebie” 2021 z udziałem zespołu „FEEL”.
W

ramach

„Zameczkowego

Studia

Piosenki”

młodzi

wokaliści

brali

udział

w ogólnopolskich i zagranicznych festiwalach, na których promując miasto Kielce zdobyli
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nagrody i wyróżnienia. Stałym elementem naszej działalności jest realizacja cyklu
różnorodnych warsztatów, takich jak: plastyczne, wokalne, instrumentalne, taneczne,
fotograficznych, służących udoskonaleniu posiadanych umiejętności, nabywaniu nowych,
inspirujących, twórczych poszukiwań, odbywających się min. w ramach „Ferii z Zameczkiem”
oraz „Artystycznego lata z Zameczkiem”. Dom Kultury Zameczek to instytucja otwarta na
nowe doświadczenia. Jest nie tylko organizatorem, ale i realizatorem wielu wydarzeń
artystycznych, przy współpracy z innymi instytucjami kultury, a także szkołami i przedszkolami.
Działania te prezentowane są min. w ramach Święta Kielc, Jarmarku Bożonarodzeniowego,
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz festynów i koncertów, odbywających się
w siedzibie, a także na scenach miasta Kielce.
Dom Środowisk Twórczych w 2021 roku zorganizował łącznie 73 różnorodne wydarzenia.
Największy odsetek spośród nich stanowią koncerty muzyczne, których odbyło się 51, w tym
(wymuszone obostrzeniami pandemicznymi) 6 koncertów online (z czego dwie edycje
Internetowego Festiwalu DOMÓWKA, które trwały po 3 dni każda). Na scenie Pałacyku bez
udziału publiczności, ale z transmisją do Internetu wystąpili m.in.: Antoni Muracki, Robert
Janowski, Basia Stępniak-Wilk czy Marek Szurawski. Natomiast publiczność mogła oklaskiwać
na żywo m.in.: Andrzeja Zielińskiego, Józefa Skrzeka, Boba Jazz Band, Kingę Rataj, Piotra
Nalepę, zespół KROKE, Sebastiana Riedla, zespół MAFIA, Muńka Staszczyka, K.A.S.Ę czy Trzeci
Oddech

Kaczuchy.

Dużym

zainteresowaniem

cieszyły

się

imprez

o

charakterze

publicystycznym. Gośćmi Pałacyku byli m.in. Anna Dymna, prof. Stanisław Adamczak, prof.
Jerzy Bralczyk, Artur Andrus, Joanna Kołaczkowska, Grzegorz Markowski i Katarzyna Kasia.
W Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” i w Galerii Sztuki Współczesnej
„Oranżeria” odbyło się łącznie 13 (niektóre online) wernisaży otwierających wystawy, m.in.:
„Światy widziane” Andrzeja Grudnia”, wystawa IL SEGNO DEI SANTI, wystawa fotografii
Konrada Cedro „Gustaw Herling Grudziński – Trzy spotkania w Neapolu”, wystawa malarstwa
Joanny Trzcińskiej „Powtórzymy czas początku”, wystawa fotografii Andrzeja Strumiłło
„Pielgrzym z okiem otwartym” czy wystawa malarstwa Marii Michoń „ Nieistniejące”.
Ważnym

wydarzeniem

w

działalności

DŚT

w

2021

roku

było

przygotowanie

i uruchomienie Muzeum Hammonda (maj) oraz odsłonięcie pomnika Laurensa Hammonda
(wrzesień). Zarówno Muzeum jak i pomnik są unikatowe na skalę światową i stanowią ciekawą
i oryginalną atrakcję turystyczną i artystyczną w naszym mieście. Ta nowa inicjatywa
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spowodował także zorganizowanie kolejnego wydarzenia artystycznego, które będzie imprezą
cykliczną z udziałem uznanych artystów grających na organach Hammonda: Hammond Kielce
Festival.
Domu Kultury „Białogon” w 2021 roku pomimo ograniczonej, ze względu na wdrożony reżim
sanitarny, działalności kulturalnej od stycznia do maja przeprowadził warsztaty „Muzyczna
Kuźnia”. Całe przedsięwzięcie przeniesiono do internetu dbając o wysoki poziom
merytoryczny warsztatów i zaplecza technicznego. Na potrzeby projektu na Białogonie
zbudowano studio telewizyjne i przy wielokamerowej realizacji przeprowadzono zajęcia
z gitary elektrycznej, basowej, perkusji i wokalu. Zajęcia prowadziły sławy polskiej sceny
muzycznej, jak Jacek Królik, Jacek Krzaklewski, Paweł Dobrowolski, Leszek Biolik. Z chwilą
rozmrożenia instytucji kultury w maju, do końca roku powróciły zajęcia stałe w ramach
edukacji kulturalnej. Prowadzono zajęcia w ramach następujących sekcjach zainteresowań:
Studio Piosenki „Bemol”, sekcja plastyczną „Trzy kolory”, sekcja rękodzieła „Studio Rzeczy
Niebanalnych”, sekcja gitary akustycznej i elektrycznej, dziecięco wokalny zespół „MI-NUTKI”
– chór przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
W czerwcu 2021 Dom Kultury „BIAŁOGON” aktywnie włączył się w organizację Święta Kielc.
W sobotę 26 czerwca przygotowano razem z Federacją „Baza Zbożowa” całodniowy koncert
kieleckich zespołów muzycznych. Podczas koncertu miał miejsce też event Największy Zespół
Rockowy, który zebrał setki osób na widowni i 130 aktywnych muzyków, którzy zagrali
tegorocznych hit „Szklana Pogoda” z repertuaru zespołu Lombard. W lipcu 2021 roku
zorganizowano na żywo 48 Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej.
Program i organizację wydarzenia dostosowano do reżimu sanitarnego, ograniczając część
koncertową. Niemniej, udział wzięło 400 osób, a na Koncercie Galowym Laureatów
w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpiło 500 artystów. Na uwagę zasługuje fakt, że podczas
Festiwalu gościliśmy 20 skautów Hiszpani, którzy pomagali ZHP Chorągwi Kieleckiej
w organizacji szeregu wydarzeń. Obok głównego koncertu na Kadzielni zorganizowano
koncert folkloru polskiego w Parku Miejskim oraz Koncert „Piosenki Harcerskiej” w Ogrodzie
Domu Środowisk Twórczych.
W listopadzie 2021 roku we współpracy z Targami Kielce SA zorganizowano
IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „PRZY KOMINKU”. Do udziału w
konkursie zakwalifikowano 12 podmiotów wykonawczych. Podczas Koncertu Finałowego
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wystąpili wszyscy uczestnicy oraz gwiazdy wieczoru: Zespół „MIKROKLIMAT” oraz Zespół
„CYTRYNÓWKA”.
Na zakończenie sezonu imprez plenerowych, Dom Kultury „BIAŁOGON” aktywnie wziął udział
w organizacji jednego z koncertów podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku
w Kielcach. Razem ze Związkiem Harcerstwa Polskiego zorganizowano „Międzypokoleniowy
Koncert Kolęd i Pastorałek” na którym wystąpiło ponad 50 uczestników sekcji muzycznych DK
BIAŁOGON a punktem kulminacyjnym było przekazanie przez harcerzy Betlejemskiego Światła
Pokoju mieszkańcom Kielc na ręce Prezydenta Miasta Kielce.
Galerie i biura wystaw artystycznych
Biuro Wystaw Artystycznych w 2021 roku zorganizowało 36 wystaw w 42 ekspozycjach
w swoich galeriach w Kielcach przy ul. Kapitulnej 2, filii BWA Galerii Zielona w Busku-Zdroju
oraz w innych galeriach w Polsce i jedną za granicą. Wydawnictwo BWA wydało do wystaw 16
wydawnictw (katalogów i folderów), oraz wyposażyło każdą wystawę w autorsko
projektowane zaproszenia elektroniczne, plakaty w wersji do druku i elektroniczne, banery,
zapowiedzi elektroniczne wystaw wyświetlane w przestrzeni Dworca PKS w ramach
kontynuowanej współpracy.
Zorganizowane zostały 4 konkursy plastyczne: Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny
Województwa Świętokrzyskiego Przedwiośnie 44 i - III Międzynarodowy Konkurs Litograficzny
LITHO-Kielce 2021. III Konkurs Plastyczny Osób Niepełnosprawnych Powiatu Kieleckiego,
współorganizowany z klubem Rotary. Filmujemy Kielce, konkurs współorganizowany
z Fundacją Młodego Kina.
BWA zrealizowało 6 cykli edukacyjnych „Spotkania ze sztuką”, 8 warsztatów plastycznych oraz
6 innych spotkań-zajęć okolicznościowych. Od stycznia do czerwca 2021 działając
w internetowo zrealizowano 3 tematy z cyklu ”Spotkania ze sztuką” oraz 2 warsztat online
w tym wakacyjne warsztaty fotograficzne „Mali odkrywcy-Wielkie możliwości” oraz 3 inne
zajęcia o sztuce. Z oferty edukacyjnej skorzystało 1706 osób.
Działała galeria sztuki ARTKLATKA, gdzie na bieżąco prezentowane były wydruki prac
uczestników zajęć online.
W ramach działalności oświatowej odbyły się 10 spotkań autorskich, wykładów
i fotorelacji z podróży, w tym 1 wykład online, 1 koncert, 1 Performance.
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W czasie zamknięć działalność BWA przeniosła się do sieci: zrealizowano 1 relacji
z wernisaży wstaw oraz 1 filmowe oprowadzanie po wystawach, 10 zapowiedzi wideo
z bieżących wydarzeń artystycznych. Aktualizowano kanał na YOUTUBE, gdzie zostało
udostępnione 187 archiwalnych wideo z wydarzeń BWA w Kielcach, które uzyskały 10400
wyświetleń, zdobyto 57 subskrybentów.
Prowadzono sklep internetowy SZTUKA NA WYNOS www.bwakielce.pl, aktualizując ofertę
sprzedaży dzieł sztuki artystów świętokrzyskich oraz wydawnictw BWA.
Z oferty wystawienniczej skorzystało: zwiedzających Galerię Górną, Dolną, Małą
i Artklatkę w Kielcach 3485 osób, natomiast Galerię Zieloną w Busku-Zdroju odwiedziło 1055
osób.
Centra kultury i sztuki
Kieleckie Centrum Kultury w 2021 roku zorganizowało wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych.
W ramach stałych wydarzeń cyklicznych odbyły się m.in.: XIX edycja Festiwalu Memorial To
Miles Targi Kielce Jazz Festiwal, XXVII Festiwal Form Dokumentalnych NURT, XV Ogólnopolski
Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne”, Gala Finałowa XXII Konkursu dla Projektantów
i Entuzjastów Mody OFF FSHION, Letnia Scena KCK, w ramach której przygotowaliśmy ofertę
plenerowych koncertów i pokazów filmowych.
Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna w 2021 roku realizowała zadania m.in. udostępnianie,
gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej,
współpraca ze szkołami, klubami osiedlowymi i organizacjami społeczno – kulturalnymi,
zakupy książek i darowizny.
W Bibliotece zorganizowano dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne,
w tym m. in „Akcja Zima – Ferie w bibliotece”, „Akcja Lato”, „Bibliotekoterapia”, „Tydzień
kultury języka polskiego”, „Tydzień Bibliotek”, Spotkania autorskie i tematyczne w bibliotece,
„Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, Festyny Rodzinne, Noc Bibliotek, akcję
„Uwolnij książkę”, ,,Cała Polska Czyta Dzieciom’’ oraz warsztaty i prezentacje.
Poza tym Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach była współorganizatorem (we współpracy
z Wzgórzem Zamkowym – OMPiO) Festiwalu Literackiego ,,Pociąg do literatury. I Herling-
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Grudziński Festiwal”, w którym uczestniczyło ponad 5000 osób. Gościliśmy m.in.: Marcina
Mellera, Maxa Czornyja, Magdalenę Grzebałkowską, Roberta Małeckiego, Jacka Komudę czy
Janusza Leona Wisniewskiego.
Organizowaliśmy spotkania autorskie m.in. z Tomaszem Raczkiem, Ryszardem Biskupem,
Marcinem Szczygielskim.
Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała ogółem 419 imprez dla czytelników, w których
udział wzięły 8733 osoby.
W 2021 r. zwiększyła się liczba zbiorów biblioteki

o 4546 pozycji, zarówno książek

w tradycyjnej wersji papierowej, jak i zbiorów specjalnych: audiobookow, e-booków
i e-audiobooków. Odnotowaliśmy znaczący wzrost w liczbie odwiedzin jak i w liczbie
wypożyczeń - mimo zamknięcia czytelni - zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej.
Tabela 50. Dane dotyczące zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w ujęciu porównawczym.

