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RAPORT GRUPY ROBOCZEJ
POLITYKA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Niniejszy raport ma na celu przestawienie wynikow prac grupy roboczej oscylujących
wokoł zagadnien związanych z wybranymi problemami polityki społecznej Kielc i aktywnoscią
obywateli tegoz miasta. By jak najpełniej oddac charakter omawianych zjawisk, kazde z nich
będzie wprowadzane w następującym porządku:


przedstawienie analizy danych zastanych pochodzących z przeprowadzonych ankiet
i opinii zebranych podczas wywiadow z mieszkancami;



prezentacja najwazniejszych problemow w danym obszarze;



zaproponowanie rozwiązan mających załagodzic bądz zniwelowac zdiagnozowane
problemy.

Podczas prac nad opracowaniem raportu opierano się na danych zastanych zaczerpniętych z
następujących zrodeł: Strategia rozwoju Miasta Kielce do roku 2020; Diagnoza społeczna. Warunki
życia Polaków. Raport pod red. J. Czapinskiego i T. Panka (2015); Jakość życia w Kielcach, A.
Borcuch (2015); Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego na lata 2014-2020. Posiłkowano się rowniez licznymi danymi statystycznymi
pobranymi ze strony Głownego Urzędu Statystycznego,
 sondaze i badania naukowe
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 ankiety przeprowadzone w trakcie projektu.
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Wprowadzenie
Kielce to miasto na prawach powiatu połozone w srodkowo-wschodniej Polsce. Jest stolicą
wojewodztwa swiętokrzyskiego od 01.01.1999 r., a – zgodnie z pkt. 3 paragrafu 3 Statutu Miasta
Kielce z 22.12.2009 r. – obejmuje obszar o powierzchni 10 945 ha. Często zestawiane jest one z
innymi miastami: Warszawą, Krakowem, Łodzią, Rzeszowem, względem ktorych znajduje się w
centrum. Z wyzej wymienionymi miastami jest połączone głownymi szlakami transportu
lądowego.
Według danych z 2015 r. liczba mieszkancow miasta wynosi 197 724, z
czego 53,1% stanowią

kobiety,

a 46,9% męzczyzni.

W

latach

2002-2016

liczba

mieszkancow zmalała o 6,7%, a sredni wiek mieszkancow wyniosł 43,1 lat i jest porownywalny
do sredniego wieku mieszkancow wojewodztwa swiętokrzyskiego oraz nieznacznie większy
od sredniego wieku mieszkancow całej Polski.
Mieszkancy Kielc zawarli w 2015 roku 859 małzenstw, co odpowiada 4,3 małzenstwom na 1000
mieszkancow. Jest to mniej od wartosci dla wojewodztwa swiętokrzyskiego oraz znacznie mniej
od wartosci dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodow przypadających na
1000 mieszkancow. Jest to znacznie więcej od wartosci dla wojewodztwa swiętokrzyskiego
oraz wartosc porownywalna do wartosci dla kraju.
27,7% mieszkancow Kielc jest stanu wolnego, 56,2% zyje w małzenstwie, 6,4% mieszkancow
jest po rozwodzie, a 9,2% stanowią wdowy/wdowcy.
Kielce

mają ujemny przyrost

naturalny

wynoszący -336.

Odpowiada

to

przyrostowi

naturalnemu -1,7 na 1000 mieszkancow Kielc. W 2015 r. urodziło się 1 707 dzieci,
w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopcow. Srednia waga noworodkow to 3 351 gramow.
Wspołczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzen zywych do liczby
zgonow wynosi 0,84 i jest znacznie większy od sredniej dla wojewodztwa oraz znacznie mniejszy
od wspołczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.
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W 2013 roku 48,8% zgonow w Kielcach spowodowanych było chorobami układu krązenia,
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chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludnosci Kielc przypada 10.29 zgonow. Jest
to znacznie mniej od wartosci sredniej dla wojewodztwa swiętokrzyskiego oraz wartosc
porownywalna do wartosci sredniej dla kraju.
W

2015

roku

zarejestrowano 1371 zameldowan

w

ruchu

wewnętrznym

oraz 1964 wymeldowan, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kielc -593. W
tym samym roku 0 osob zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowan za
granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0. 61,1% mieszkancow Kielc jest w
wieku

produkcyjnym, 15,5% w

wieku

przedprodukcyjnym,

a 23,4% mieszkancow jest w wieku poprodukcyjnym1.
Kielce, jak pozostałe miasta wojewodzkie, zmagac się muszą obecnie z wieloma złozonymi
problemami, ktore dyktuje im szybko zmieniająca się rzeczywistosc. Jak pokazują najnowsze
ustalenia, rowniez te poczynione w ramach niniejszego projektu, problemy demograficzne z
jednej strony oraz brak swiadomosci obywatelskiej z drugiej to dwa czynniki, ktore bolesnie się
zazębiają, stanowiąc zarowno przyczynę, jak i skutek podstawowego problemu kielczan. Brak
aktywnosci obywatelskiej ma swoje przełozenie na zadowolenie z zycia w miescie i spełnienie
jako obywatela, co moze doprowadzac do poszukiwania rozwiązan najprostszych – migracji. To
własnie w tych dwoch aspektach (demografia i migracja) autorzy niniejszego raportu upatrują
największe przeszkody dla miasta, dlatego tez im poswięcają najwięcej uwagi.
Z rozmow przeprowadzonych z mieszkancami przez członkow grupy roboczej wyłania się
zbiezny obraz kielczanina, ktory nie uczestniczy w budowaniu zycia społecznosci lokalnej; nie
potrafiącego odnalezc się w relacji na linii obywatel-władza; niezdającego sobie sprawy ze
swojego potencjału jako obywatela. Mieszkancy Kielc nie znają swoich praw, nie zdają sobie
sprawy, na jakich płaszczyznach mogą się obywatelsko spełniac, nie wiedzą, ze oni rowniez mogą
uczestniczyc w kształtowaniu miasta, w ktorym zyją. W konsekwencji pozostają bierni na

Powyższe opracowanie pochodzi ze strony: www.polskawliczbach.pl/Kielce#dane-demograficzne
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aktywnosc w miescie, nie uczestniczą w lokalnych (osiedlowych i sąsiedzkich) formach
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aktywizacji. Nie wierzą we wspolne kreowanie przestrzeni zycia społecznego w miescie oraz
często bezrefleksyjnie przyjmują rozwiązania zaproponowane przez instytucje publiczne.
Powyzej opisany stan znajduje swoje potwierdzenie w licznych raportach i syntezach. M.in.
w raporcie z badan przeprowadzonych w ramach projektu Kielecka Szkoła Partycypacji wsrod
mieszkancow Kielc w okresie wrzesien-listopad 2016 Sytuacja społeczno-gospodarcza Kielc w
kontekście problemów i potrzeb mieszkańców.

Kielczanie, odpowiadając na 46 pytan,

wypowiedzieli się rowniez na tematy związane z partycypacją i polityką społeczną miasta. Juz
pobiezna lektura wynikow ankiet odsłania negatywną ocenę dla miasta Kielce.
II. Demografia, czyli dlaczego kielczan jest coraz mniej?
II.I Wprowadzenie
Kielce czasy swietnosci demograficznej mają juz dawno za sobą. Największą populację
odnotowano w miescie w 1991 r. Wtedy to Kielce zamieszkiwało az 215 005 mieszkancow2. Od
tamtego czasu obserwuje się jednak sukcesywny spadek liczby mieszkancow, w konsekwencji
czego obecnie stolicę wojewodztwa zamieszkuje ok. 190 000 mieszkancow.

GUS Bank Danych Regionalnych, faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31.12.1991.
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Tendencję depopulacji Kielc obrazuje ponizszy wykres.
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Zrodło: Wikipedia, hasło „Kielce”3
Zauwazyc nalezy smutną prawidłowosc – miasto traciło mieszkancow w wyniku
zawirowan historycznych (Potop szwedzki, powstania niepodległosciowe, II wojna swiatowa),
nigdy jednak spadek demograficzny nie był wiązany z sytuacją bytową mieszkancow.
Kielce są miastem, w ktorym zachodzą silne procesy starzenia się społeczenstwa. W 2016
r. miasto było w czołowce stolic wojewodzkich pod względem spadku liczby mieszkancow. W
2014 r. udział ludnosci w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ogołu ludnosci wyniosł 20,4%
(gorszy wynik osiągnęło tylko wojewodztwo łodzkie – 21,2%). Tendencja ta ma się jednak
utrzymac. W 2050 r. ponad 36% społeczenstwa będą stanowiły osoby powyzej 65 roku zycia4,
a do 2035 roku ubędzie 151,7 tys., a do roku 2050 az 291,3 tys. osob 5. Prognozuje się, ze liczba
ludnosci miast w wojewodztwie swiętokrzyskim w 2050 r. będzie o 35,1% mniejsza niz w 2013
r., podczas gdy na wsi ubytek wyniesie 13,1%. W miastach wojewodztwa swiętokrzyskiego
najbardziej zmniejszy się liczba osob w wieku 30-34 lata (o 66,9%) oraz 25-29 lat (o 65,2%), a na
www.pl.wikipedia.org/wiki/Kielce
Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa świętokrzyskiego, GUS 2015.
5 Tamże.
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wsi w wieku 20-24 lata (o 49,4%) oraz w wieku 25-29 lat (o 46,9%). Największy wzrost liczby
ludnosci zarowno w miastach, jak i na wsi wystąpi wsrod osob w wieku 85 lat i więcej –
odpowiednio 3,5-krotnie i 2,4-krotnie. Znacznie przybędzie takze osob w wieku 70- 74 lata –
odpowiednio o 66,1% i o 112,3%. Prognoza na lata 2013-2050 dla wojewodztwa
swiętokrzyskiego przewiduje jeden z największych w kraju (po wojewodztwie opolskim)
spadkow liczby ludnosci w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, natomiast jeden z
największych (po wojewodztwie łodzkim) wzrost liczby ludnosci w wieku poprodukcyjnym.
Województwo świętokrzyskie jest jednym z regionów, w których proces starzenia się
społeczeństwa przebiegać będzie najszybciej.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat w wojewodztwie swiętokrzyskim notuje się rowniez
stały ubytek migracyjny. W regionie saldo migracji wewnętrznych międzywojewodzkich na pobyt
stały od wielu lat (dostępne dane z BDL GUS od 1995 r.) utrzymuje się w przedziale wartosci
ujemnych. W 2014 r. wojewodztwo pod względem opisywanego wskaznika plasowało się na 13
miejscu (-2464) i obok warminsko-mazurskiego (-2794), sląskiego (-3633) i lubelskiego (-5125)
nalezało do rejonow o najmniej korzystnym saldzie migracji. Niekorzystną sytuację pod tym
względem w swiętokrzyskim obrazuje rowniez saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na
pobyt czasowy.
Niestety, Kielce przodują w rankingach najszybciej wyludniających się miast
wojewodzkich6. Głowny Urząd Statystyczny prognozuje, ze do 2050 r. liczba mieszkancow
wojewodztwa moze spasc ponizej miliona7. Pomimo zwiększonej w ostatnim czasie liczby
urodzen na terenie Polski, przyrost naturalny nadal jest ujemny, a wojewodztwo swiętokrzyskie
odnotowuje zmianę zblizoną do sredniej dla kraju, w związku z czym w kolejnych latach
przybywać będzie mieszkańców w średnim wieku i starszych. W 2050 roku w wojewodztwie
najwięcej będzie osob w wieku ok. 55 lat. To rodzi wyzwania dla polityki społecznej i
gospodarczej.

https://www.fly4free.pl/oto-najszybciej-wyludniajace-sie-miasta-w-polsce-sprawdz-czy-twoje-miasto-jest-naliscie/nggallery/image/miasto7/#galeria4787
7 http://www.radio.kielce.pl/pl/post-51663
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II.II Czy Kielce przygotowane są na starzejące się społeczeństwo? Kwestia osób
niepełnosprawnych
Kielce jednak nie są na nie przygotowane, co zostało zasygnalizowane w odpowiedziach
na temat kwestii związanych z polityką wspierania osob niepełnosprawnych. Respondenci
negatywnie ocenili (32% raczej zle, 15% zdecydowanie zle) działania władz miasta Kielce
podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych. Warto jednak zaznaczyc, ze odsetek osob
niepotrafiących ocenic działan władz w tej kwestii był wysoki, bowiem wyniosł 33%. Wskazywac
to moze na niewiedzę o potrzebach osob niepełnosprawnych lub brak uwrazliwienia
mieszkancow na te potrzeby. Jednoznacznie mozna zaznaczyc potrzebę prowadzenia projektow
społecznych dotyczących potrzeb osob niepełnosprawnych w miescie. Ciekawe wnioski nasuwają
się przy okazji analizy odpowiedzi na to pytanie udzielonych przez samych niepełnosprawnych.
Okazuje się, ze zaledwie 11% ankietowanych niepełnosprawnych uwaza, ze działania miasta w
zakresie ich aktywizacji są wystarczające. Ponad połowa (53%) wskazywała odpowiedzi
negatywne w tej kwestii, a 34% nie potrafiła wypowiedziec się na ten temat. Odsłania to smutny
obraz dla osob decyzyjnych – co drugi niepełnosprawny zauważa niewystarczalność działań
ze strony miasta, a co trzeci nie potrafi odniesc się do nich, co moze byc spowodowane np.
brakiem wiedzy w temacie. W tym wymiarze rodzi się więc pytanie, jak władze miasta
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W obliczu prognoz demograficznych odpowiedzi powyzsze winny stanowic punkt wyjscia
do szczegołowych prac w zakresie wspierania osob niepełnosprawnych i starszych. Stan
obecnych działań jest bowiem bardzo słabo oceniony i może doprowadzić do
katastrofalnych w skutkach sytuacji, gdzie osoby potrzebujące wsparcia nie otrzymają
naleznej im pomocy. Uwagi poczynione przez samych niepełnosprawnych stanowią skarbnicę
wiedzy i wytaczają drogę prac nad zmianami.
Wsrod wszystkich ankietowanych, jako srodki zaradcze poprawiające jakosc zycia osob
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niepełnosprawnych najczęsciej padały odpowiedzi: rehabilitacja i leczenie (54%), likwidacja
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zdobyciu wykształcenia (32%). Okazuje się zatem, ze pomoc rzeczowa czy finansowa (takie
odpowiedz tez mieli ankietowani zaproponowane do wyboru) nie są najwazniejsze. Szczegolną
uwagę zwrocono na wspieranie jakosci zycia osob niepełnosprawnych, dostosowanie ich
mozliwosci do potrzeb i asymilację społeczną rowniez dzięki wsparciu w zakresie zdobycia
wykształcenia i zatrudnienia. Społeczenstwo zatem nie oczekuje wsparcia socjalnego, a zmian
systemowych w podejsciu do pomocy, dzięki ktorej osoba niepełnosprawna staje się w miarę
samodzielna, stanowiąca o sobie i niezalezna. Takie podejscie jest niezwykle wazne – buduje ono
poczucie samodzielnosci i godnosci osob niepełnosprawnych. „Jako wsparcie, jakiego nalezało by
w tej sytuacji udzielic, wskazują traktowanie osob niepełnosprawnych tak, jak wszystkie inne
osoby – a więc nie wyroznianie ich, nie etykietowanie w trakcie udzielania pomocy, zarowno tej,
ktora wynika z niepełnosprawnosci, jak i kazdej innej” 8. Najszybszym działaniem, ktore moze
zostac podjęte przez instytucje publiczne moze byc poszerzenie oferty kulturalnej
i rekreacyjnej o dostosowanie odbioru do ich potrzeb oraz stworzenie planu
kompleksowej adaptacji funkcjonalnej instytucji publicznych z uwzględnieniem różnych
typów niepełnosprawności. Zasadnym wydaje się byc takze przeszkolenie personelu placowek
publicznych oraz skierowanie programu pobudzającego swiadomosc społeczną obywateli
w temacie potrzeb osob niepełnosprawnych oraz przedstawiającego niepełnosprawnym szereg
ofert kulturalnych, rekreacyjnych, artystycznych, pobudzających ich aktywnosc.
Zarowno przyczyny tego stanu, jak i destynacje migracyjne kielczan są bardzo złozone
i roznorodne. Jak czytamy w raporcie Stowarzyszenia Przyjazne Kielce, przy utrzymaniu tych
trendow w 2030-35 r. Kielce staną się najstarszym i najbiedniejszym miastem wojewodzkim
w Polsce i najstarszą stolicą regionu UE9.
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II.III Młodzi w Kielcach – dlaczego osoby w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym nie
wiążą swojej przyszłości z miastem?
Starzenie się społecznosci Kielc nie jest jedynym niekorzystnym zjawiskiem
demograficznym. Jednoczesnie, co roku następuje odpływ mieszkancow w wieku produkcyjnym.
Trend

przemian

demograficznych

miasta

przedstawia

ponizszy

wykres.