2020 Rok

2021 Rok

Zbiory ogółem (wol.)

324 242

328788

w tym: książki (wol.)

320 401

323908

zbiory specjalne (wol.)

3841

4880

w tym: audiobooki (wol.)

2089

2138

e-booki (wol.)

1160

1651

e-audiobooki

0

953

Czytelnicy ogółem

18177

18869

Wypożyczenia (książki, czas., zb.
494 413
spec..)
Udostępnione na miejscu – Czytelnia
23 844
(książki, czas., zb. spec.)

623856
0

Odwiedziny ogółem

196 859

210234

w tym: wypożyczalnia

161 997

191093

czytelnia

18 941

0

czytelnia internetowa

2099

6991

na imprezach bibliot.

5196

8733

INNE

8626

3680

Liczba udzielonych informacji

49 935

50011
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Najważniejsze wydarzenia to m.in.: „Pociąg do literatury. I Herling-Grudziński Festiwal” to trzy
dni spotkań z autorami, dyskusji, warsztatów, wycieczek, Targów Książki i wystaw. Trzy dni
prawdziwej uczty dla czytelników; „PoLEMizuj z nami” - w ramach wydarzenia Poczytalnia Na
dVoRcu zamieniła się w miejsce rozgrywek i pasjonujących pojedynków. Wszyscy miłośnicy
spędzania czasu bez komputera mogli zagrać w ulubione planszówki lub sprawdzić się
w zupełnie nowych. Wydarzenie zorganizowano z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława
Lema, a dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura-Interwencje 2021;
„Taniec w literaturze” to wydarzenie organizowane w ramach programu Przestrzenie sztuki
finansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; „Noc Bibliotek”
upłynęła pod hasłem Czytanie wzmacnia; XXIX Tydzień Kultury Języka, którego tematem
przewodnim była młodomowa oraz XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek wypełniony bogatym
programem przygotowanym z myślą o wszystkich – dzieciach, młodzieży i dorosłych.
Muzea
Muzeum Zabawek i Zabawy w 2021 roku przygotowało dwie, ważne wystawy czasowe ze
zbiorów własnych oraz wypożyczonych tj.: "Tyci, tyci przedstawienie...jak na dużej scenie" (od
14 maja do 19 września 20021) oraz „Od szmacianki do lalki Barbie. Rola kobiety i kanony
kobiecego piękna na przestrzeni wieków” (od 22 października). Wystawy te cieszyły się
ogromną popularnością wśród mediów ogólnopolskich, materiały o wystawach ukazały się
w "Pytanie na śniadanie" (TVP 2), "Dzień dobry TVN" (TVN), "Afisz" TVP Kultura.
W 2021 roku Muzeum Zabawek i Zabawy odświeżyło swoją identyfikację wizualną, powstało
nowe logo. Ważnym wydarzeniem było również powołanie Zespołu ds. Strategii, kierowanym
przez dr hab. Katarzynę Barańską prof. UJ, który stworzył Strategię rozwoju Muzeum Zabawek i
Zabawy na lata 2022-2026.
W mediach społecznościowych pojawiły się nowe cykle: #historiajednegoeksponatu,
#więcejozabawkach, #odnowa,

#rękanapulsie,

#okiemeksperta,

#zpasjidozabawek,

#PanZaradny oraz #zaczytani. W ich ramach powstało 114 postów przybliżających działalność
merytoryczną muzeum, śledzących trendy we współczesnym zabawkarstwie, mówiących
o postaciach ważnych dla instytucji. Zasięg postów na FB to średnio 59.611, natomiast
aktywność dotycząca postów to średnio 8.000 west.
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W 2021 roku w Muzeum Zabawek i Zabawy opracowano trzy wydawnictwa: katalog XI edycji
konkursu ,,Zabawka Przyjazna Dziecku” (online), katalog „Od szmacianki do lalki Barbie. Rola
kobiety i kanony kobiecego piękna na przestrzeni wieków” (200 sztuk) oraz rocznik "Zabawy
i Zabawki. Studia antropologiczne" 18-19/2021 (150 sztuk).
W 2021 roku odbyło się 74 różnego rodzaju wydarzenia: spotkania, warsztaty rodzinne,
koncerty, imprezy plenerowe itp. Wśród nich warto zwrócić uwagę na:
•

Dzień Dziecka pod hasłem "Piknik morski" (30 czerwca 2021 roku), w którym
uczestniczyło 350 dzieci.

•

Letnie warsztaty pt." Pasjonujące zabawki" (6-30 lipca 2021 roku), w których
uczestniczyło 848 osób.

•

"Oldskulowe gry video" (3-29 sierpnia 2021 roku) - interaktywna wystawa z grami
retro, odwiedziło ją 2.150 gości.

•

II zlot LEGOtuberów (18 września 2021 roku) - spotkanie gwiazd internetu związanych
ze światem klocków Lego z fanami. W imprezie uczestniczyło 214 osób.

•

"Baśniowy koncert dla najmłodszych" (3 października 2021 roku) koncert na dziedzińcu
muzeum we współpracy z Teatrem Lalki i Aktora "Kubuś" im. Stefana Karskiego.
Uczestniczyło w nim 130 osób.

•

Cykl spotkań pod hasłem "BOOM na gry planszowe i komiksy w bibliotece"
we współpracy z MBP propagujących wiedzę o komiksach dla 68 dzieci.

•

Miesięczne cykle spotkań #pasjonującezabawki, które odbyły się pod hasłami: miesiąc
z pacynką, miesiąc morskich zabawek, miesiąc z książką, miesiąc z lalką, miesiąc
morskich zabawek, miesiąc z książką. W ramach cyklu odbyło się 22 spotkania, w
których uczestniczyły 1 283 osoby.

•

Z powodu zamknięcia muzeum w czasie pandemii przygotowało warsztaty online: ferie
zimowe pt. "Domowe Muzeum" (4-15 lutego 2021 roku), zajęcia online dla grup
z przedszkoli i szkół podstawowych: "W muzealnym warsztacie...czyli jak zaprojektować
zabawkę", "O dawnych grach planszowych" oraz wystawa w oknach muzealnych:
szopek bożonarodzeniowych i dziadków do orzechów pt. "Zajrzyj w święta" (do 17
stycznia 2021 roku).
Muzeum Zabawek i Zabawy w 2021 roku odwiedziło 25.330 osób, w tym najwięcej
w sierpniu: 8.088, z czego tylko 17 sierpnia - 672 osoby.
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Muzeum Historii Kielc w 2021 roku prezentowało: wystawę stałą „Z dziejów Kielc”; wystawy
czasowe: „Czesław Łagowski. Malarstwo. Grafika. Ceramika”, „Dary, depozyty. Odkrycia”,
„Meteoryty z kolekcji Krzysztofa Sochy”,

„Dzieło potężne w dolinach Bobrzy, Czarnej

i Kamiennej. Zabytki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego na fotografii dawnej
i współczesnej”, „Splendor Cathedralis”- wystawa przygotowana we współpracy z Parafią
Katedralną pw. Wniebowstąpienia NMP oraz Muzeum Diecezjalnym w Kielcach. W Małej
Galerii odbyły się wystawy: doroczna wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych,
wystawa malarstwa Alicji Wikło, wystawa zbiorowa członkiń stowarzyszenia KREarte pt.
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Opracowano scenariusze, przygotowano i udostępniono
wystawy plenerowe: „75 lat Klubu Sportowego Tęcza-Społem” „Kielce w latach okupacji”,
„Pokolenie lat 80”.
Zorganizowano konferencje naukowe: „Ludzie Katedry”; „ Jak powstawały Kielce? Nowe
badania i nowe perspektywy. 950 lat Kielc” – konferencja zorganizowana z Instytutem Historii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydziałem Historii Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu; „Życiorysy niepokornych – Władysław Kosterski-Spalski” –
konferencja zorganizowana z Delegaturą IPN w Kielcach oraz seminarium naukowokonserwatorskie „Zabytki poprzemysłowe Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.
Wydano drukiem: „Studia Muzealno-Historyczne” - t. XIII; „Źródła do dziejów Kielc”z. 13; „Życiorysy niepokornych T.1 Stefan Artwiński 1863–1939 – wydawnictwo
pokonferencyjne pod red. dr Pawła Wolańczyka i dr Marka Jedynaka (wydawane wspólnie
z

IPN);

katalog

i

Czarnej.

do

Zabytki

wystawy

„Dzieło

Staropolskiego

potężne

Okręgu

w

dolinach

Przemysłowego

w

Bobrzy,

Kamiennej

fotografii

dawnej

i współczesnej”; katalog do wystawy „Splendor Cathedralis”.
Przygotowano i przeprowadzono programy zajęć w ramach projektów prezentacji kultur:
„Swoi Nieznani – Łemkowie” - we współpracy z Instytutem Designu i Pałacykiem Zielińskiego;
„Miesiąc Kultury Rosyjskiej”.
W formie transmisji i nagrań udostępnionych w Internecie zrealizowano 37 prelekcji
i transmisji z wystaw. W cyklu „Przystanek na ekspozycji” zrealizowano 11 materiałów
filmowych. Odbyło się 19 transmitowanych spotkań z udziałem widzów. Przygotowano
materiały do 43 odcinków stałego programu „Pocztówka z Kielc” dla TVP3 Kielce.
Zbiory muzeum powiększyły się o 453 pozycji inwentarzowych (5317 eksponatów).
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17.2.

Działalność Kieleckiego Centrum Kultury

Rok 2021 to czas wprowadzanych i wycofywanych obostrzeń, związanych z epidemią COVID.
Zarówno wprowadzane przepisy, jak i sytuacje losowe, m.in. choroby artystów sprawiły, że
ten rok dla Kieleckiego Centrum Kultury był rokiem przesunięć i zmian terminów
zaplanowanych imprez oraz realizacji imprez przesuniętych z roku 2020. Mimo wielu
trudności, udało się przygotować atrakcyjną i różnorodną ofertę kulturalną dla mieszkańców
naszego miasta. Doświadczenie zdobyte w roku 2020 pomogło ekipie w radzeniu sobie
z nagłymi trudnościami, dopasowaniu organizacji imprez do panujących przepisów i obostrzeń
i niespodziewanymi odwołaniami oraz przesunięciami imprez z przyczyn zdrowotnych.
Mimo tych trudności i uniedogodnień, w 2021 roku widzowie Kieleckiego Centrum Kultury
mogli obejrzeć 30 przedstawień teatralnych, niemal 20 projekcji filmowych posłuchać
25 koncertów, wziąć udział w ogólnopolskich konkursach i galach, salonach i wernisażach,
a także licznych warsztatach i zajęciach edukacyjnych. W sumie odbyło się prawie 100 imprez
organizowanych przez KCK i 120 współorganizowanych. Statystycznie co drugi dzień coś się
w KCK działo, nie licząc prawie 4-miesięcznego pełnego lockdownu.
Mistrz Mowy Polskiej
Dla Kieleckiego Centrum Kultury był to rok z programem społecznym Mistrz Mowy Polskiej,
realizowanym wspólnie z Urzędem Miasta Kielce. Realizując założenia konkursu dla pięknie
mówiących ludzi zorganizowano lokalny konkurs dla mistrzów mowy (eliminacje regionalne i
finał), który wyłonił najlepszych świętokrzyskich mówców. Odbyły się także spotkania z
laureatami

prestiżowego

wyróżnienia

z

lat

ubiegłych.