Zrodła danych: GUS.
Posługując się trendem pochodzącym z danych rzeczywistych ostatnich lat, mozna
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46 258 az do prawie 62 000. Realny odpływ ludnosci w wieku produkcyjnym moze byc jeszcze
wyzszy. W XXI wieku wzrosła emigracja Polakow (szczegolnie po wejsciu do UE). Głowny Urząd
Statystyczny prezentuje dane na podstawie zameldowan oraz wymeldowan. Znane jest zjawisko
stałego przebywania osob w wieku produkcyjnym poza granicami kraju przy jednoczesnym
zameldowaniu pod ostatnim adresem zamieszkania w Polsce.
Zatrzymanie niekorzystnego trendu wyludniania się osob młodych powinno byc
priorytetem samorządu na szczeblu zarowno miejskim, jak i wojewodzkim. Przewaznie to stolice
regionow są szansą dla osob w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym na zdobycie
wykształcenia, lepiej płatnej pracy oraz skorzystania z oferty kulturalnej i naukowej. Zatrzymanie
rozwoju Kielc moze miec negatywny wpływ na cały region. Diagnozę potwierdza zdanie
mieszkancow wypełniających ankietę Fundacji PESTKA. Za przyczynę problemow sfery
gospodarczej Kielc, najwięcej respondentow (53%) udzieliło odpowiedzi: „odpływ młodych
ludzi”. 36% pytanych wskazało na „odpływ aktywnych ludzi”, co było drugim z najczęstszych
wskazan. Badani wskazywali na potrzebę poszerzenia oferty kulturalnej miasta. Najczęsciej
wskazywaną potrzebą były festiwale filmowe (32%), festiwale muzyczne (30%), pikniki naukowe
(26%) oraz imprezy plenerowe (21%). Tworzenie tego typu wydarzen jest zgodne ze strategią
rozwoju miasta. Cel operacyjny dotyczący wykorzystania potencjału turystycznego i
rekreacyjnego Kielc dotyczy między innymi przygotowania i wdrozenia planu cyklicznych
festiwali oraz innych eventow. Poszerzenie oferty kulturalnej mogłoby skutkowac poprawą
atrakcyjnosci Kielc jako miejsca do zycia oraz studiowania. Obecna oferta kulturalna jednak nie
jest wykorzystywana w pełni przez mieszkancow Kielc. Mieszkancy w badaniu przyznali się, ze
rzadko spędzają czas wolny poza domem. Wyjscie „rzadziej niz kilka razy w miesiącu” było
najczęstszym wskazaniem zarowno w grupie instytucji kultury (biblioteki, muzea, filharmonia,
teatr), jak i rozrywki (kino, restauracja, pub, kawiarnia). Taka częstosc wskazan wahała się od
39% do 71% dla poszczegolnych miejsc. Najprawdopodobniej odpowiadają za to ograniczone
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fundusze na spędzanie czasu wolnego przez Kielczan. Az 54% badanych stwierdziło, iz na
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jakosci zycia, związanej z kulturą i rozrywką wydaje się byc nieodłączna z polepszeniem sfery
ekonomicznej mieszkancow Kielc.
Napływ młodych, kreatywnych osob jest mozliwy dzięki dwom duzym uczelniom –
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego oraz Politechnice Swiętokrzyskiej. Rozwinięcie oferty
edukacyjnej i dopasowanie jej do potrzeb rynku pracy spowodowałoby zatrzymanie w miescie
wykształconych osob. Potrzebę takiego działania widzi 41% ankietowanych, ktorzy w edukacji
zgodnej z potrzebami rynku pracy wiązą nadzieję na poprawę sfery gospodarczej miasta. Uczelnie
powinny stac się wsparciem dla biznesu, a obecny w miescie Kielecki Park Technologiczny
powinien sprzyjac rozwijaniu nowoczesnych technologii na obszarze Kielc. Szansą na napływ
osob w wieku produkcyjnym jest planowane opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką
Brytanię. Częsc zamieszkujących ją Polakow prawdopodobnie będzie rozwazac powrot do kraju.
Władze Kielc powinny wykonac działania mające na celu poprawę jakosci zycia w miescie oraz
stworzyc klimat do inwestowania w miescie. Głownymi problemami w sferze infrastrukturalnej,
wskazanymi przez respondentow badania były: „betonowanie” miasta (33%), zły stan
infrastruktury drogowej, rowerowej, parkingow oraz chodnikow, oraz ograniczona dostępnosc
publicznej opieki zdrowotnej. Rozwiązanie wyzej wskazanych problemow podniosłaby jakosc
zycia mieszkancow.
By dotrzec do czynnikow warunkujących procesy migracyjne, nalezy poddac ocenie
zadowolenie kielczan z jakości życia w ich mieście. Jak wskazują autorzy Diagnozy społecznej
2015. Warunki i jakość życia Polaków w Kielcach zyje się najgorzej, a zadowolenie z zycia w
miescie ewidentnie spadło w okresie ostatnich 4 lat. Kielczanie na tle mieszkancow innych miast
ocenili jakosc zycia w miescie bardzo zle. Wynika to przede wszystkim z sytuacji zawodowej
kielczan, co ma bezposrednie przełozenie na tendencje migracyjne. Młodzi wykształceni
kielczanie uważają miasto za nieatrakcyjne i niezapewniające możliwości rozwoju, czego

Strona

grupie wynosi ponad 90%). Podobnie odpowiadali ankietowani – az 1/3 respondentow biorących

12

dowodzi odpływ najzdolniejszych – laureatow „Nadzieje Kielc” (wspołczynnik migracji w tej
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udział w badaniu ankietowym stwierdziła, ze nie jest zadowolona z faktu, iz mieszka w Kielcach 10.
Wsrod ankietowanych, ktorzy wypowiedzieli się negatywnie na temat swego miejsca
zamieszkania, az połowa (53%) zle oceniła ofertę edukacyjną miasta w zakresie dostępnosci zajęc
dodatkowych (przy czym dobrą ocenę wystawiło 20% badanych, a nie miało zdania na ten temat
25%). Oznacza to, ze co 2 ankietowany upatruje w braku oferty zajęc dodatkowych duzy problem
i własnie brak mozliwosci rozwoju moze stanowic czynnik decyzyjny w kwestii ewentualnej
migracji.
Okazuje się, ze młodzi kielczanie potrzebują szerokiej oferty zajęc rozwijających ich
zainteresowania; są swiadomi, gdzie nalezałoby szukac mozliwosci pogłębiania swojej wiedzy,
ale niestety nie znajdują odpowiednich miejsc – takie odpowiedzi wskazał co czwarty uczen
(25%) i prawie co drugi student (45%). To kluczowa informacja w kontekscie sposobu
zatrzymania zdolnej młodziezy w Kielcach, ktora ewidentnie zdecydowana jest opuscic miasto –
az 49% ankietowanych wyraziła chęc przeprowadzenia się do innego miasta w badaniu
ankietowym przeprowadzonym w 2015 r. diagnozującym Jakosc zycia mieszkancow Kielc 11. W
obliczu funkcjonowania dwoch pręznie działających uczelni panstwowych w Kielcach nadal
brakuje miejsca rozwoju zainteresowan, co bolesnie odczuwają studenci. Poza zyciem
akademickim nie znajdują mozliwosci rozwoju swoich pasji, co czyni samo srodowisko
akademickie miasta za mało konkurencyjne względem uniwersytetow z sąsiadujących
metropolii: Krakowa czy Warszawy. To tu nalezy upatrywac prawdopodobną przyczynę migracji
naukowej młodych kielczan i wciąz niewielkiej napływ potencjalnych studentow z innych
osrodkow. Okazuje się, ze na uczelniach kieleckich wciąz studiuje spora grupa osob z pobliskich
miejscowosci wojewodztwa swiętokrzyskiego, a sami kielczanie nierzadko wybierają uczelnie w
innych miastach, z ktorych juz nie powracają po zakonczeniu sciezki edukacyjnej.
Rowniez bardzo negatywnie kielczanie ocenili dostępność żłobków i przedszkoli

11

http://fundacjapestka.pl/wp-content/uploads/2016/03/Pestka-Raport-z-badan%CC%81.pdf, s. 35.
Tamże, s. 6.
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sama infrastruktura w tej kwestii oceniana bardzo zle – wystarczy w tym miejscu przywołac
chociazby sondaz przeprowadzony na zlecenie Gazety Wyborczej w 2013 r. 12, w Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020
czy wyniki z ankiety przeprowadzonej w ramach projektu. We wspomnianej SSZIT czytamy:
„Zidentyfikowany został znaczny niedobor w zakresie zapewnienia opieki nad dziecmi do lat 3
oraz dziecmi w wieku przedszkolnym13”.
Od lat bowiem kielczanie mają problem z niewystarczającą liczbą placowek opiekunczych
dla najmłodszych. Dostępnosc złobkow zle oceniła niemal połowa badanych (31% raczej zle, 17%
bardzo zle) w stosunku do 20% pozytywnych wskazan (18% raczej dobrze, 2% bardzo dobrze);
dostępnosc przedszkoli zle oceniło 45% badanych (33% raczej zle, 12% bardzo zle) w stosunku
do 29% wskazan pozytywnych (25% raczej dobrze, 4% bardzo dobrze) 14. Dysproporcje te nie są
bez znaczenia, a problematycznosc zjawiska potęguje fakt, ze wsrod respondentow
niezadowolonych z tego, ze są mieszkancami Kielc, wskazniki te wzrastają znacznie – 70% z nich
negatywnie ocenia dostępnosc przedszkoli a 60% - złobkow.
Wsrod kielczan pracujących w sektorze publicznym ponad połowa dostrzega problem z
dostępnoscią złobkow (63%) i przedszkoli (53%). Nieco mnie osob pracujących w sektorze
prywatnym wypowiedziało się negatywnie w tej kwestii – 57% na temat złobkow, 53% na temat
przedszkoli. Prowadzący własną działalnosc rowniez dostrzegają problem oferty opiekunczej: az
55% ankietowanych zle oceniła dostępnosc złobkow, 52% - przedszkoli. Wskazniki te – w
kontekscie odpowiedzi oceniających funkcjonowanie placowek pozytywnie (w skali od 14% do
26%) odsłaniają duzą skalę zjawiska. Młodzi ludzie planujący swoją przyszłosc zawodową
rowniez ten aspekt biorą pod uwagę – co trzeci student wypowiedział się negatywnie na

http://www.radio.kielce.pl/post-18604
s. 116.