Do

Kielc

przyjechali,

by spotkać się z publicznością m.in.: Barbara Krafftówna, Anna Seniuk, Katarzyna Stoparczyk,
Jerzy Trela, Krzysztof Gosztyła, Przemysław Babiarz, Jacek Cygan. Projekt zakończyła uroczysta
Gala Finałowa, na której wręczono wyróżnienia. Wśród laureatów znalazła się dwójka
lokalnych mówców: Kama Kępczyńska-Kaleta i Edward Rzepka oraz aktorka Agnieszka
Kunikowska i dziennikarz Jerzy Kisielewski.
Wydarzenia cykliczne
W roku 2021 zrealizowano także kolejne edycje stałych wydarzeń cyklicznych KCK:
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1. XIX Festiwal Memorial To Miles Targi Kielce Jazz Festiwal (23-26 września 2021),
w którym wzięli udział: Artur Dutkiewicz, TrioYarosh Organ Trio feat. Dominik Wania,
Apostolis Anthimos Quartet, Trio Krystyny Stańko, Adam Makowicz, Piotr Wojtasik,
Jeremy Pelt Quintet, Matthew Halsall.
2. XXVII Festiwal Form Dokumentalnych NURT (23-26 listopada 2020), 13 bloków
pokazów filmowych, w tym 3 pokazy specjalne oraz premiera filmu dokumentalnego
„Bezdomni. Koniec i początek”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Sztuka Łączenia.
Wszystkie pokazy filmowe online obejrzało na scenach KCK. Dodatkowo przez tydzień
udostępniono 10 filmów w formie online.
3. XV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne” (Gala Rozdania Nagród – 3
grudnia 2021 r.)
4. Gala Finałowa XXII Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF FASHION, 24
lipca 2021 roku.
5. Letnia Scena KCK, w ramach której przygotowaliśmy ofertę plenerowych koncertów
(wystąpili: Kasia Lisowska, Łukasz Gorczyca i Lora Szafran, Marek Niedzielski, Arek
Kłusowski) i pokazów filmowych. Była to oferta zróżnicowana, dostosowana dla
każdego widza.
Zajęcia edukacyjne
Rok 2021 był także rokiem realizacji ciekawych stałych i czasowych projektów edukacyjnych.
1. Mała Akademia Sztuk Pięknych (działająca przy Galerii Sztuki Współczesnej „Winda”)
to cykl całorocznych zajęć edukacji plastycznej dla dzieci. Dzięki spotkaniom dzieci
poznają nowe techniki plastyczne, ćwiczą wyobraźnię i swoje umiejętności artystyczne.
2. Pracownia ceramiczna oferuje także zajęcia dla dorosłych z zakresu ceramiki i fusingu
szkła. Zajęcia mają charakter kursowy.
3. Grupy

zorganizowane

(szkolne,

przedszkolne,

seniorzy,

osoby

z niepełnosprawnościami) korzystają z pełnej oferty zajęć edukacyjnych. Zajęcia
o charakterze warsztatowym dopasowane są do umiejętności wiekowych, podstaw
programowych i często mają charakter okazjonalny (np. zajęcia związane ze Świętami
Bożego Narodzenia).
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4. Studio pantomimy „Praca w toku” Ewy Lubacz przygotowało swoją pierwszą premierę.
Spektakl „Miasteczko”” pokazano podczas Święta Kielc oraz w październiku
Przedstawienie zostało także nagrane i udostępnione online.
5. Teatr Pegaz przygotował cztery premiery, m.in. „Złota rybka w sieci aktora”
i „Nieoswojone zwierzę”. Spektakle są dostępne także w sieci.
6. Działalność kontynuowały także: Teatr po Trzecim Dzwonku (2 przedstawienia) i Scena
Autorska Studio (występ podczas Święta Kielc).
7. Zajęcia podczas wakacji (Letnia Akademia Sztuk Pięknych) przeznaczona dla dzieci
w wieku 6+. Tygodniowe turnusy obejmowały zajęcia z zakresu edukacji artystycznej
oraz kulturowej.
8. Warsztaty teatralne z Teatrem Pegaz podczas wakacji.

W roku 2021 zrealizowano także dwa niestandardowe projekty edukacyjne:
1. „Sprawa dla przedszkolaka” (dofinansowane przez MKDNiS) – cykl programów online
transmitowanych na żywo na Facebooku KCK.. Edukacyjne audycje z udziałem znanych
kieleckich aktorów: Ewy Lubacz i Wojciecha Niemczyka poruszały ważne tematy:
pierwszej pomocy, zdrowego trybu życia, ekologii, emocji oraz zasad savoir vivre.
Projekt zwieńczył konkurs plastyczny z nagrodami dla przedszkolaków. W spotkaniach
online brały udział dzieci z kieleckich i podkieleckich przedszkoli. Programom
towarzyszyły materiały edukacyjne. Audycje są nadal dostępne online na YouTubie
KCK.
2. „Nie bądź głuchy na kulturę” (dofinansowanie przez MKDNiS) – dwutygodniowe
wakacyjne warsztaty integracyjne, łączące ze sobą dzieci sprawne z dzieci
z niepełnosprawnościami słuchu. Poprzez wspólną pracę w dziedzinach: plastyki,
teatru, muzyki, pantomimy oraz zajęć kreatywnych dzieci poznawały się nawzajem,
zaprzyjaźniały, uczyły nowych umiejętności i poznawały nawzajem swój świat.
Elementem warsztatów była nauka podstaw języka migowego oraz spotkanie z poetą
migowym Adamem Stoyanovem.
Nowe projekty
Kieleckie Centrum Kultury w 2021 roku poszerzyło swoją ofertę kulturalną o nowe propozycje:
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1. Salon Kobiet – Miejsce Dobrej Rozmowy, w spotkaniach z widzami wzięli już udział
m.in.: Agata Passent, Andrzej Piaseczny.
2. konkurs fotograficzny „Kielce w pionie”. Zwycięskie zdjęcia zamontowano
w podświetlanych kasetonach na budynku Kieleckiego Centrum Kultury.
3. Wspólnie z Urzędem Miasta wydano 19 numerów dwutygodnika „Kielecka”,
prezentującego wydarzenia społeczne, gospodarcze i kulturalne związane z naszym
miastem.
Sztuka Współczesna
Działająca przy Kieleckim Centrum Kultury Galeria Sztuki Współczesnej WINDA znacznie
poszerzyła swoją działalność, wprowadzając do swojej oferty EduWINDA - warsztaty edukacji
artystycznej i kulturowej. Działa również Pracownia Ceramiki.
Prowadzona była także działalność wystawiennicza. Odbyły się:
- wystawa obiektów Tomasza Kulki (luty/kwiecień)
- wystawa obrazów Pawła Kowalewskiego (maj/lipiec)
- wystawa prac z kieleckiego Plastyka „Dyplom” (wrzesień)
- wystawa fotografii Zbigniewa Beksińskiego (październik-grudzień).
Wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej „Winda” gromadziły wyjątkową publiczność. Gościem
jednego z wernisaży była dyrektor „Zachęty” i krytyczka sztuki Anda Rottenberg.
Wydarzenia
W 2021 roku udało się zorganizować prawie 100 wydarzeń, mimo trwającego prawie 4
miesiące lockdownu. Oto najważniejsze z nich:
Koncerty
Jednym

z

najważniejszych

wydarzeń

muzycznych

był

występ

finalisty

Konkursu

Chopinowskiego 2021 Kamila Pacholca w grudniu 2021 roku. Dzięki współpracy KCK
z Urzędem Miasta i prezydentem Kielc Bogdanem Wentą całkowity dochód z koncertu (28
tysięcy złotych) przeznaczono na stypendium dla młodego pianisty.
Spośród koncertów największą popularnością cieszył się występ Sanah (wrzesień).
W Kieleckim Centrum Kultury wystąpili także: Kaśka Sochacka (listopad), Organek (czerwiec),
Mikromusic (listopad), Grażyna Łobaszewska (wrzesień) i Majak Jeżowska (czerwiec). Poza
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gwiazdami Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festival w KCK wystąpi także wybitni jazzmani:
Leszek Możdzer i Mikołaj Trzaska.
Teatr
Teatralnym wydarzeniem roku był powrót do Kielc po 25 latach Teatru Witkacego. Zespół
z Zakopanego pokazał aż 3 swoje sztuki: „Metafizykę dwugłowego cielęcia”, „Spiski-Hej”
i „Stachurę”. W KCK pokazano także „Same Plusy”, komediodramat z m.in. Grażyną Wolszczak
i Gabrielą Muskałą. Swoje spektakle pokazały także teatry działające w Kieleckim Centrum
Kultury. Aż 17 razy w pięciu różnych sztukach, w tym premierowym monodramie Mirosława
Bielińskiego, spotkał się z widzami zespół teatru TeTaTeT, który dzięki umowie z KCK,
występuje na Małej Scenie.
Sztuki wizualne
Finałową galę Off Fashion uświetnił pokaz multimedialny autorstwa kielczanina Darka
Makaruka. Duża popularnością cieszyły się konkursy fotograficzne Kielce w pionie i „Życie jest
piękne”. Wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej „Winda” gromadziły wyjątkową publiczność.
Gościem jednego z wernisaży była dyrektor „Zachęty” i krytyczka sztuki Anda Rottenberg
Film
Wielbiciele kina doczekali się kolejnej, stacjonarnej edycji Festiwalu From Dokumentalnych
„Nurt”. 13 pokazów filmowych zgromadziło wielbicieli tego, co w kinie dokumentalnym
najlepsze. Pokazy filmowe zorganizowano także w ramach Letniej Sceny KCK w lipcu (filmy:
„Suddenly”, „Beat the Devil”, „Dziewczyna Piętaszek”), Weekendu Pozytywnych Emocji
w maju („filmy dokumentalne: „Kartoteka zebrana czyli Dom literatów” i „Tony Halik”,
walentynek (Lekcja miłości”)
Współpraca
KCK wspiera także lokalnych artystów i twórców kultury, m.in. poprzez współorganizację
imprez, m.in.. Festiwal Muzyki Alternatywnej Firmament (grudzień), Festiwal Nagrody
Muzyczne Scyzoryki (lipiec), udostępnienie przestrzeni na akcje charytatywne, np. zbiórkę
na rzecz spalonej pracowni w Kapkazach.
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Ściśle współpracuje z kolejnym edukacyjnym miejscem – Przystanią dla Sztuki,
Stowarzyszeniem Sztuka Łączenia i inny i organizacjami pozarządowymi, którym m.in.
udostępnia

pomieszczenia,

realizuje

projekty

edukacyjne,

prowadzi

prace

nad

udostępnieniem przestrzeni KCK i oferty instytucji dla osób z niepełnosprawnościami (m.in.
fundacja Katarynka, która przygotowała audiodeskrypcję do filmu dokumentującego warsztaty
„Nie bądź głuchy na kulturę”).
Wśród dodatkowej oferty kulturalnej KCK znaleźć można było m.in.:
1. Spotkania autorskie Salon Bezsenność (np. z Wojciechem Chmielarzem, autorem
bestsellerowych kryminałów).
2. Realizację regionalnych etapów konkursu wokalnego im. Stanisława Jopka
organizowanego wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca „Mazowsze” (jeden z naszych
reprezentantów, Michał Steciak został laureatem II miejsca w finale konkursu
w Karolinie-Otrębusach).
3. Realizację konkursu plastycznego „Sztuka kolażu”.
4. Akcję „Podziel się sercem”, przygotowania obiektów ceramicznych, zlicytowanych w
roku 2022 dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pozyskane fundusze
Duża rolę w realizacji niektórych zadań statutowych miało pozyskanie funduszy z zewnątrz:
1. Projekty edukacyjne „Sprawa dla przedszkolaka” i „Nie bądź głuchy na kulturę” zostały
zrealizowane dzięki dotacjom z ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu.
2. Dzięki dotacji z programu „Infrastruktura domów kultury” (100 tysięcy złotych) udało
się doposażyć nagłośnienie Dużej Sceny.
3. Festiwal Form Dokumentalnych „Nurt” otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
4. Wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pozwoliło na zrealizowanie
projektu przeprowadzenia energetycznego audytu i zamontowania na budynku KCK
paneli słonecznych, które pozwolą zmniejszyć wysokie opłaty za prąd.
Łączna wartość środków pozyskanych z programów zewnętrznych w 2021 roku wyniosła
374.896,75 zł.
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17.3.

Działalność Wzgórza Zamkowego

Wzgórz Zamkowe – Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej (OMPiO)
Zmniejszona frekwencja zwiedzających oraz uczestników warsztatów edukacyjnych OMPiO
w latach 2020-2021 spowodowana była ograniczeniami sanitarnymi spowodowanymi
pandemią Covid-19. Zgodnie z rozporządzeniem rządu instytucje kultury pozostawały
okresowo zamknięte, ograniczone zostały imprezy z dużą liczbą uczestników, obostrzeniami
związanymi z wyjściem na zewnątrz objęte zostały też szkoły, w związku z czym zawieszony
został w 2020 r. ogólnomiejski projekt edukacyjny „Edukacja w miejscach pamięci”. W 2021r.
projekt nie był realizowany z powodu ograniczeń budżetowych.
W okresie pandemii OMPiO wprowadził do oferty kilka tematów lekcji on-line,
przeprowadzone zostały zajęcia na platformie Teams oraz prezentacje na kanale youtube
dotyczące ekspozycji OMPiO. Przeprowadzone zostały dwie edycje konkursu na wspomnienia
„Historia w mojej pamięci”. Zgodnie z harmonogramem realizowane były wystawy czasowe
cyklu „To tu. Moje świętokrzyskie”. Pracownicy OMPiO przygotowali kilkadziesiąt artykułów
i informacji na stronę internetową. W okresie wolnym od obostrzeń warsztaty edukacyjne
odbywały się w normalnym trybie. Realizowany był projekt „Mur Pamięci”.
Wzgórze Zamkowe – Instytut Dizajnu Kielce (IDK)
Działalność ID w latach 2020-2021 obejmowała okres pandemii covid-19. Zgodnie
z rozporządzeniem rządu instytucje kultury pozostawały zamknięte, nieczynne dla
zwiedzających w 2020 w okresie od marca do maja włącznie, a w 2021 w styczniu.
W tym czasie ID podjął następujące działania, mające na celu zapewnienie płynności działań
jednostki, wszystkie wydarzenia organizowaliśmy online. Akcje ID w dobie pandemii:
1.

Maseczki
https://idkielce.pl/project/kielce-szyja-maski-dla-medykow/

2.

Akcja "Dobrze znów cię widzieć”
https://idkielce.pl/project/akcja-dobrze-znow-cie-widziec/

3.

Akcja "Lepiej dalej”
https://idkielce.pl/project/akcja-lepiejdalej/
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4.

Konkurs "Przestrzeń w czasach zarazy”
https://idkielce.pl/project/konkurs-przestrzen-publiczna-w-czasach-zaraz/

5.

Sąsiedzka tablica wsparcia
https://kielce.naszemiasto.pl/niezwykly-pomysl-zrealizowano-wkielcachsasiedzkie-tablice/ar/c13-7980437

6.

Dizajn na wynos/ #IDdoDOMU
https://idkielce.pl/project/iddodomu/
https://kielce.tvp.pl/48115059/warsztaty-na-wynos-nowy-pomysl-instytutudizajnu

7.

Lekcja dizjanu Online
https://idkielce.pl/project/lekcje-dizajnu-on-line/

Pomimo stopniowego odmrażania gospodarki, oraz otwierania instytucji dla zwiedzających
obserwowaliśmy zmniejszoną liczbę uczestników w warsztatach/wystawach ze względu na
trwającą pandemie, oraz narzucone liczne obostrzenia (limity osób w jednym pomieszczeniu,
które byliśmy zobowiązani przestrzegać) oraz towarzyszące temu społeczne niepokoje.
W latach 2020/2021 Instytut dizajnu przeprowadził:
50

warsztatów,

27

wykładów

i

spotkań

autorskich,

otworzyliśmy

23

wystawy

i przeprowadziliśmy tyleż samo oprowadzań, przeprowadziliśmy 30 akcji społecznych.
Oprócz wyżej wymienionych organizowaliśmy lekcje dizajnu dla szkół, oraz ferie dla dzieci.
Braliśmy udział w wydarzeniach zewnętrznych organizowanych przez miasto.

18. PROMOCJA MIASTA
Działania promocyjne Miasta Kielce były realizowane poprzez bezpośrednie i pośrednie
działania władz miasta i Rady Miasta, Urzędu Miasta, a także wysoki poziom merytoryczny
i artystyczny miejskich jednostek organizacyjnych, co poprzez efekt synergii - współdziałania wzmacnia efekty promocyjne.
Inicjatywy promocyjne kontynuowane, koordynowane i podjęte w 2021 r. przez Biuro Promocji
i Współpracy z Zagranicą Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta
Kielce:
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- Konkurs Plastyczny „Kielce - moje miasto w 2021 roku” – organizacja i obsługa techniczna
konkursu. Zadaniem uczestników konkursu było własnoręczne wykonanie pracy plastycznej
w formacie, która miała przedstawiać artystyczną wizję tego, jak ich zdaniem powinno
wyglądać nasze miasto w 2021 roku. Do udziału w konkursie zgłoszono ponad 320 prac.
- Konkurs „Innowacyjny samorząd” – przygotowanie akcji informacyjnej o konkursie,
weryfikacja zgłoszeń przesyłanych przez jednostki UM oraz przekazanie projektów do
konkursu. W tegorocznej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd 2021", organizowanym
przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, wyróżniona została Poczytalnia Na
dVoRcu - filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
- Konkurs „Świętokrzyska Victoria”- przygotowanie aplikacji konkursowej w porozumieniu
z jednostkami UM Kielce. Miasto Kielce zostało nominowane do nagrody „Świętokrzyska
Victoria” w kategorii: „Samorządność”.
- Dzień Samorządu Terytorialnego i otwarcie Punktu Promocji Kielc na Dworcu Autobusowym
- organizacja wydarzenia we współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz
innymi partnerami m.in.: Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami, uczelniami czy
spółdzielniami. Ważnym punktem obchodów było otwarcie Punktu Promocji Kielc, który Urząd
Miasta uruchomił we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa
Świętokrzyskiego w Centrum Komunikacyjnym w Kielcach.
Ponadto wydarzaniu towarzyszyły plenerowe festyny rodzinne zorganizowane na kieleckich
osiedlach (KSM, Bocianek oraz przy ZS nr 2 w Kielcach), gdzie odbyły się m. in.: występy
zespołów artystycznych Kieleckiego Teatru Tańca, prezentacje przygotowane przez
Młodzieżowy Dom Kultury i Dom Kultury „Zameczek”, pokaz bolidów elektrycznych, warsztaty
i zajęcia proponowane przez Biuro Wystaw Artystycznych, Miejską Bibliotekę Publiczną,
Muzeum Zabawek i Zabawy, Straż Miejską czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Imprezy były
wyjątkową atrakcją dla mieszkańców szczególnie w dobie pandemii.
- III Powstanie Śląskie w Mappingu - Biuro Programu Niepodległa - Koordynacja działań
wiązanych z przygotowaniem pokazu "WIZUALIZACJA PATRIOTYCZNA - III POWSTANIE
ŚLĄSKIE" realizowanego w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz
odbudowy polskiej państwowości. 10-minutowa efektowna projekcja została kilkakrotnie
wyświetlona na budynku Urzędu Miasta Kielce (od strony Rynku).
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- Gran Turismo – przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wydarzenia w tym: koordynacja
trasy przejazdu, przygotowanie dokumentacji (uzyskanie niezbędnych zgód), przygotowanie
gadżetów promocyjnych (ponad 100 pakietów). Organizacja eventu wpisującego się w serię
wydarzeń motoryzacyjnych, organizowanych w najpiękniejszych zakątkach Europy.
- Konkurs foto zagadka „Kielecka” w ramach konkursu „Czy znasz swoje miasto?” sporządzenie regulaminu, działania organizacyjne, przygotowanie nagród.
- Weekend z wysokimi - organizacja i nadzór nad przebiegiem wydarzenia, zorganizowanie
nagłośnienia, transportu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zorganizowanie przewodników.
- Piknik Rodzinny - KIELCE NAJBARDZIEJ PRZYJAZNYM MIASTEM W POLSCE - organizacja
wydarzenia we współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi Miasta, opracowanie
wersji

graficznej

plakatu,

przygotowanie

nagród

konkursowych,

kontakt

z współorganizatorami, uzyskiwanie niezbędnych zgód, praca organizacyjna, nagłośnienie.
- Festiwal Wiatru -

sporządzenie regulaminu do konkursu, współpraca z jednostkami,

uzyskanie niezbędnych pozwoleń do prawidłowego przebiegu festiwalu, nadzór nad całością
wydarzenia, przyjmowanie zgłoszeń konkursowych, przygotowanie dyplomów, organizacja
uroczystości wręczenia nagród, wydanie pakietów z nagrodami, zamówienie gadżetów
promocyjnych, organizacja pikników z licznymi atrakcjami oraz nagłośnieniem. Wydarzaniu
towarzyszyły plenerowe festyny rodzinne zorganizowane na kieleckich osiedlach, gdzie odbyły
się m. in.: występy artystyczne, pokazy, gry i zabawy, animacje taneczne, konkursy, bezpłatny
poczęstunek.
W ramach Festiwalu Wiatru odbył się konkurs pn. „Najbardziej Efektowny Wiatrak”.
Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony kieleckich placówek
oświatowych co potwierdziło ilość wpływających zgłoszeń. W dniu rozstrzygnięcia konkursu
uczestnicy stawili się na Rynku oraz przedstawili niepowtarzalne konstrukcje wiatraków
wykonane zespołowo. Laureaci otrzymali nagrody główne a pozostali uczestnicy upominki.
- Magiczne Zakończenie Wakacji – przeprowadzenie negocjacji dotyczących wydarzenia,
sporządzenie dokumentacji.
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- European Rover Challenge (Łaziki Marsjańskie) - sporządzenie umowy, obsługa techniczna
wydarzenia, przekazanie pakietów z materiałami promocyjnymi, współpraca z Politechniką
Świętokrzyską w ramach Promocji Miasta.
- Szlachetna Paczka – przeprowadzenie akcji informacyjnej o wydarzeniu, zbiórka pieniędzy,
zakupienie produktów i przekazanie rodzinie potrzebującej.
- Premiera książeczki „Kieleckie Abecadło” – zlecenie wydruku książek, kontakt z Kieleckim
Centrum Kultury w celu pomocy w organizacji wydarzenia, współpraca z Młodzieżowym
Domem Kultury, zaproszenie władz miasta do udziału w czytaniu na role, wysłanie zaproszeń
do najmłodszych z placówek oświatowych, stworzenie prezentacji wyświetlanej na rzutniku
podczas premiery.
- „Strategia promocji Miasta Kielce 2030+” – przygotowanie zapytania ofertowego, czynności
związane z przeprowadzeniem postępowania o udzieleniu zamówienia, podpisanie umowy,
roboczy kontakt z wykonawcą, konsultacje społeczne (ankieta online), promocja strategii.
- Wystawa fotograficzna „Księga Psalmów Świętokrzyskich” (październik - grudzień) - montaż
wystawy i promocja wystawy. Wystawa ze zdjęciami Kielc, Wiślicy i Świętego Krzyża oraz
kontemplacyjnymi psalmami była eksponowana przy starym, zabytkowym kościele
Przemienienia Pańskiego na kieleckim Białogonie
- Aplikacja mobilna ClippGO! - umowa o wzajemnej współpracy, wybór i opis punktów
w terenie, wybór zdjęć, promocja aplikacji.
- Punkt Promocji Kielc, wernisaże i inne działania:
27 maja - wernisaż wystawy Geonatury Kielce pt. „Geopark Świętokrzyski okiem drona”,
6 września - 16 września – wystawa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4 pułku
piechoty Legionów w Kielcach pt. „Obrona Kielc ‘39”
18 września - 3 listopada – wystawa BWA, pt.: „Wiatr i inne żywioły”
3 listopada - 30 listopada – Tadeusz Józef Matuszczak – „Panoramy kieleckie”
3 grudnia - 14 stycznia 2022 r. – Wystawa pracowników Instytutu Sztuk Wizualnych UJK pt.
"Terytoria własne - terytoria wspólne", w ramach cyklu wystaw „Galeria Dworzec 17:30”.
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Ponadto wizyty trzech grup z cyklu „Czym skorupka za młodu nasiąknie” oraz organizacja
punktu bookcrossng’owego.
Współpraca z mediami:
- Promocja Miasta Kielce w ramach akcji "SuperMiasta" - AGORA S.A.
- Tygodnik eM Kielce - publikacja artykułów promocyjno-informacyjnych w Tygodniku eM
Kielce.
- Radio eM Kielce - zamówienie usługi emisji spotów promocyjnych w Radio eM Kielce.
- Radio FAMA - realizacja cyklu audycji "Nasze Kielce", Zamówienie usługi emisji spotów
promocyjnych w Radiu Fama.
- Telewizja Świętokrzyska - filmy informacyjne "Kielce - Nasza Duma".
- Informator „Kielecka” - publikacja artykułów promocyjno-informacyjnych w Informatorze
„Kielecka”.
Zakup materiałów promocyjnych znakowanych herbem Kielc oraz przedmiotów na cele
promocji międzynarodowej
W 2021 roku do Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości
i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce wpłynęło 93 zapytań z prośbą o przekazanie
materiałów promocyjnych.

M.in. od osób, które kolekcjonują różnego rodzaje gadżety

promocyjne oraz od jednostek organizacyjnych miasta i innych podmiotów (np. Miejska
Biblioteka Publiczna w Kielcach, Straż Miejska w Kielcach, Caritas Diecezji Kieleckiej, Krajowe
Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce, Geonatura Kielce, Klub Abstynentów "RAJ", Zespół
Szkół nr 2 w Kielcach).
Inne aktywności:
- Księga Identyfikacji Wizualnej Miasta Kielce - wdrażanie i dbanie o zgodność działań UM
Kielce z zapisami ujętymi w Księdze.
- Współpraca z Biurem Prasowym - pomoc merytoryczna (teksty i zdjęcia) i techniczna
(transmisje online z konferencji prasowych, rollupy i ścianka promocyjna).
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- Przejęcie obowiązków Biura Prasowego w zakresie prowadzenie strony internetowej oraz
social mediów Miasta Kielce w związku z nieobecnością pracowników Biura Prasowego
(pandemia).
- Prowadzenie spraw związanych z symbolami Miasta Kielce (herb, flaga).
- InfoLed - przygotowywanie materiałów graficznych do wyświetlania na InfoLedach
zlokalizowanych w pobliżu przystanków autobusowych.
- Przygotowywanie projektów graficznych: plakatów, zaproszeń, listów gratulacyjnych,
dyplomów, podziękowań, itp.
- WebCamera - prace związane z umową i instalacją kamery pogodowej - współpraca z firmą
WebCamera.
- Nawiązanie współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Rzeczenicy - przekazanie flagi Kielc na wystawę symboli samorządowych.
- Przeprowadzenie akcji informacyjnej o obsłudze bankowej UM Kielce.
- Udział w grupie roboczej dotyczącej nowej strony Urzędu Miasta Kielce, wsparcie
merytoryczne, stworzenie zakładki „Dla studenta” i kilku innych podstron.