14

pestka, s. 15
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Wszystkie powyzej wymienione czynniki przyczyniają się do wzrostu wspołczynnika
migracji całych rodzin z miasta. Według zaktualizowanej Strategii rozwoju miasta Kielce na lata
2007-202015 saldo migracji z podziałem na ekonomiczne grupy wieku w 2013 r. wyniosło w
kategorii wieku przedprodukcyjnego -265, w wieku produkcyjnym -568 oraz w wieku
poprodukcyjnym -42. Udział mieszkancow w wieku przedprodukcyjnym był znaczący i wynosił
ok. 30%. Jest to zdecydowanie negatywne zjawisko mowiące o odpływie rodzicow z dziecmi.
Powrot po zmianie osrodka zycia rodzin często jest niemozliwy. Powodami takiej decyzji są m. in.
własnie niewystarczająca oferta pomocy dla rodzin, m.in. niewystarczająca ilosc miejsc w
przedszkolach i złobkach, brak stabilizacji finansowej oraz brak odpowiedniej oferty w miescie
na rynku nieruchomosci. Podczas planowania rozwiązania tego problemu warto rozważyć
atrakcyjną ofertę programów społecznych dla rodzin oraz poszerzanie liczby partnerów
Karty Dużej Rodziny, jak również jej lokalną promocję. Znaczącą kwestią wydaje się byc
rozwiązanie problemow opieki przedszkolnej oraz opieki nad dziecmi w wieku do lat 3. Według
raportu z wynikow kontroli NIK16, w 2015 roku w Kielcach funkcjonowało 6 złobkow publicznych
oraz 11 niepublicznych niedotowanych przez gminę. Zasadnym wydaje się wzmocnienie
działań samorządu zarówno w powoływaniu nowych placówek publicznych, jak i
zwiększaniu ilości miejsc w żłobkach niepublicznych przez dotacje władz Kielc. Pozytywnie
na zatrzymanie trendu powinna wpłynąc takze poprawa na rynku pracy, zarowno pod względem
liczby ofert pracy, jak rowniez ich jakosci. Odpowiedzi udzielone przez respondentow w badaniu
Fundacji PESTKA pozwala takze zaproponowac wsparcie w rozwiązaniu problemu. W pytaniu o
ocenę infrastruktury sportowej w miescie 60% respondentow oceniła pozytywnie (dobrze i
bardzo dobrze) dostępnosc placow zabaw. 40% badanych było przeciwnego zdania (odpowiedzi
zle i bardzo zle). Taki rozkład odpowiedzi moze wskazywac na nierownomierne rozmieszczenie
infrastruktury skierowanej do dzieci na kieleckich osiedlach. Wskazane jest przeprowadzenie

Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007 – 2020. Aktualizacja, Kielce 2015, s. 8.

Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech w województwie
świętokrzyskim. Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Kielce 2016.
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konsultacji społecznych, w wyniku których określone zostaną lokalizacje przeznaczone do
stworzenia potrzebnej infrastruktury.
Obraz Kielc dla młodych rodziców nie jest zachęcający – okazuje się, ze będą oni mieli
problem ze znalezieniem miejsca w złobku, a następnie w przedszkolu dla swojej pociechy.
W przyszłosci z kolei ich dzieci nie będą mogły w pełni się realizowac z powodu braku
roznorodnej oferty wspierającej rozwoj zainteresowan i pogłębiającej umiejętnosci, co rzutowac
będzie na jakosc wykształcenia. Nawet jesli uda się im zdobyc zgodne z predyspozycjami
i oczekiwaniami, rynek pracy nie będzie miał im nic do zaoferowania w obliczu starzejącego się
społeczenstwa, ktore sukcesywnie się wyludnia.
Jednym z problemow migracyjnych Kielc jest wyprowadzka kielczan do osciennych gmin.
Powodem takiej sytuacji moze byc mała liczba dostępnych terenow niskiej zabudowy w granicach
miasta. Niska podaz generuje wzrost cen, co w konsekwencji powoduje wybor sąsiedniej gminy
jako miejsca budowy domu. Rozwiązaniem sytuacji moze byc przekształcenie istniejących w
granicach administracyjnych Kielc działek rolnych (na mapie zaznaczone kolorem zołtym) na
działki budowlane z przeznaczeniem niskiej zabudowy. Jednoczesnie miasto powinno zapewnic
rozbudowę koniecznych instalacji oraz sieci do tych miejsc oraz istniejących już terenów pod
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Zrodło: Geoportal Kielce17
Największym problemem demograficznym, z ktorym będą zmuszone zmierzyc się władze Kielc

www.gis.kielce.eu
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gospodarczej miasta zauwazyło 26% respondentow. Kłopoty z realizacją polityki senioralnej w
Kielcach zostały zauwazone przez respondentow badania. W pytaniu o problemy infrastruktury
Kielc drugą z najczęsciej wymienianych przyczyn był ograniczony dostęp do publicznej opieki
zdrowotnej (27%). Kolejne pytanie dotyczyło działan poprawiających infrastrukturę miejską.
40% respondentow deklarowało potrzebę lepszego dostępu do darmowej opieki zdrowotnej,
23% likwidację barier architektonicznych, a 13% zwiększenie bazy domow opieki dla seniorow.
Sama opieka zdrowotna w miescie nie została wysoko oceniona przez ankietowanych. Siedmiu
na dziesięciu respondentow zle ocenia szybkosc wykonania niezbędnych badan specjalistycznych
(32% wskazało odpowiedz „bardzo zle”). Jeszcze gorzej oceniany jest dostęp do lekarza
specjalisty. Az 37% ankietowanych bardzo zle ocenia ten aspekt funkcjonującej w Kielcach słuzby
zdrowia, a kolejne 43% wskazało odpowiedz „raczej zle”. Względnie dobrze w tym zestawieniu
wypada dostęp do lekarza pierwszego kontaktu. 71% pozytywnie oceniło pracę przychodni,
jednak tylko 13% zaznaczyło najwyzszą notę. Warto wspomniec, iz 76% respondentow
zmuszonych było do korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej z powodu braku miejsc w
publicznej placowce słuzby zdrowia w ciągu ostatnich 5 lat. Rownie zle oceniane są działania
samorządu na rzecz aktywizacji osob starszych w miescie – 18% ankietowanych zaznaczyło
odpowiedz „zdecydowanie zle”, 28% „raczej zle”, a 36% nie ma zdania na ten temat. Dane
wyjsciowe jednoznacznie wskazują, ze w aspekcie polityki senioralnej władze samorządowe
powinny wykonac działania związane z infrastrukturą, opieką zdrowotną, jak rowniez poprawic
ofertę aktywizacji najstarszych mieszkancow. Prognozy jednoznacznie wskazują, ze liczba osob
starszych będzie się systematycznie zwiększac. Paradoksalnie, miasto Kielce nie będąc w
stanie zatrzymać niekorzystnego zjawiska, może jednocześnie zadbać o poprawę jakości
życia seniorów oraz ograniczyć migrację osób w wieku produkcyjnym poprzez oparcie
gospodarki miejskiej na usługach skierowanych do osób starszych. Utworzenie kierunkow
medycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego jest szansą na utworzenie względnie dobrze