18.1.

Współpraca Miasta Kielce z zagranicą

Kielce czynią stały wysiłek, aby być samorządem wyróżniającym się spośród innych swoim
zaangażowaniem na rzecz Europy. Podejmujemy szeroką działalność twinningową, liczne
i różnorodne wymiany w sferach edukacji, kultury i sportu. Włączamy się aktywnie
w wydarzenia europejskie i inicjatywy solidarnościowe oraz czerpiemy korzyści z członkostwa
w organizacjach gmin, czy władz lokalnych. Mieszkańcy oraz władze Kielc są świadomi
kluczowej roli gmin w budowaniu demokratycznej świadomości i wzmacnianiu jej każdego
dnia oraz stale dążą do upowszechnienia wartości takich, jak – demokracja, praworządność
i praw człowieka.
Miasto Kielce prowadzi współpracę międzynarodową z wieloma partnerami z zagranicy,
spośród których 7 posiada status samorządów partnerskich.
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Rok 2021 jest kolejnym rokiem pandemii. Trwające od początku marca 2020 r. ograniczenia
wprowadzone na całym świecie w związku z epidemia Coivd-19 uderzyły w fundamenty
współpracy międzynarodowej. Ograniczony lub całkowicie wstrzymany został swobodny
przepływ osób, zakłócone zostały łańcuchy dostaw towarów. Zasady dystansu społecznego
i lęk przed skutkami zarażenia skutecznie zniechęcił i ograniczył kontakty międzyludzkie,
w tym szczególnie z przedstawicielami innych państw. Niektóre z zaplanowanych w bieżącym
roku wydarzeń miały szanse odbyć się w formie stacjonarnej dzięki czasowym złagodzeniem
obostrzeń sanitarnych. Równocześnie kontynuowane były wysiłki zmierzające do zmniejszenia
skali strat i ukierunkowane na zachowanie relacji i partnerskiego dialogu z podmiotami
z Europy i innych części świata poprzez kontakt w internecie.
•

Działania z zakresu współpracy zagranicznej:

- Nagroda Europy 2021. Kielce znalazły się w gronie czterech miast nominowanych do
Nagrody Europy, najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Komitet Spraw Społecznych,
Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Rady Europy.
- Międzynarodowy Dzień Świętego Patryka w Kielcach - w ramach akcji „Global Greening”
reprezentacyjne obiekty na terenie Kielc - Ratusz, Centrum Geoedukacji, gmach
Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego i Domu Kultury „Zameczek” - zostały
oświetlone na zielono. Ponadto szereg kieleckich szkół oraz Miejska Biblioteka Publiczna
w Kielcach przygotowało w tym dniu wiele atrakcji związanych ze świętem - eventy, gry czy
konkursy. Koordynację wydarzeń zapewniało Biuro we współpracy z Ambasadą Irlandii
w Polsce.
- Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Kielcach. Partnerami Miast w tegorocznej edycji były
Konsulat Generalny Węgier w Krakowie oraz Instytut Węgierski w Warszawie. Lista
przedsięwzięć uświetniających święto przyjaźni polsko-węgierskiej w Kielcach była bardzo
długa i atrakcyjna.
- Odnowienie kontaktów z rumuńskim Miastem Bacau organizacja spotkania Tematem
rozmów Prezydentów była wymiana doświadczeń i rozmowy o współpracy obu miast.
- Udział Miasta Kielce w Forum Burmistrzów z Chin i Europy Środkowo-Wschodniej.
Odbudowa współpracy gospodarczej, stymulacja wymiany handlowej oraz wymiana
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doświadczeń w walce z pandemią Covid-19 były głównymi tematami Forum Burmistrzów
z Chin i Europy Środkowo-Wschodniej.
- „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów. 30 lat
Traktatu - 30 lat Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej”. Podczas konferencji Kielce
zaprezentowały praktyczne oblicze dwustronnej współpracy, roli samorządów i organizacji
pozarządowych, a także zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach oraz
wyzwania po pandemii i zbliżeniu społeczeństw w dobie COVID-19.
- Przewodnicy turystyczni z Izraela gościli w ratuszu. Z inicjatywy kieleckiej Fundacji
„Pojednanie” Bogdan Wenta prezydent Kielc spotkał się w sierpniu w ratuszu z grupą ponad
40 przewodników turystycznych z Izraela, którzy specjalizują się w oprowadzaniu grup
młodzieży żydowskiej po Polsce.
- 658. urodziny partnerskiej Winnicy. Wspólne świętowanie „Dnia Winnicy” było okazją do
spotkania prezydenta Kielc, Bogdana Wenty i Siergieja Morgunowa, mera Winnicy i wymiany
informacji na temat przebiegu pandemii Covid-19 w Kielcach i Winnicy, w tym jej skutków
ekonomicznych, społecznych oraz demograficznych.
- Współpraca placówek oświatowych z Kielc i Winnicy. Trzy kieleckie placówki oświatowe
dołączyły w październiku 2021 r. do grona jednostek edukacyjnych, które zawarły
porozumienia o współpracy partnerskiej z odpowiednikami w Winnicy. Były to: VI Liceum
Ogólnokształcące, Przedszkole Samorządowe nr 3 i Przedszkole Samorządowe nr 25.
- O gospodarce z gośćmi z Winnicy. Głównym celem wizyty Mykoły Formanjuka, Zastępcy
Mera

Winnicy

oraz

Mykhailo

Lutsenko,

Dyrektora

Generalnego

Przedsiębiorstwa

Komunalnego „Winnickie Przedsiębiorstwo Transportowe” w październiku 2021 r. było
nawiązanie międzynarodowej współpracy ze świętokrzyskimi firmami.
- 65. rocznica powstania w Budapeszcie. Z okazji 65. rocznicy krwawego powstania
w Budapeszcie delegacja z Kielc na czele z zastępczynią prezydenta Agatą Wojdą, wzięła udział
w oficjalnych obchodach w stolicy Węgier. Z tej okazji w Archiwum Państwowym w Kielcach
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej wydarzeniom 1956 roku, a w Przystanku
Historia Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach odbyły się pokazy filmu „13 lat,
13 minut” oraz spotkania autorskie z Grzegorzem Łubczykiem, byłym Ambasadorem Polski na
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Węgrzech. Na budynkach Urzędu Miasta Kielce, Archiwum Państwowego oraz Instytutu
Pamięci Narodowej zawieszone zostały flagi Polski i Węgier.
- Kieleccy uczniowie wspierają Polaków z Podola. Kieleckie szkoły włączyły się w akcję wsparcia
młodych uczniów z Ukrainy.
- Miasto włączyło się w działania na rzecz integracji cudzoziemców. Podjęta została
współpraca w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód
projektu pn. „Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców”,
współfinansowanego z unijnych środków.
•

Kooperacja międzynarodowa online:

- Kielce i Winnica poszerzają współpracę edukacyjną o nowe podmioty było celem
zorganizowanego w dniu 1 lutego, wirtualnego spotkania przedstawicieli obu miast. Do
mocnej grupy partnerskich placówek edukacyjnych dołączyły 4 przedszkola (Nr 3 i 25 z Kielc
oraz 7 i 28 z Winnicy) i 2 szkoły średnie (VI Liceum Ogólnokształcące w Kielcach oraz
Gimnazjum nr 1 z Winnicy).
- Cykl kielecko-winnickich lekcji online w ramach porozumień partnerskich szkół:
V Liceum Ogólnokształcąceg z Kielc oraz VII Liceum z Winnicy,
III LO w Kielcach oraz Szkoły Ogólnokształcącej nr 12 w Winnicy: popularyzacja znajomości
języka polskiego oraz umacnianie partnerskich relacji Kielc i Winnicy.
- Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie budowania strategii rozwoju była
tematem rozmów specjalistów z Kielc i Winnicy. Był to element przygotowań do stworzenia
strategii rozwoju Kielc do 2030 r.
- O Polsce i Węgrzech podczas wspólnej lekcji w „Słowackim” i Jedlik Ányos High School.
Uczniowie klasy 1M w VI Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach w ramach Dnia Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej wzięli udział w lekcji zdalnej wraz z uczniami ze szkoły partnerskiej
dzielnicy naszego miasta na Węgrzech - Budapest - Csepel: Jedlik Ányos High School.
- konferencja online pt. „Polscy więźniowie w KL Sachsenhausen. Upamiętnienie generała
Bolesława Roi”, 16 czerwca o godz. 16.00 na IPN TV.
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- Webinarium z Cornelią Pieper Profesor Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Konsul Generalną RFN w Gdańsku. Pani Konsul Generalna wygłosiła wykład z okazji
30 rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną
Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
- Młodzi artyści z międzynarodowymi sukcesami. Pod koniec grudnia 2021 r. Klaudia Kiczor,
Aleksandra Pięta i Zosia Ściegienny z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach zdobyły laury
na III Międzynarodowym Festiwalu Kolędy Polskiej „Leć, kolędo, leć!”. Organizatorami
Festiwalu było Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” przy wsparciu Konsulatu
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy na Ukrainie. Poza reprezentacją Kielc swoje
umiejętności online prezentowali przedstawiciele: Szczecina, Tomaszowa Lubelskiego,
Łukowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Kędzierzyna- Koźla oraz innych miast i miejscowości),
Litwy (Soleczniki) z Ukrainy (Tarnopol, Szarogród, Połonne, Luboml, Browary i Kamieniec
Podolski).
•

Udział/przygotowania wizyt międzynarodowych:

- W Kielcach odbyła się konferencja kończąca projekt „Międzynarodowa współpraca szkół
szansą na lepszą edukację zawodową" realizowanego w ramach programu Erasmus.
- Współpraca gospodarcza Kielc i Obwodu Winnickiego była tematem rozmów prezydenta
Kielc Bogdana Wenty z Vladyslavem Skalskim, deputowanym Winnickiej Rady Obwodowej,
przewodniczącym Komisji Rozwoju Strategicznego, Inwestycji Samorządności. Nowe
możliwości w tym zakresie stwarza realizacja przez KPT projektu „Poland Prize”.
- Młodzież z zagranicy będzie uczyć się w Kielcach. Zorganizowanie Urzędzie Miasta Kielce
spotkania

blisko 100-osobowej grupy młodzieży z zagranicy. Młodzi ludzie przebywają

w stolicy województwa świętokrzyskiego na obozie adaptacyjnym, poprzedzającym
rozpoczęcie nauki w Centrum Kształcenia-Szkołach dla Młodzieży i Dorosłych „Awans”,
w nadchodzącym roku szkolnym.
- Dzień Niepodległości Ukrainy - obchody 30. rocznicy niepodległości Ukrainy odbyły się
w Muzeum Dialogu Kultur. W wydarzeniu uczestniczyli Wiaczesław Wojnarowski, Konsul
Generalny Ukrainy w Krakowie, Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce, wykładowcy,
przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z Winnicy i Tarnopola, a także
przedstawiciele Ukraińców mieszkających w Kielcach.
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- Nauczycielki z Winnicy szkoliły się w Kielcach. Osiem nauczycielek z Polskiej Szkoły SobotnioNiedzielnej z Winnicy przebywało na zaproszenie władz miasta w Kielcach, aby doskonalić
swój warsztat pracy oraz podnieść kwalifikacje. Kilkudniowe staże w Kielcach dla nauczycielek
są jednym z filarów współpracy z rodakami z obwodu winnickiego. Program stażów
realizowany jest od 2015 r.
- Ambasador Panamy z wizytą w Kielcach, Javier Alcides Bonagas de Gracia - Ambasador
Panamy w Polsce odwiedził Kielce. Delegat spotkał się z prezydentem Kielc Bogdanem Wentą,
z przedstawicielami organizacji zrzeszających przedsiębiorców z terenu miasta i województwa,
z grupą młodzieży z trzech kieleckich liceów uczącą się języka hiszpańskiego oraz
z przedstawicielami miejskiej instytucji kultury tj. Domu Środowisk Twórczych.
- Prezydent spotkał się z gośćmi z Ukrainy. Prezydent Bogdan Wenta spotkał się w Ratuszu
z gośćmi z Ukrainy. Byli to uczestnicy projektu pn. "Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na
rzecz integracji cudzoziemców" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu,
Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań". W skład kilkunastoosobowej grupy weszły osoby
dorosłe, które planują pracę i naukę, a później również osiedlenie się w Polsce.
•

Inne aktywności międzynarodowe i krajowe:

- Miasto Kielce włączyło się do akcji Narodowego Centrum Kultury #LightForBelarus. Polegała
ona na podświetleniu wybranych budynków w historycznych barwach narodowych Białorusi na biało-czerwono-biało. W naszym mieście w godzinach wieczornych podświetlone zostały
Centrum Geoedukacji, natomiast na gmachu Teatru Lalki i Aktora Kubuś wywieszona zostanie
flaga w historycznych w barwach narodowych Białorusi;
- Kielecka sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego - platformy debaty i edukacji
politycznej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. Celem
przedsięwzięcia jest zachęcanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego
uczestnictwa w debacie na temat przyszłości Europy oraz w życiu społecznym i politycznym
swojego regionu, kraju i kontynentu;
- Polsko-Afrykańskie Forum Współpracy w Kielcach - propozycja współpracy od
Stowarzyszenia Innowatorium;
- Inicjatywa nazwania w Kielcach ulicy na cześć miasta partnerskiego Gotha;
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- Fundacja Galaktyki dzieci specjalnych z Winnicy- przygotowania do wystawy twórczości
w Kielcach;
- Gender Equalities European Commission – obsługa udziału Bogdana Wenty w pracach
Wysokiej Grupy;
- Współpraca ze Związkiem Polaków w Kalabrii we Włoszech;
- Współpraca z wydawcą Głosu Seniora;
- Przygotowania do wernisażu wystawy z okazji 65. rocznicy Rewolucji Węgirskiej ’56;
- Wystawa poświęcona Powstaniu Węgierskiemu z 1956 roku;
- Forum współpracy polsko-słowackiej z udziałem przedstawicieli Miasta Kielce;
- współpraca z MHK (przekazanie negatywów zdjęć P. Pierścińskiego i gipsowej formy czapki
gen. B. Roi z monumentu w Sachsenhausen);
- współpraca z Flixbus;
- 80. rocznica powstania getta w Kielcach współpraca z Stowarzyszeniem J. Karskiego;
- współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego w opiece nad 4. żyjącymi w Kielcach
Powstańcami Warszawskimi;
- Międzynarodowy Wirtualny Kongres Służby Więziennej;
- Europeana Capital of Smart Tourism – współpraca z Geoparkiem;
- przygotowanie wniosku do konkursu „Modernizacja Roku”.
•

Wnioski do programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

- The Council of the Baltic Sea States - wniosek do projektu współpracy Państw Bałtyckich
w dobie kryzysu.
- Lebendige Stadt 2021 - dostępność kultury w miastach w czasie pandemii we współpracy
z MBP w Kielcach.
- MIPIM Awards - dla najwybitniejszych i najbardziej unikatowych realizacji architektonicznych
na świecie.
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- Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2021, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
Rzeźba Ireny Sendlerowej w Kielcach.
- Inwestycja Komunalna Roku we współpracy z ZTM Kielce i Biurem Funduszy Europejskich.
- Partnerstwo z Winnicą w ramach projektu z Funduszy Wyszehradzkiego.

19. ZDROWIE I PROFILAKTYKA
1. Żłobki
Główną formą sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest „Żłobek”, realizujący 3
podstawowe funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną. Działalność żłobków
w Polsce regulowana jest Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r.
Zgodnie z zapisami ww. ustawy Gmina jest jednym z równoprawnych i równorzędnych obok
osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, podmiotów uprawnionych do tworzenia i prowadzenia żłobków i klubów
dziecięcych.
Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 nie jest
zadaniem obligatoryjnym gminy.
Biorąc pod uwagę rangę problemu oraz cele i zadania z zakresu polityki społecznej zapisane
w Strategii rozwoju miasta Kielce oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Kielce, władze Kielc podjęły decyzję o prowadzeniu własnych żłobków samorządowych.
Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 funkcjonujące w mieście Kielce
Na terenie Miasta Kielce działało 29 żłobków i 5 klubów dziecięcych - prowadzonych zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W tym:


6 żłobków samorządowych oraz 1 filia żłobka prowadzonych przez Gminę Kielce,



22 żłobki niepubliczne, dla których organem tworzącym i prowadzącym są osoby
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
s .c.
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5 klubów dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne.

Łącznie w/w placówki zapewniały dla dzieci 1 451 miejsc, z tego w żłobkach samorządowych
733 miejsc, co stanowi 50,5% ogólnej liczby miejsc dostępnych w Mieście Kielce. Na listach
rezerwowych na koniec grudnia 2021 roku pozostawało 221 dzieci.
Mając na uwadze powyższe Gmina Kielce od 2020 roku

wprowadziła świadczenie pn.

„Kielecki Bon Żłobkowy”. Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Kielcach. Świadczenie w wysokości 400 zł przewidziane jest dla rodziców oraz opiekunów,
których dzieci nie zostały przyjęte do żłobka samorządowego z powodu braku miejsc i znalazły
się na liście rezerwowej, pomimo rejestracji w systemie rekrutacyjnym i dostarczenia do
żłobka samorządowego wymaganych dokumentów. Otrzymujący świadczenie Rodzice
rezygnują z ubiegania się o miejsce w żłobku samorządowym oddając dziecko pod opiekę do
placówki niepublicznej. O przyznanie bonu mogą ubiegać się rodzice oraz opiekunowie,
których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 1 922 zł. W 2021 roku przyznano 138 bonów na kwotę 260.491zł.
Żłobki samorządowe
Opłaty miesięczne wnoszone przez rodziców/opiekunów z tytułu uczęszczania dziecka do
żłobka samorządowego Miasta Kielce ustalone w drodze uchwały Rady Miasta wynoszą jak
niżej:
- opłata za pobyt – 100 zł, opłata za drugie dziecko objęte opieką w żłobku – 50%, ( korzystało
8 dzieci) zwolnienie całkowite w przypadku rodzin posiadających troje lub więcej dzieci
(korzystało 95 dzieci). Łącznie z ulg w opłatach za pobyt korzystało 13,6 % dzieci.
- opłata za żywienie - 7 zł stawka dzienna (max 161 zł miesięcznie).
Opłatę za wyżywienie 8 dzieci ponosił Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie.
W 2021r. maksymalna miesięczna opłata za żłobek wynosiła 261 zł i pomimo podniesienia
opłat za żywienie w roku ubiegłym, nadal należy do najniższych w kraju.
Ponadto w przypadku ograniczenia funkcjonowania żłobka lub zawieszenia jego działalności
(zamknięcia) m.in. z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii
nie pobiera się opłaty stałej za pobyt w żłobku w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca,
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w którym żłobek nie świadczył usług zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca
2020r.
5 żłobków samorządowych posiada własne kuchnie, gdzie przygotowywane są 4 posiłki tj.:
I śniadanie, II śniadanie, pełny obiad (zupa, drugie danie, napój) i podwieczorek.
2 placówki korzystają z usług Kieleckiej Kuchni Cateringowej: Żłobek Samorządowy „Uśmiech
Malucha” oraz Filia Żłobka Samorządowego Nr 13.
Wszystkie żłobki samorządowe posiadają oddzielne pomieszczenia do pobytu, spożywania
posiłków, odpoczynku dzieci oraz place zabaw.
Z chwilą uruchomienia przez Rząd w 2011r. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dzieckiem w wieku do lat 3 „Maluch+” Gmina Kielce jest jego uczestnikiem.
Z udziałem Programu Maluch+ wykonano szereg prac służących zwiększeniu ilości miejsc,
powierzchni użytkowych jak i poprawie warunków techniczno-lokalowych obiektów, w celu
dostosowania placówek dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej
opieki. Dzięki udziałowi w programie zakupiono i doposażono żłobki w urządzenia i sprzęt oraz
zabawki wspomagające rozwój ruchowy i psychomotoryczny dziecka m.in. magiczny dywan,
kabina sensoryczna.
W 2021 roku dotacja z budżetu państwa na pokrycie funkcjonowania 445 miejsc powstałych
z programu Maluch+ od roku 2011 wyniosła 929.040 zł, przy czym środki własne
na realizację zadania wyniosły 232.260 zł.
Ponadto w ramach projektu RPOWŚ 2014-2020 EFS w latach 2021-2023, Żłobek
Samorządowy Nr 12 w Kielcach ul. Gałczyńskiego 7 pozyskał w 2020 roku dotację celową na
realizację zadania pn. „UTWORZENIE NOWEJ GRUPY ŻŁOBKA”. Całkowita wartość
dofinansowania wynosi 430.239,53zł.
W roku 2021 wykorzystano środki w wysokości 255.581,51 zł, które przeznaczone zostały na
realizację zadania dotyczącego adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku żłobka wraz
z zakupem wyposażenia do nowoutworzonej grupy żłobka oraz organizacją placu zabaw.
W ramach projektu została utworzona nowa grupa żłobka dla 15 dzieci. Czas realizacji
projektu przewidziany jest na lata 2021-2023.
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Żłobki i kluby niepubliczne
Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/1003/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. każdy
podmiot zarejestrowany w „Rejestrze żłobków” objęty jest raz w roku kontrolą warunków
i jakości świadczonej opieki nad dziećmi. Nowo rejestrowane placówki – żłobki i kluby
dziecięce, oraz wpisywani dzienni opiekunowie przechodzą pierwszą kontrolę w ciągu 3
miesięcy od dnia dokonania przez podmiot wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Dodatkowo zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przedsiębiorcy chcący
rozpocząć działalność jako kluby dziecięce muszą spełnić wymagania sanitarno-lokalowe,
które potwierdza się pozytywną opinią prezydenta miasta.
Opłata za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym na terenie Miasta Kielce kształtowała się
w granicach od 600 do 1.100 zł. Opłata za żywienie 10 – 14 zł/dziennie.
Opłata za pobyt dziecka w klubie dziecięcym na terenie Miasta Kielce kształtowała się
w granicach od 450 do 1000 zł. Opłata za żywienie 10 – 14 zł/dziennie.
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Zgodnie z ustawą o opiece mad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu
dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na
miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego.
Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do rejestru w terminie 7
dni od dnia wpływu wniosku wraz z dołączonymi do niego dokumentami. Opłata za wpis do
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w Kielcach wynosi 600 zł.
2. Programy polityki zdrowotnej
Gmina Kielce programy polityki zdrowotnej finansuje od 2006. Na ich realizację w 2021 roku
przeznaczyła kwotę 2.923.510 zł.
Program profilaktyki zakażeń meningokokowych zakupiono 5.364 świadczeń na kwotę
1.361.300 zł, wykonano 3.392 świadczenia na kwotę 825.530 zł.
W 2021r. szczepione były:
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a) dzieci urodzone w latach 2019, 2020, 2008, zamieszkałe na terenie Gminy Kielce
szczepionką przeciw meningokokom typ ACW-135Y. Każde z dzieci otrzymało 1
dawkę szczepionki. Zaszczepiono 1.725 osób,
Rocznik 2019 – 332 dzieci,
Rocznik 2020 – 622 dzieci,
Rocznik 2008 – 771 dzieci.
b) dzieci urodzone w latach 2019, 2020 zamieszkałe na terenie Gminy Kielce
szczepionką przeciw meningokokom typ B.
Rocznik 2019 – 521 dawek,
Rocznik 2020 – 1.146 dawek,
Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane również dwoinkami zapalenia
opon mózgowych. W Polsce oraz w Europie najczęściej występują meningokoki grupy B i C.
Meningokoki żyją w wydzielinie jamy nosowo-gardłowej. Około 5 - 10 % zdrowych ludzi jest
nosicielami meningokoków bez świadomości tego faktu. U młodzieży odsetek ten może
przekraczać 20 %. Do zakażenia może dojść na skutek kontaktu z osobą chorą lub
z bezobjawowym nosicielem.
Przenoszenie meningokoków odbywa się podobnie, jak w przypadku wielu infekcji.
Zachorowania wywołane przez meningokoki występują najczęściej zimą i na wiosnę. W tym
okresie dochodzi do masowych infekcji górnych dróg oddechowych i zarazki przenoszą się
w trakcie kichania lub kaszlu.
Idea zapobiegania zakażeniom poprzez szczepienia ochronne dotyczy zdrowych dzieci,
młodzieży, oraz osób dorosłych i jest skierowana na eliminacje mikroba, który powoduje
zakażenie.
Dzięki szczepionkom koniugowanym można zabezpieczyć przed zachorowaniem dzieci po
ukończeniu 2 miesiąca życia i starsze oraz młodzież i dorosłych.
Program profilaktyki zakażeń meningokokowych realizowany jest od 2008 roku, kiedy to na
terenie województwa świętokrzyskiego istniało aktywne ognisko choroby meningokokowej,
natomiast w Kielcach odnotowano kilka przypadków zachorowań na inwazyjną chorobę
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meningokokową (w tym 2 śmiertelne). W ramach programu szczepione są dwie grupy ryzyka
dzieci 16-18 miesięczne oraz 13 –latki. Od czasu wprowadzenia szczepień w Kielcach nie
odnotowuje się przypadków zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową wywołaną
przez Neisseria meningitidis gr. C.
W 2018 roku odnotowano 4 przypadki zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową
wywołaną przez Neisseria meningitidis co dało zapadalność, która była 4 krotnie wyższa niż
średnia dla Polski. 2 przypadki były wywołane przez gr B, 1 grupę W, w jednym nie określono
serotypu. Jedno dziecko zmarło w wyniku infekcji Neisseria meningitidis gr. B.
W związku z powyższym od maja 2018 roku w Kielcach rozpoczęły się szczepienia przeciwko
meningokokom gr. B, które są kontynuowane.
W 2020 roku nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania na inwazyjną chorobę
meningokokową wywołaną przez Neisseria meningitidis co dało 0 zapadalność.
Program szczepień przeciw grypie zakupiono 7.020 świadczeń na kwotę 421.200 zł, wykonano
6.387 świadczeń na kwotę 383.220 zł. Program adresowany był do mieszkańców Gminy Kielce
od 55 roku życia.
Zarażenie wirusem grypy następuje drogą kropelkową. Zachorowanie na grypę może
powodować pojawienie się innych chorób jako powikłań. Może również doprowadzić do
pogorszenia przebiegu chorób występujących przed zachorowaniem. Grypa może
doprowadzić do groźnych powikłań ze strony układu oddechowego, krążenia, ośrodkowego
układu nerwowego oraz innych narządów (ucha środkowego, nerek).
Infekcje grypowe są szczególnie groźne dla osób w podeszłym wieku. W tej grupie pacjentów
są one najczęstszą przyczyną zaostrzeń chorób układu oddechowego, mogą także prowadzić
do powikłań ze strony pozostałych układów, w tym układu sercowo-naczyniowego. Liczne
badania farmakoekonomiczne wskazują, iż szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem
o wysokim współczynniku efektywności, szczególnie w populacji osób starszych. Stosowanie
szczepień ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji
śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań. Szczepienia ochronne dodatkowo zmniejszają
zużycie antybiotyków, co biorąc pod uwagę rosnącą oporność bakterii, jest korzystnym
zjawiskiem.
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Program prewencji ospy wietrznej zakupiono 1.930 świadczeń na kwotę 386.000 zł, wykonano
1.138 świadczeń na kwotę 227.600 zł.
W