nie tylko poprawić jakość życia mieszkańców, ale także pozytywnie wpłynąć na tworzenie
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w mieście produktów turystyki senioralnej, wciąż rozwijającej się w naszym kraju. Przy
obecnej sytuacji demograficznej Kielc, pewnym jest fakt, ze samorząd będzie zmuszony do
poniesienia nakładow związanych z seniorami. Wskazana jest dogłębna analiza dokonana przez
władze, na ktorej podstawie zostaną wykonane realne działania. Nie mozna dopuscic do sytuacji,
aby najstarsi mieszkancy stali się obciązeniem demograficznym Kielc. Powinni byc szanowaną i
aktywną grupą społeczną, a byc moze szansą na zatrzymanie odpływu młodych osob.
II.IV Proponowane możliwe kierunki działań w celu polepszenia sytuacji
W Strategii rozwoju Miasta Kielce jednym z wyzwan strategicznych jest zatrzymanie
odpływu młodych ludzi oraz osob w wieku produkcyjnym. Z diagnozą tą zgodzili się sami
mieszkancy – wskazując na jako drugie w kolejnosci z wyzwan dla miasta w omawianym
dokumencie i respondenci ankiety przeprowadzonej w ramach projektu – 53% badanych
wskazało, iz najwazniejszym problemem sfery gospodarczej Kielc jest własnie odpływ młodych
ludzi. Mimo to nie pojawiła się wsrod celow strategicznych propozycja rozwiązania problemu.
W obliczu powagi problemu owo przeoczenie zdaje się dosc znaczące dla całosci dokumentu.
Sam dokumenty wspomina o młodych czternascie razy, ale tylko trzy w częsci dotyczącej
rekomendowanych działan. Analiza obecnego stanu mowi m.in. „Największą grupą podejmującą
migracje były osoby w wieku produkcyjnym. Miasto opuszczało tez wiele dzieci i młodziezy, co
moze oznaczac przeprowadzki całych rodzin. Walka z ujemnym saldem migracji i poprawa
sytuacji demograficznej powinna byc istotnym kierunkiem działan władz miasta.(…) Drugim pod
względem istotnosci wyzwaniem jest zatrzymanie odpływu młodych ludzi (jako najwazniejsze
wyzwanie zakwalifikowało je 36,4% badanych)”. Miasto w Strategii stawia sobie za cel:
1. Cel operacyjny 3. Poprawa jakosci zycia mieszkancow miasta, w tym osob

włączającej.
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2. Cel operacyjny 3. Poprawa jakosci zycia mieszkancow miasta, w tym osob
niepełnosprawnych i seniorow (…) Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodziezy w
klubach i organizacjach sportowych działających na terenie miasta Kielce
3. Cel strategiczny 1. (…) Działania związane z rozwojem przedsiębiorczosci powinny byc
ukierunkowane na ludzi młodych i skoordynowane za pomocą specjalnie opracowanego
programu obejmującego np. stworzenie systemu stałego podnoszenia kompetencji i
kształcenia ustawicznego, tworzenie inkubatorow przedsiębiorczosci, rozwoj programow
stypendialnych, w tym programow grantowych dla najlepszych absolwentow,
dostosowanie kierunkow kształcenia do przewidywanych kierunkow rozwoju sektora
gospodarki w regionie oraz wspołpracę z przedsiębiorcami przy tworzeniu
innowacyjnych kierunkow kształcenia.
Rowniez lapidarnie potraktowano problem osob niepełnosprawnych. Zauwazono, ze
powinno się stwarzac odpowiednie warunki, takie jak odpowiednia infrastruktura i likwidacja
barier architektonicznych, działania aktywizujące, a w przypadkach tego wymagających –
rowniez

opiekuncze.

Dodatkowo,

istotne

są

rozwiązania

z

zakresu

podnoszenia

wciąz niewystarczającej swiadomosci społecznej oraz działania integrujące18. Ponizej fragment z
omawianego dokumentu: „Działania: 3.1. Likwidacja barier architektonicznych utrudniających
poruszanie się po miescie oraz odpowiednia lokalizacja mebli miejskich (np. ławek) pozwalająca
na odpoczynek dla osob z trudnosciami w poruszaniu się. 3.2. Wzmacnianie aktywnosci
społecznej i integracji seniorow i osob niepełnosprawnych poprzez dostosowanie oferty
wydarzen kulturalnych, sportowych, edukacyjnych do ich potrzeb. 3.3. Rozwoj sieci i oferty
klubow seniora oraz osrodkow wsparcia dziennego dla osob chorych na chorobę Alzheimera,
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Prowadzenie kampanii społecznych upowszechniających prawa, potrzeby i zasoby osob
starszych i niepełnosprawnych oraz idee integracji społecznej. 3.6. Rozwijanie infrastruktury
pomocy instytucjonalnej działającej na rzecz osob z niepełnosprawnoscią. 3.7. Wspieranie
tworzenia nowych miejsc pracy dla osob niepełnosprawnych z wykorzystaniem srodkow PFRON
i mozliwosci tworzonych przez ekonomię społeczną. 3.8. Podnoszenie kompetencji dzieci
i młodziezy niepełnosprawnej w celu osiągnięcia samodzielnosci. 3.9. Ułatwianie dostępu
i podnoszenie jakosci usług społecznych w tym promowanie włączenia społecznego, walka
z ubostwem i dyskryminacją”.
Analiza powyzszych fragmentow, jak i całego dokumentu, pozwala łatwo stwierdzic, ze co
prawda dokumenty wskazują potrzebę podejmowania działan związanych zatrzymaniem
migracji, ale nie są one planowane do wdrozenia. A najwazniejsze wyzwania, jakim nalezy stawic
czoło to:
Poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej oraz dostosowanie ich do potrzeb osob
niepełnosprawnych w celu zatrzymania pogłębiającego się wykluczenia ze społeczenstwa oraz
przedstawiającego niepełnosprawnym szereg ofert kulturalnych, rekreacyjnych, artystycznych,
pobudzających ich aktywnosc. Proponujemy wprowadzenie tłumaczy migowych do
kieleckich teatrów (Teatru im. Stefana Żeromskiego, Teatru Lalki i Aktora Kubuś,
Kieleckiego Centrum Kultury) oraz upowszechnienie wystaw sensorycznych w kieleckich
muzeach i galeriach sztuki.
Stworzenie

planu

kompleksowej

adaptacji

funkcjonalnej

instytucji

publicznych

z

uwzględnieniem roznych typow niepełnosprawnosci.
Ustawiczne

szkolenie

personelu

placowek

publicznych

oraz

skierowanie

programu
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Poszerzenie oferty zajęc rozwijających zainteresowania i wzmacniających umiejętnosci
młodziezy szkolnej w miejskich osrodkach kultury przy

pełnym jej zaangazowaniu w

partycypację lokalną. Proponujemy wygospodarowanie miejsca na stronie internetowej
Urzędu Miasta bądź uruchomienie niezależnej strony internetowej (koszt utrzymania
domeny 108 PLN/rok), na której kielczanie mogliby zamieszczać filmy ukazujące ciekawe
miejsca/wydarzenia w Kielcach. Taka aktywnosc nie tylko zintegruje mieszkancow, ale
doprowadzi do rozbudzenia w nich poczucia odpowiedzialnosci za miasto.
Pobudzic aktywnosci ludzi młodych oraz seniorow w miescie. Uwzględnienie działan „miękkich”
– nieinwestycyjnych w ramach Budzetu Obywatelskiego.
Zwiększenie zaangazowania młodych ludzi w sprawy publiczne (temat zupełnie nieobecny
w Strategii rozwoju miasta) w szczegolnosci s Młodziezowej Rady Miasta i wsparcie jej działan.
Podjęcie krokow wsparcia młodych dorosłych poprzez m.in. budowę większej ilosci złobkow,
zadbanie o usuniecie barier architektonicznych dla młodych rodzicow etc.
Rozszerzyc ofertę programow społecznych dla rodzin oraz liczbę partnerow Karty Duzej Rodziny.
Proponujemy zwiększenie działań promocyjnych KDR.
Zasadnym wydaje się wzmocnienie działan samorządu zarowno w powoływaniu nowych
placowek publicznych, jak i zwiększaniu ilosci miejsc w złobkach niepublicznych przez dotacje
władz Kielc.
Stworzenie kompleksowej oferty prozdrowotnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz aktywizacyjnej
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moze nie tylko poprawic jakosc zycia mieszkancow, ale takze pozytywnie wpłynąc na tworzenie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt: „Kielecka Szkoła Partycypacji”
FB: Kielce Partycypacyjnie i obywatelsko
http://fundacjapestka.pl/kielecka-szkola-partycypacji
Biuro projektu:
Ul. Targowa 18/925, 25-520 Kielce
e-mail: fundacja.pestka@gmail.com
tel./fax 41 341 74 96

Skoordynowac działania przez organizacje pozarządowe oraz doprowadzic do realnej
wspołpracy z jednostkami miejskimi.tworzenie przestrzenie dyskusji i dialogu dla mieszkancow,
organizacji, grup nieformalnych itp. – np. Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywnosci
Obywatelskiej.

III. Aktywność obywatelska kielczan
III.I Wprowadzenie
Społeczenstwo obywatelskie zasadza się na aktywnosci mieszkancow danego regionu.
Odpowiedzialny obywatel dba o region, w ktorym mieszka; jest swiadom tego, ze jego postawa i
aktywnosc mogą przyczynic się do wzrostu atrakcyjnosci i jakosci zycia w miescie.
Waznym czynnikiem warunkującym aktywnosc obywatelską mieszkancow okreslonego
regionu jest postawa władz względem aktywnosci obywateli oraz sposob komunikacji na linii
urząd-obywatel. Mieszkancy muszą miec pewnosc, ze ich inicjatywnosc nie będzie tłumiona, a
rzeczowo omowiona z przedstawicielem władz. Mieszkancy muszą ufac wybranym przez siebie
osobom do sprawowania urzędu. Tymczasem, az 74% ankietowanych odpowiedziało negatywnie
na pytanie Czy masz zaufanie do władz miasta Kielce?! Co więcej, z ankiety przeprowadzonej w
ramach niniejszego projektu wyłania się nienajlepsza ocena dla działan miasta na rzecz rozwoju
aktywnosci społecznej i obywatelskiej. Okazuje się, ze kielczanie najgorzej oceniają aktywizację
społeczno-zawodową bezrobotnych (54% ankietowanych zaznaczyła odpowiedzi zdecydowanie
źle lub raczej źle). Zestawienie odpowiedzi zaprezentowane na stronie 29 raportu pokazuje
jednak, ze spora grupa respondentow nie ma wiedzy na temat działalnosci władz miasta w
okreslonych obszarach – co udowodnione zostało przez częste wybieranie przez kielczan
odpowiedzi Trudno powiedzieć.

formy komunikacji z władzą. Ta rozbieznosc moze wynikac z niewiedzy, gdzie nalezałoby szukac
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Kielczanie są zainteresowaniu udziałem w konsultacjach/debatach społecznych (az 74%
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informacji nt debat czy konsultacji społecznych bądz nieznajomosci procedur – to własnie takie
głosy padały najczęsciej podczas rozmow przedstawicieli niniejszej grupy roboczej z
mieszkancami w ramach organizowanych spotkan. A kielczanie mają duzy potencjał, co pokazują
chociazby wyniki badania przeprowadzonego przez Urząd Miasta19.
Na uwagę zasługuje oddolna inicjatywna seniorow pod auspicjami Fundacji PEStka, ktora
doprowadziła do powołania kieleckiej Rady Seniorow w maju 2017r. Blisko roczna praca
doradczo-szkoleniowa, jaką wykonała Fundacja PEStka wspolnie z grupa inicjatywna seniorow
pozwoliła na przygotowania gotowego projektu statutu, uchwały wraz z załącznikami.
Przewodniczący Rady Miasta wraz z Komisją Rodziny i Polityki Społecznej bardzo scisle
wspołpracowali z grupą inicjatywną, co zaowocowało zgodnym z oczekiwaniami społecznymi
projektem uchwały.
III.II Proponowanie rozwiązanie – podział Kielc na dzielnice
Jednostki pomocnicze mają swoją tradycję sięgającą lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX
wieku (kraje skandynawskie). Stały się one filarem samorządności, podstawą do tworzenia
racjonalnie zarządzanych wspólnot lokalnych, w których sprawy załatwiane są na szczeblu jak
najbliższym pojedynczego mieszkańca. To sprawia, że poziom zaangażowania mieszkańców
wyodrębnionych obszarów wzrasta, przy jednoczesnym lepszym i łatwiejszym realizowaniu
funkcji samorządu miejskiego. Jednostki pomocnicze to jedna z najbardziej efektywnych metod
budowania społeczenstwa obywatelskiego, swiadomej i zaangazowanej w działania lokalne
wspolnoty mieszkancow. Idea przekazywania częsci kompetencji gminy do tych najmniejszych i
najnizszych szczebli organizacyjnych, tj. sołectw, osiedli czy dzielnic, znajduje swoje zrodło w
europejskiej zasadzie subsydiarnosci.
Zasadniczy podział terytorialny panstwa, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze

https://kielce.onet.pl/kielce-mieszkancy-ocenili-budzet-obywatelski/8gtd1b0
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oraz kulturowe, zapewniający jednostkom terytorialnym zdolnosc wykonywania zadan
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publicznych, został okreslony w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r., o wprowadzeniu zasadniczego
trojstopniowego podziału terytorialnego panstwa. W mysl art. 1 ust. 1 tej ustawy, jednostkami
zasadniczego trojstopniowego podziału terytorialnego panstwa są: gminy, powiaty i
wojewodztwa. Jednostki pomocnicze są organami powołanymi w ramach tzw. podziału
pomocniczego panstwa, a ich głownym celem ma byc udzielanie pomocy jednostkom samorządu
terytorialnego. Wspomniany podział pomocniczy i jednostki pomocnicze w Polsce występują
tylko na szczeblu gminy. Ustawa o samorządzie gminnym3 w art. 5 wskazuje, ze „gmina moze
tworzyc jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą
moze byc rowniez połozone na terenie gminy miasto.” Ustawodawca dodając stwierdzenie „i inne”
daje jasno do zrozumienia, iz katalog form własciwych dla jednostek pomocniczych nie jest
zamknięty. Gmina ma samodzielnosc w decydowaniu o tym, czy w ogole utworzyc jednostki oraz
czy utworzyc je na całym obszarze gminy, czy tez tylko na jej częsci. Ustawa okresla dalej, ze:
„jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkancami lub z ich inicjatywy.” Szczegołowe zasady tworzenia, łączenia, podziału jednostki
pomocniczej ma okreslac statut gminy, czyli najwazniejszy akt prawa lokalnego w kazdej gminie.
Status prawny jednostki pomocniczej gminy został uregulowany w art. 35 - 37b oraz art. 39 i 51
ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa zobowiązuje władze polskich gmin do uchwalenia
statutow funkcjonujących na ich terenach jednostek pomocniczych. Artykuł 37 ustawy reguluje
ustroj dzielnicy (bądz tez osiedla) ustanawiając system organow uchwałodawczych i
wykonawczych, ktorymi mają byc odpowiednio: rada, o liczbie członkow nie wyzszej niz 21, oraz
zarząd, na ktorego czele stoi przewodniczący. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Ponadto, statut osiedla moze wprowadzic
zasadę, iz w osiedlu organem uchwałodawczym jest nie rada, a ogolne zebranie mieszkancow,
ktore to wybiera zarząd osiedla. Ustawa o samorządzie gminnym w art. 37a przyznaje
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej prawo do uczestniczenia w

organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztow
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podrozy słuzbowej. Prawo do diety i zwrotu kosztow moze przysługiwac takze innym członkom
organu wykonawczego jednostki pomocniczej (zarządu) oraz członkom rady dzielnicy/osiedla
(art. 37b). Ustawa o samorządzie gminnym w art. 39 mowi takze, iz „decyzje w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wojt, o ile przepisy szczegolne nie stanowią
inaczej”, jednak do załatwiania tychze spraw rada gminy moze upowaznic rowniez organ
wykonawczy jednostki pomocniczej. Jezeli chodzi o finanse, to ustawa okresla, iz gmina
samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie swojej uchwały budzetowej, ale w
statucie moze okreslic uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki
finansowej w ramach budzetu gminy (art. 51). Art. 212 ust. 9 ustawy o finansach publicznych
mowi natomiast, ze uchwała budzetowa okresla między innymi: „uprawnienia jednostki
pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budzetu gminy”. Mowiąc o
podstawach prawnych funkcjonowania jednostek pomocniczych, nie sposob pominąc statutow
miast oraz statutow dzielnic. Regulacje dotyczące jednostek pomocniczych zazwyczaj mieszczą
się w rozdziałach zatytułowanych Rada Miasta, poza tym mogą się zawierac w częsci
zatytułowanej po prostu Jednostki pomocnicze lub w załączniku. W statutach dzielnic są zapisy
m.in. dotyczące organizacji wewnętrznej czy zadan zarządu dzielnicy. Przykładowo w statucie
Osiedla Maciejkowice (Chorzow) są wymienione zadania własne osiedla, m.in. opiniowanie i
wnioskowanie o wykonanie remontow mieszkalnych budynkow, opiniowanie i wnioskowanie w
sprawach dotyczących gospodarki zielenią osiedla w tym skwery, zielence, place zabaw, boiska
oraz place sportowe, wspołpraca z placowkami oswiatowymi, zakładami pracy oraz
organizacjami społecznymi, kulturalnymi i sportowymi działającymi w osiedlu, opiniowanie i
inicjowanie nowych przedsięwzięc gospodarczych w osiedlu. Natomiast w Katowicach do
kompetencji rady nalezy, m.in. uchwalanie programow działania jednostki, udział w
przeprowadzaniu konsultacji z mieszkancami jednostki na zasadach okreslonych uchwałami rady
miasta, inicjowanie i organizowanie obchodow okolicznosciowych związanych z miejscami