2021

roku

szczepione

były

dzieci

z

roczników

2018

i

2019

schematem

2 dawkowym. Zaszczepiono:
Rocznik 2018r.
I dawka – 133 dzieci,
II dawka – 164 dzieci.
Rocznik 2019r.
I dawka – 491 dzieci,
II dawka – 350 dzieci.
Program prewencji ospy wietrznej skierowany jest do dzieci do 3 roku życia nie
uczęszczających do żłobków (dzieci w żłobkach podlegają bezpłatnym szczepieniom).
Program prewencji ospy wietrznej może w istotny sposób przyczynić się do zmniejszenia
liczby zachorowań na tę wysoce zakaźną chorobę. Pozwala na obniżenie zachorowalności oraz
uniknięcie groźnych powikłań z powodu ospy wietrznej, a także podnosi świadomość
zdrowotną na temat samej choroby.
Szczepienia przeciwko ospie wietrznej znajdują się w wykazie szczepień zalecanych
niefinansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia.
W 2020 roku zapadalność na ospę wietrzną w Kielcach wynosiła 59,73 podczas gdy w Polsce
wynosiła 185,98. Wyraźna różnica spowodowana jest realizacją programu szczepień.
Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego IN VITRO
W 2021 roku został wprowadzony nowy program polityki zdrowotnej pn. „Program leczenia
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce na lata
2020 – 2024”.
Po przeprowadzeniu konkursu ofert Miasto Kielce podpisało umowy na realizację programu
z czterema ośrodkami:
 Centrum Zdrowia Kielce Sp. z o. o. z Podzamcza Chęcińskiego,
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 Jarosław Janeczko Parens Centrum Leczenia Niepłodności z Krakowa,
 Invicta Sp. z o.o. z Gdańska (Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Słupsk, Gdynia)
 Centrum Ginekologii Endokrynologii i Medycyny Rozrodu Artemida Domitrz i Partnerzy
sp. Partnerska Lekarzy z Białegostoku (Białystok, Olsztyn).
Na program zostały zabezpieczone środki w wysokości 1,5 mln zł. Dzięki tym środkom do
końca 2024 roku będzie można dofinansować 300 procedur zapłodnienia dla ok. 100 par.
Do końca 2024 roku około 100 par z Kielc będzie mogło skorzystać z programu in vitro.
Możliwość skorzystania z programu mają pary (kobieta i mężczyzna), które co najmniej od
roku mieszkają w Kielcach. Zainteresowani muszą mieć ukończone 20 lat.
U osób aplikujących musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną,
bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12
miesięcy poprzedzających zgłoszenie wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.
Zakwalifikowane pary z budżetu Gminy Kielce otrzymują dofinansowanie w wysokości do 5
tys. zł do jednej próby zapłodnienia pozaustrojowego. Każda para może skorzystać
maksymalnie z trzech prób.
Do 31.12.2021r. do Urzędu Miasta Kielce wpłynęły 53 wnioski:
 41 z Podzamcza Chęcińskiego z czego 2 pary zrezygnowały z uczestnictwa
w programie,
 10 z Centrum Leczenia Niepłodności w Krakowie z czego jedna para nie spełniła
wymogów,
 2 wnioski z Invicta Sp. z o.o.
Do 31 grudnia u 23 kobiet stwierdzono ciążę, jednak u 11 doszło do poronienia.
Narodziny pierwszych dzieci z w/w programu planowane są na II kwartał 2022 r.
Do końca grudnia 2021 roku Miasto Kielce na „Program leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce na lata 2020 – 2024”
wydatkowało środki w wysokości 221.795,00 zł.
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3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym
W Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii Miasta Kielce na rok 2021 zostały zawarte następujące zadania:
1) Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z problemami uzależnień,
2) Pomoc terapeutyczna, psychospołeczna i prawna dla członków rodzin z problemem
uzależnień oraz ofiar przemocy w rodzinie.
Powyższe zadania realizowane były poprzez przeprowadzenie 480 godzin zajęć
terapeutycznych (poza kontraktem z NFZ) dla pacjentów kieleckich placówek odwykowych
(m.in.: treningi asertywnych zachowań abstynenckich, treningi umiejętności społecznych dla
osób uzależnionych i współuzależnionych, maraton „Mapa świata alkoholika”, trening
radzenia sobie ze złością, stresem, Trening Zachowań Asertywnych i maraton budowania
poczucia własnej wartości dla osób współuzależnionych). Zajęcia realizowali specjaliści
psychoterapii uzależnień i psychologowie z następujących placówek odwykowych: Ośrodek
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65;
Poradnia Leczenia Uzależnień w Kielcach, ul. Szczecińska 40, Ośrodek Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45. We wszystkich zajęciach brało udział 287
osób.
3) Profilaktyka uzależnień skierowana do społeczności lokalnej, w szczególności do dzieci
i młodzieży.
Zadanie realizowane było przede wszystkim poprzez organizację kampanii społecznych, które
mają swoim zasięgiem dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Kielc w celu
rozszerzenia wiedzy i zmiany zachowania wobec określonego problemu społecznego oraz
konferencji naukowej. Były to m.in.:
 kampania „Stop pijanym kierowcom”, podczas której funkcjonariusze kieleckiej Policji
wraz z członkami Komisji przeprowadzili kontrole trzeźwości kierowców. Podczas
kontroli kierowcy otrzymali ulotki informacyjne m.in.: „Alkohol niszczy życie. Zanim
wsiądziesz do samochodu – pomyśl!”; „Nie daj się nabrać – poznaj fakty o alkoholu”,
„Przejażdżka z pijanym kierowcom? _ NIE, Dziękuję!”, itp.
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 kampania „W-Rzuć to!”, której celem jest promowanie pozytywnych postaw
społecznych w Internecie wśród dzieci i młodzieży czyli przeciwdziałanie agresji,
cyberprzemocy,

hejtowi,

uzależnieniom

oraz

budowanie

właściwych

relacji

społecznych. W części poświęconej dorosłym jest budowanie świadomości osób
dorosłych na temat możliwych form przeciwdziałania temu i pomocy dla osób
poszkodowanych.
 kampania społeczna „Twoje zdrowie – nasza sprawa”, która ma na celu budowanie
świadomości i wrażliwości społecznej na temat uwarunkowań zdrowia psychicznego
bliskich oraz konieczność pomocy i wsparcia w problemach życiowych związanych
z uzależnieniami i zdrowiem psychicznym.
 Konferencja naukowo – szkoleniowa on-line pt. „Rodzina a przeciwności losu. Czas
pandemii”, która została

zorganizowana w ramach XVIII Świętokrzyskich Dni

Profilaktyki. Celem konferencji było przyjrzenie się jak dzieci i młodzież, rodziny radzą
sobie w czasie pandemii. Na podstawie przeprowadzonych badań została
przeanalizowana dynamika zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży miasta Kielce, na
przestrzeni lat 2008 – 2020.
Łącznie 3 kampanie społeczne i konferencja objęły zasięgiem ponad 1 000 osób.
4) Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych służącej rozwiązywaniu problemów
uzależnień oraz readaptacji społecznej i zawodowej.
W ramach realizacji zadań gminy (zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie)
z Urzędem Miasta Kielce współpracuje wiele organizacji pozarządowych. Realizują one
w ramach zadania publicznego zleconego przez Miasto Kielce, różnorodne formy programów
i warsztatów profilaktycznych z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym. Celem ich jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywizujące formy
wypoczynku jako alternatywa wobec substancji psychoaktywnych, alkoholu, nikotyny
i narkotyków. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
mają edukacyjny i informacyjny charakter działalności organizacji pozarządowych oraz
profilaktyczny aspekt podjętego problemu społecznego. Dzięki temu niwelowane są
negatywne skutki psychologiczne oraz społeczne dysfunkcji wśród dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych. W ramach swej działalności Stowarzyszenia organizują wiele akcji społecznych, co
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wspomaga rozwój psychoedukacyjny oraz kształtuje pozytywną wizję świata. Na powyższe
zadanie w 2021r. przeznaczono 1 096 235 zł, które realizowało 28 Stowarzyszeń, z którymi
zawarto 54 umowy na łączną kwotę 573 999,99 zł i objęło 1603 uczestników, dzieci
i młodzież mieszkającą na terenie Miasta Kielce.
Realizacja przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Kielce na
rok 2021, prowadzona była w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie i dotyczyła takich zadań jak:
 Organizacja czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Kielce w klubach sportowych, świetlicach i organizacjach
młodzieżowych
 Organizacja działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie
na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta (na lata 2021-2023 - 300 000zł)
 Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką
uzależnień
 Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką
uzależnień - półkolonie
 Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od
narkotyków po ukończonej terapii
 Prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży wspomaganego
zajęciami z jazdy konnej (z art. 19a ww ustawy)
 Przez warsztaty rozwoju do rzeczywistej trzeźwości (z art. 19a ww ustawy)
 Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny
osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin
 Wakacje z profilaktyką ( z art. 19a ww ustawy)
 Wakacje z profilaktyką-wyjazd integracyjny ( z art. 19a ww ustawy)
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 Wakacyjne Veto wobec przemocy alkoholu i narkotyków - półkolonie dla dzieci
i młodzieży z programem profilaktycznym ( z art. 19a ww ustawy)
 Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ( z art. 19a ww ustawy)
Największą popularnością cieszyło się zadanie „Organizacja czasu wolnego z programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kielce w klubach sportowych,
świetlicach i organizacjach młodzieżowych. Objęto nim 923 osoby. To zadanie realizowało 21
organizacji. Kolejnym zadaniem publicznym co do wysokości wydatkowanych środków
finansowych (202 000 zł) było zadanie pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień” które zrealizowało 22 organizacje
pozarządowe i stowarzyszenia, 485 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Miasto Kielce
wsparło Świętokrzyski Klub Abstynenta „Raj” kwotą 100 000 zł na realizację całorocznego
zadania,

działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie klubu

abstynenta. Stowarzyszenie zrzesza ok. 100 członków. Realizacją programów wspomagających
proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków zajęły się 2
Stowarzyszenia, które wsparto kwotą 15 000zł. Zadanie objęło 27 beneficjentów. Dwie
organizacje Stowarzyszenie Monar i Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizowały zadanie
publiczne pn. „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od
narkotyków po ukończonej terapii”. Miało ono na celu nauczenie młodych ludzi, którzy wyszli
z nałogu jak być samodzielnym, jak funkcjonować w normalnym świecie. Pomagali im w tym
terapeuci, którzy byli do ich dyspozycji w każdej chwili zwątpienia. Z pobytu w obu hostelach
skorzystało 25 osób po zakończonej terapii odwykowej.
5) Prowadzenie działalności Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji.
W rok 2021r. na terenie Polski ciągle obowiązywał stan pandemii, w związku z powyższym
pracownicy Centrum nadal musieli ograniczyć działania profilaktyczne rozumiane jako kontakt
bezpośredni z uczniami z kieleckich szkół. Zainicjowana w roku 2020 idea i koncepcja pracy
profilaktycznej

w

ramach

rozszerzania

działań

społecznościowych

o

charakterze

profilaktycznym w Internecie, w audycjach radiowych, lokalnej prasie oraz regionalnej TVP3
Kielce była kontynuowana i rozwijana w roku 2021. W ramach tych działań odbył się drugi
etap kampanii „W-Rzuć to!” skierowany szczególnie do uczniów szkół podstawowych. Wraz
z Kuratorium Oświaty zrealizowano bezpłatne szkolenie online dla nauczycieli i pracowników
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placówek oświatowych „Świat wirtualny dzieci i młodzieży – zagrożenia”. W grudniu
zainicjowano kampanię społeczną „Twoje zdrowie – nasza sprawa”, w ramach której został
zorganizowany konkurs dla kieleckich studentów na przygotowanie „spotu profilaktycznego”
dotyczącego m.in. budowania świadomości społecznej osób dorosłych na temat zachowań
ryzykownych dzieci i młodzieży (agresji, przemocy i uzależnień).
W roku 2021 kontynuowano prace nad wirtualnym Biuletynem Psychoprofilaktycznym
w formie strony internetowej. Biuletyn jest odpowiedzią na potrzebę realizacji działań
profilaktycznych

w

innej

formie

niż

spotkania

fizyczne

z

dziećmi,

młodzieżą,

rodzicami/opiekunami, studentami. Biuletyn składa się z trzech działów:


PSYCHOPROFILAKTYKA DZIECI I MŁODZIEŻY;



WSPARCIE DLA RODZICÓW;



WSPARCIE DLA PROFESJONALISTÓW.

Pracownicy Centrum oraz studenci psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
w ramach praktyk zaangażowali się w przygotowanie Biuletynu Psychoprofilaktycznego, który
dostępny jest na stronie www.psychoprofilaktyka.kielce.eu. Na potrzeby Biuletynu
zrealizowano kolejny cykl „Podszepty”, który składa się z 8 odcinków – wywiadów audio/video
z zaproszonymi gośćmi, osobami, które miały znaczący wkład w kształt, jaki przybrała terapia
uzależnienia od alkoholu i narkotyków w naszym mieście i regionie. Stronę Biuletynu
odwiedza średnio 150 -200 osób w miesiącu.
Ponadto przez cały rok 2021 Centrum aktywnie opiekowało się oraz publikowało treści
profilaktyczne

na

medium

społecznościowym,

czyli

na

podstronie

Facebooka:

https://www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE.
W ramach działań stacjonarnych, pomocy udzielanej na terenie Ośrodka, w 2021 roku
pracownicy Centrum udzielili pomocy 2129 osobom dorosłym i młodzieży (od 16 r.ż.) oraz 149
dzieciom i młodzieży poniżej 15 roku życia, udzielając łącznie 13 297 porad za rok 2021.
 W terapii par lub rodzinnej uczestniczyło 177 rodzin, którym udzielono 705 porad.
 Rodzicom udzielono 1083 porady w problemach w wychowywaniu dzieci.
 Szczególną grupą, która korzysta z pomocy psychoterapeutycznej w Centrum są osoby
dorosłe, które wzrastały w rodzinach z problemem alkoholowym lub inną dysfunkcją
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rodzinną. Osoby te korzystają z psychoterapii grupowej. Łącznie udzielono im 626
porad.
 W dwóch grupach socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży udzielono łącznie 225
porad.
 Pracownicy Centrum odbyli około 50 rozmów telefonicznych – konsultacji
z pedagogami szkolnymi, wychowawcami i specjalistami z placówek zajmujących się
wychowaniem, opieką i wsparciem dla dzieci i młodzieży. Konsultacje najczęściej
dotyczyły wsparcia w sytuacjach trudnych w pracy z młodzieżą, zagrożeń
samobójczych, okaleczania się, zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych.
6) Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach.
W roku 2021 Komisja rozpatrzyła sprawy 980 osób dotyczących zobowiązania do leczenia
odwykowego. Do Komisji wpłynęło 659 nowych wniosków (najwięcej nowych wniosków od
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 141 wnioski (21%),
rodzin – 129 wniosków (20%) oraz od policji – 119 wniosków (18%). Komisja odbyła 296
spotkań roboczych, podczas których podjęła 3 452 decyzje w wyniku których m.in.:
ambulatoryjne leczenie podjęło – 238 osób; stacjonarne leczenie odwykowe zadeklarowało –
5 osób; do Sądu Rejonowego w Kielcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich, celem wszczęcia
postępowania w sprawie o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowano – 274 spraw;
biegli w przedmiocie orzekania o uzależnienie od alkoholu wydali 263 opinie określające
stopień uzależnienia od alkoholu w stosunku do osób skierowanych do GKRPA; zakończono –
265 spraw. Komisja odbyła 13 spotkań plenarnych, podczas których m.in.: opiniowała wnioski
o przyznanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży, w kontekście zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z odpowiednimi uchwałami
Rady Miasta Kielce. Wydała 117 pozytywnych postanowień. Członkowie Komisji wraz
z funkcjonariuszami kieleckiej Policji i Straży Miejskiej przeprowadzili 13 kontroli, podczas
których sprawdzono 45 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta. Każdy
kontrolowany podmiot, a także starający się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, otrzymuje ulotkę „Niezbędnik przedsiębiorcy posiadającego koncesję”,
w której umieszczone są najważniejsze informacje dotyczące przepisów, jakie zgodnie
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z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powinien przestrzegać
przedsiębiorca.
4. Transport osób niepełnosprawnych
Zadanie to wykonywane było przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem.
Do realizacji tego zadania wykorzystywane są odpowiednio dostosowane samochody Ford
Transit oraz Opel Movano będące własnością Gminy Kielce.
Łącznie w 2021 roku przewieziono 2.034 osoby, przejeżdżając 34.490 km. Średni koszt
przejazdu 1 km wyniósł 2,19 zł.

XX. UCHWAŁY RADY MIASTA
Rada Miasta Kielce jest organem stanowiącym i kontrolnym, wybieranym na pięcioletnią
kadencję, Radę tworzy 25 osób.
I. W roku 2021 Rada Miasta Kielce podjęła 347 uchwał.
1. Ilość uchwał powierzonych do realizacji poszczególnym jednostkom organizacyjnym miasta:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 17
Miejski Zarząd Dróg - 10
Zarząd Transportu Miejskiego - 4
Kielecki Park Technologiczny - 4
Geonatura Kielce - 2
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 1
Miejski Urząd Pracy - 1
2. Ilość uchwał powierzonych do realizacji poszczególnym wydziałom i biurom Urzędu Miasta:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 98
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - 40
Wydział Budżetu i Księgowości - 38
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska - 16
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Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej - 12
Wydział Urbanistyki i Architektury - 10
Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji - 7
Kancelaria Prezydenta - 5
Wydział Geodezji - 4
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi - 3
Wydział Komunikacji - 3
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 2
Wydział Organizacji i Kadr - 2
3. Uchwały dotyczące bezpośrednio zakresu działania Rady Miasta Kielce – 68
Łącznie - 347
II. W 2021 roku Rada Miasta Kielce podjęła dwie rezolucje:
 Nr 7/2021 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej „sprzeciwu wobec prób
wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii
w życiu publicznym” przyjętej 19 czerwca 2019 roku przez Sejmik Województwa
Świętokrzyskiego.
 Nr 8/2021 w sprawie realizacji strategicznych planów rozwojowych Miasta Kielce
i budowania dobrobytu mieszkańców w oparciu o perspektywy wynikające
z członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej.

III. Stan realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Kielce w roku 2020 przedstawiał się
następująco:
1. Zrealizowano 268 uchwał.
2. Pozostaje w realizacji 60 uchwał.
3. Nie zrealizowano 2 uchwał.
4. Uchylono lub utraciły moc 4 uchwały.
5. 13 uchwał wchodzi w życie po 2021 roku.
Ad pkt 3
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2 uchwały nie zostały zrealizowane:
1) Uchwała nr XLII/823/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu
położonego w Kielcach przy ul. Chorzowskiej oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - odmowa podpisania umowy.
2) Uchwała nr XLIII/875/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Leofflera (dz. nr 767/1, obr. 0006) - nie
zgłoszono ofert w przetargu.
Ad pkt 4
Uchylono lub utraciły moc 4 uchwały:
1) Uchwała nr XXXVIII/743/2021 z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021 – 2045 - Regionalna Izba Obrachunkowa
stwierdziła nieważność uchwały (uchwała nr 3/2021 z 08.02.2021)
2) Uchwała nr XL/767/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045 - uchylona uchwałą nr LV/1084/2021.
3) Uchwała nr XL/770/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, który zostanie
ustanowiony na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, na udziałach
w nieruchomościach położonych w Kielcach Osiedle Na Stoku - Wojewoda Świętokrzyski
stwierdził nieważność uchwały – Rozstrzygnięcie z 2021-03-16 znak: PNK.I.4131.31.2021.
4) Uchwała nr XL/786/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na
świadczenie z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku w środowiskowych domach
samopomocy na terenie Gminy Kielce - uchylona uchwałą nr XLIII/890/2021.
Ad pkt 5
13 uchwał wchodzi w życie, ma moc obowiązującą po 31 grudnia 2021 roku, lub dotyczy roku
2021:
1. Uchwała nr LII/1030/2021 z dnia 14 października 2021 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
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2. Uchwała nr LIII/1037/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
3. Uchwała nr LIV/1046/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie określenia zasad
przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych przysługujących radnym Rady Miasta Kielce.
4. Uchwała nr LIV/1061/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

terenu

„KIELCE

PÓŁNOC

-

OBSZAR

II.3

WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY” na obszarze
miasta Kielce.
5. Uchwała nr LV/1071/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
6. Uchwała nr LV/1074/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce.
7. Uchwała nr LV/1075/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
8. Uchwała nr LV/1076/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia na rok
2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz
wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Miasta
Kielce.
9. Uchwała nr LV/1084/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022 – 2045.
10. Uchwała nr LV/1085/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kielce na 2022 r.
11. Uchwała nr LV/1086/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
12. Uchwała nr LV/1087/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2022 r.
13. Uchwała nr LV/1088/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2022 r.
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IV. Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciami nadzorczymi wobec 4 uchwał stwierdził
nieważność części zapisów:
1. Uchwała nr XLII/825/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie miasta Kielce na lata 2021-2027 – Rozstrzygnięcie z 2021-04-21
PNK.I.4131.42.2021.
2. Uchwała nr XLII/829/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego dla Miasta Kielce na lata 2021 – 2023 – Rozstrzygnięcie z 202104-19 PNK.I.4131.40.2021.
3. Uchwała nr XLIII/863/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Kielce,
wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie,
wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat – Rozstrzygnięcie
z 2021-05-27 PNK.I.4130.45.2021.
4. Uchwała nr LII/1026/2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 20212030” – Rozstrzygnięcie z 2021-00-08 PNK.I.4131.95.2021.
V. Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego przekazano
93 uchwały.
VI. Spośród uchwał podjętych przez Radę Miasta Kielce w 2021 roku:
26 uchwał dotyczyło rozpatrywania skarg,
8 uchwał dotyczyło rozpatrywania petycji,
2 uchwały dotyczyły rozpatrywania wniosków.
Ponadto Rada Miasta Kielce wystosowała jedną petycję w sprawie uruchomienia Oddziału
Reumatologii w Kielcach. (Uchwała nr LIV/1053/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.)
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