rad osiedli znajdują się w statutach osiedli, mogą je takze okreslac dodatkowe uchwały. Są jeszcze
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regulaminy rady dzielnic i regulaminy zarządu dzielnicy, uchwalane przez same rady dzielnic.
Rady dzielnic i osiedli nie są tak liczne jak rady miast, ale mimo wszystko są organami dosc
licznymi. Większosc z rad liczy piętnastu członkow. Organami jednostek pomocniczych są: rada
osiedla/dzielnicy oraz zarząd (wybierany przez radę). Generalnie, zarządy jednostek, jako organy
mniej liczne, spotykają się częsciej niz rady. Zdarza się, ze gdy zbliza się jakies wydarzenie bądz
pojawią się kwestie problemowe, to zarządy są zwoływane co dwa tygodnie, a nawet co tydzien.
Jak same okreslają, spotykają się „w razie potrzeby częsciej”. Warto podkreslic, ze sesje rad mogą
miec charakter „tematyczny” i byc poswięcone konkretnym, palącym sprawom lokalnym.
Większosc radnych monitorowanych jednostek powaznie podchodzi do pełnionej przez siebie
roli i uczestniczy w spotkaniach rady. Nierzadko zdarzają się jednak przypadki „pasywnych”
radnych, ktorzy bez waznego powodu opuszczają sesje, czy wręcz nie utrzymują z władzami
jednostki zadnego kontaktu. Jak wynika z przeprowadzonych rozmow, czasem dochodzi nawet
do takiej sytuacji, ze absencja radnych uniemozliwia radzie podejmowanie wiązących
rozstrzygnięc (w powodu braku quorum). W celu wyeliminowania tych problemow w niektorych
miastach (np. Rybnik) wprowadzono w statutach rozwiązania umozliwiające usunięcie radnego
z urzędu w przypadku nie brania udziału w pracach rady jednostki pomocniczej, do ktorej został
wybrany. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie siedziby w jednostce podległej urzędowi
miasta (np. szkoła w Chorzowie i Rybniku lub Centrum Kultury w Gliwicach). W takim przypadku
jednostki organizacyjne miasta (jako bardziej doswiadczone i posiadające potrzebne zaplecze)
mogą pomoc w organizacji przedsięwzięc, np. imprez kulturalnych, i w pozniejszym rozliczeniu
zrealizowanych projektow (pomysł jest juz realizowany w Tychach). Ciekawym przypadkiem jest
Sosnowiec, w ktorym siedziba rady jednostki pomocniczej (jedynej w miescie) znajduje się w
pomieszczeniu nalezącym do urzędu miejskiego („punkt kancelarii ogolnej”). Wydaje się, iz taka
sytuacja potencjalnie daje duzo mozliwosci członkom władz jednostki pomocniczej, gdyz
wydelegowana tam pracowniczka urzędu mogłaby na bieząco zajmowac się kwestiami

miasta. Aktywnosc jednostek przyjmuje bardzo rozną postac, jednak w większosci przypadkow
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jest związana z działaniami kulturalnymi, edukacyjnymi i sportowymi. Inicjatywy te są na ogoł
kierowane do dzieci i młodziezy oraz do seniorow i mają na celu głownie integrowanie lokalnej
społecznosci.

Pozostałe

działania

to

m.in.

udział

w

konsultacjach

społecznych,

wspołdecydowanie o podziale srodkow finansowych na inwestycje i remonty w dzielnicach czy
inicjatywa uchwałodawcza. Uczestniczenie w pracach rady to nie jedyny obowiązek wiązący się z
pracą w organach jednostek pomocniczych. Radni są takze zobligowani (zapisy w statutach rad
dzielnic/osiedli) do kontaktu z mieszkancami, np. poprzez organizację dyzurow, ktore odbywają
się z rozną częstotliwoscią (w niektorych jednostkach raz w tygodniu, w innych raz w miesiącu).
W kilku z badanych gmin (w Chorzowie, Dąbrowie Gorniczej czy Rybniku) radni dyzurują
rotacyjnie, co tydzien kto inny przychodzi spotkac się z mieszkancami. W Bielsku Białej zdarza
się, ze na dyzur przychodzą wszyscy radni, choc oficjalnie zawsze jest jeden z radnych (rotacyjnie)
i przewodnicząca rady. Dobrą praktyką dotyczącą dyzurow jest stosowany w Chorzowie
formularz zgłaszania problemu. Gdy mieszkaniec przekazuje radnemu swoją sprawę, ten
wspolnie ze zgłaszającym wypełnia specjalny formularz. Formularze są przekazywane do urzędu
miasta, gdzie konkretne problemy zostają przydzielone odpowiednim wydziałom. W ten sposob
radny i mieszkaniec mogą monitorowac stan załatwiania sprawy, a urzędnik ma wszystkie
informacje, potrzebne mu do znalezienia rozwiązania. Inną dobrą praktyką są wizje lokalne.
Polegają one na tym, ze radni dzielnicy wraz z mieszkancami udają się na miejsce wskazane przez
mieszkancow i badają konkretne zgłaszane postulaty/problemy. Bardzo wazne dla skutecznego
działania jednostek pomocniczych są spotkania z mieszkancami. Same sesje powinny byc
„tematyczne”, co pozwala na zaproszenie odpowiednich specjalistow (urzędnikow, pracownikow
innych instytucji), a tym samym moze przyczynic się do lepszego rozeznania konkretnych spraw
i skuteczniejszego rozwiązywania istniejących problemow.
Szczegolnie znaczący aspekt działalnosci organow osiedla Osowa polega na animowaniu
lokalnej społecznosci zamieszkującej jednostkę pomocniczą (koncerty, debaty wyborcze, imprezy

dokonywane były wspolnie z organizacjami społecznymi lub koscielnymi, a takze mediami
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lokalnymi funkcjonującymi na terenie osiedla/dzielnicy. Wiele sposrod wyzej wymienionych
przedsięwzięc słuzyłoby zarowno integracji mieszkancow jednostki pomocniczej, jak
i budowaniu idei społeczenstwa obywatelskiego oraz lokalnego patriotyzmu na poziomie osiedla.

Tworzenie jednostek pomocniczych gminy jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem gmin. Na
swoim

terytorium

gmina

w

drodze

uchwały

rady

gminy,

po

konsultacjach

z mieszkancami lub z ich inicjatywy, moze tworzyc jednostki pomocnicze: sołectwa oraz
dzielnice, osiedla i inne. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki
pomocniczej okresla statut gminy. Ustawodawca w sposob bardzo ogolny zarysował instytucję
jednostek pomocniczych gminy pozostawiając swobodę w tym zakresie prawu miejscowemu.
Przepis ten ma charakter ius dispositivum. Rada gminy moze postąpic według jego dyspozycji, ale
nie jest do tego zobligowana. Na chwilę obecną w Statucie Miasta Kielce nie ma możliwości
tworzenia jednostek pomocniczych, m.in. Dzielnic czy Osiedli.
Podział na dzielnice przyczyniłby się do rozwiązania problemów wynikających z
negatywnych ocen mieszkańców wystawionych władzom miasta w zakresie działań
aktywizujących mieszkańców. Oddane zostałoby w ręce kielczan narzędzie, które pozwoliłoby
na świadomą partycypację mieszkańców w kreowaniu wyodrębnionych obszarów. Taka
forma przekazania decyzyjności i odpowiedzialności już została sprawdzona przy okazji
realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Kielc potrafią się zjednoczyć
w sprawie, która bezpośrednio ich dotyczy; działają wtedy skutecznie i rzetelnie.
Podział na dzielnice miałby swój wymiar wychowawczy – stanowi on gwarant wzrostu
świadomości mieszkańców sprawami miasta oraz wzrostu ich poczucia odpowiedzialności za
„małe ojczyzny”, jakimi staną się dzielnice. Te wyodrębnione w ramach miast jednostki
przyczynią się ponadto do kształtowania elit miasta – to właśnie dzielnice staną się kuźnią
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podniesie jakość aktywności obywatelskiej mieszkańców.
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aktywistów, którzy nie pozostają bierni na problemy miasta, regionu, lokalnych społeczności, co
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Dzielnice przyczynią się również do podniesienia jakości komunikacji na linii władzaobywatel. Wszelkie kwestie, które Urząd Miasta winien skonsultować z mieszkańcami, będą
przekazywane do omówienia w ramach działalności dzielnic, co usprawni procedurę
konsultacji społecznych i przyczyni się do wzrostu odsetka osób, które w nich biorą udział.
ORGANIZACAJE POZARZĄDOWE
Organizacje pozarządowe to wazni aktorzy zycia demokratycznego, warunek istnienia
społeczenstwa obywatelskiego i jego budowniczy. Trzeci sektor jednak nie moze istniec sam w
prozni, wspołpraca z otoczeniem jest więc naturalnym elementem codziennej działalnosci NGO.
Niezwykle wazna jest wspołpraca z administracją publiczną na wielu poziomach, przygotowanie
merytoryczne i znajomosc prawa oraz budowanie wzajemnego zrozumienia. Spośród wielu
powodów małej liczby aktywnych organizacji pozarządowych szczególny nacisk położyć
można na małą współpracę jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi (i odwrotnie).
A Kielce to miasto, w ktorym sektor organizacji pozarządowych stale rozwija się. Ponizej
przeanalizowano mozliwosci wspołpracy organizacji pozarządowych w Kielcach, biorąc pod
uwagę wybrane mozliwosci wspołpracy z samorządem wymienianych w ustawie formach. Na
potrzeby pracy przyjmuje się za głownych partnerow organizacji pozarządowej mającej siedzibę
na terenie Kielc Urząd Miasta Kielce oraz Urząd Marszałkowski (Zarząd Wojewodztwa
Swiętokrzyskiego)


zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
realizacji zadan publicznych na zasadach okreslonych w ustawie;

Urząd Miasta regularnie zleca zadania w formie konkursowej.


wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalnosci;

pozarządowych w Wydziale Spraw Obywatelskich, ktore odpowiedzialne jest za kontakty z
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Niepraktykowane jest organizowanie wspólnych spotkań urzędników oraz działaczy
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organizacjami pozarządowymi, strona internetowa biura jest takze zbiorem dokumentow
miejskich dotyczących sektora. Proces powołania Miejskiej Rady Działalnosci Pozytku
Publicznego w Kielcach pokazał, ze wiele organizacji pozarządowych działających na terenie
miasta nie informuje urzędu o swojej działalnosci. Sposrod prawie 30 organizacji, ktore w 2012
roku zgłosiły akces do rady, połowa przez ostatnie dwa lata nie dostarczała do urzędu
dokumentow informujących o swojej działalnosci.


konsultowania projektow aktow normatywnych dotyczących sfery zadan publicznych,
o ktorej mowa w art. 4, z radami działalnosci pozytku publicznego, w przypadku ich
utworzenia przez własciwe jednostki samorządu terytorialnego;

Konsultacje odbywają się głownie przez stronę internetową idea.kielce.eu oraz poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej miasta. Nie wykorzystuje się wspaniałej okazji
do bezposrednich rozmow z organizacjami pozarządowymi, czerpiąc z potencjału istniejącego od
09.2014 roku Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych. . KFOP jest dobrowolnym i
apartyjnym porozumieniem autonomicznych oraz rownoprawnych organizacji pozarządowych
zarejestrowanych i działających na terenie Kielc. Forum zrzesza organizacje działające w roznych
obszarach tematycznych. W jej skład obecnie wchodzi 17 organizacji. KFOP ma swojego
przedstawiciela w Komitecie Monitorującym RPO woj. swiętokrzyskiego 2014-2020 w roli
obserwatora. Wszyscy pozarządowi członkowie w KM RPO to własnie aktywnie działające
organizacje z KFOP-u. Członkowie zgłaszają rokrocznie uwagi do Programu Wspołpracy miasta
Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz do Programu Wspołpracy samorządu woj.
swiętokrzyskiego

z

organizacjami

pozarządowymi.

KFOP

był

inicjatorem

Apelu

swiętokrzyskiego sektora pozarządowego do Marszałka Woj. Swiętokrzyskiego w sprawie
konsultowania Szczegołowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Woj. Swiętokrzyskiego na lata
2014-2020, w wyniku ktorego przyjęto zwyczaj konsultowania załozen do Osi Priorytetowych z

zaznaczyła w znaczący sposob swojej działalnosci.
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NGO-owcami, co wowczas było ewenementem w skali kraju.
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W lutym 2017 r. 5 organizacji pozarządowych, działających w ramach Kieleckiego Forum
Organizacji Pozarządowych składa wniosek o utworzenie Miejskiej Rady Działalnosci Pozytku
Publicznego. 19 czerwca 2017 r. Zarządzeniem Nr 280/2017 Prezydent Miasta Kielce tworzy
Miejską Radę Działalnosci Pozytku Publicznego w Kielcach. Kadencja Rady trwa 3 lata.
Trzeba takze zaznaczyc, ze wybor przez urząd reprezentantow trzeciego sektora w radzie nie
spełnia oczekiwan sektora pozarządowego. Rada Miasta Kielce w uchwale w sprawie okreslenia
trybu powoływania członkow oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalnosci
Pozytku Publicznego, a takze terminow i sposobu zgłaszania kandydatow do Rady 20
zaproponowała, aby reprezentacji trzeciego sektora byli losowani w wyznaczonych szesciu
kategoriach przez, powołaną w specjalnym trybie, komisję. Organizacje oczekują bezposrednich
wyborow w ramach demokratycznego oddawania głosu na konkretna osobę z konkretnej
organizacji (tzw. głosowanie wewnątrzsektorowe).
Pod koniec roku 2010 swoją pierwsza kadencję na poziomie wojewodztwa rozpoczęła
Swiętokrzyska

Rada

Działalnosci

Pozytku

Publicznego

(http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/swietokrzyska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego),
w ktorej działa kilka organizacji z Kielc.
tworzenia wspolnych zespołow o charakterze doradczym i inicjatywnym, złozonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz
przedstawicieli własciwych organow administracji publicznej;
Pomimo działania Biura ds. organizacji pozarządowych na poziomie Urzędu Miasta nie ma
instytucji pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych ani wykorzystania mozliwosci danych
przez art 5 ust 6 dotyczący powołania centrum organizacji pozarządowych. Warto jednak
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zauwazyc, ze pracę nad powołaniem takiego centrum się rozpoczęły. Organizacje skupione w
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Kieleckim Forum Organizacji Pozarządowych wspolnie z urzędnikami są na etapie
zaawansowanych prac związanych z działalnoscią Kieleckiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
Opisywane jednostki samorządu terytorialnego nie przewidują takze mozliwosci udzielania
przez jednostki samorządu terytorialnego pozyczek, gwarancji, poręczen na realizację zadan w
sferze pozytku publicznego.
Mozliwosc zlecania organizacjom pozarządowym zadan ustawodawca przewidział przyznanie
pozakonkursowe przyznanie dotacji w wysokosci do 10 tysięcy złotych to forma wsparcia dla
organizacji pozarządowych, ktora wydaje się bardzo atrakcyjna.
Proponowane możliwe kierunki działań w celu polepszenia sytuacji:
Ustawa o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie stwarza wiele mozliwosci
wspołpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Mozliwosci te
jednak wciąz nie są wykorzystywane – podane przykłady dowodzą jednak, ze braki mozna
zaobserwowac po obu stronach. Niewykorzystywanie do tej pory wszystkich form wspołpracy
jakie daje ustawa przez Miasto Kielce z jednej oraz brak zainteresowania konsultowaniem
Programow Wspołpracy z Organizacjami Pozarządowymi z drugiej strony pokazują niski poziom
wspołpracy i postawę roszczeniową.
Postulaty:


Ustanowienie Funduszu Wkładow Własnych, ktory pomoze organizacjom aplikowac
o srodki zewnętrzne. Fundusze takie działają w wielu miastach i umozliwiają pozyskanie
dotacji miejskiej w przypadku otrzymania srodkow zewnętrznych np.: z Unii Europejskiej.
Efektem działania Funduszy będzie nie tylko zwiększenie liczby pozyskiwanych grantow
zewnętrznych i wzmocnienie

sektora, ale takze zwiększenie ilosci miejsc pracy w

Utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, ktore zapewni stałe wsparcie
do powstających stowarzyszen i fundacji, a takze zaplecze lokalowe dla małych
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organizacjach pozarządowych i powiększenie ich oferty dla mieszkancow miasta.
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organizacji. CWOP jest rodzajem inkubatora, ktory sprawdza się w wielu miejscach w
Polsce. Prowadzenie Centrum nalezy powierzyc organizacjom pozarządowym,


Zwiększenie mozliwosci podpisywania wieloletnich umow na realizację zadan zleconych,
co zwiększy mozliwosci planowania i zarządzania organizacjami



Wprowadzenie systemu regrantingu, ktory pozwoli realizowac konkursy na realizację
zadan publicznych blizej mieszkancow i wzmocni organizacje.



Wykorzystanie potencjału Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych w celu
zwiększenia roli organizacji pozarządowych w organizowaniu zycia społecznego - m.in.
zarządzania organizacją budzetu obywatelskiego oraz w zarządzaniu instytucjami kultury,
sportu i oswiaty



Organizacja corocznego swięta organizacji pozarządowych w Kielcach (zlecenie Centrum
Organizacji Pozarządowych jego organizacji)



Wsparcie ruchow miejskich (nieformalnych grup mieszkancow zgromadzonych wokoł
idei związanej z lokalnymi potrzebami/problemami)



Spotkania Komisji Rodziny i Polityki Społecznej z przedstawicielami Miejskiej Rady
Pozytku Publicznego oraz srodowiska pozarządowego, np. KFOP
Dr Katarzyna Zapała – koordynator zespołu

Skład zespołu roboczego:
Braun Michał,



Gorak Anna,



Kowalczyk Monika,



Kurcman Dariusz,



Machnicki Mateusz,



Zapała Milena.
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