GŁÓWNE PUNKTY
PROGRAMU WYBORCZEGO

#KielceodNowa
1. Utworzenie speckomórki pod nazwą BiznesLink - zatrudnieni w niej praktycy biznesu,
doświadczeni specjaliści w budowaniu relacji inwestycyjnych mieliby za zadanie kooperować
z lokalnymi przedsiębiorcami i przyciągać do miasta zewnętrzny biznes. Wszystko po to żeby
w Kielcach powstały dobrze płatne miejsca pracy. Deklarujemy obniżenie podatku od
nieruchomości dla lokalnych firm, a zwiększymy dla wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych.
2. Zmiana priorytetów inwestycyjnych miasta - zadbanie o infrastrukturę na „zapomnianych
osiedlach” i obrzeżach miasta. Tam, gdzie brakuje dróg, chodników, placów zabaw, miejsc
parkingowych i terenów zielonych.
3. Wdrożenie miejskiego programu leczenia niepłodności „In Vitro dla Kielc”.
4. Komunikacja miejska bez opłaty za bilet - dla dzieci i młodzieży szkolnej od 2019 r., dla osób
po 50 roku życia od 2023 r. i dla wszystkich kielczan od 2024 r. (wzorem innych miast w Polsce
i na świecie). Dzięki temu zyskamy, wzorem innych miast, czystsze powietrze, mniejsze korki,
mniejsze wydatki na remonty dróg, bezpieczeństwo młodzieży.
5. Sprzedaż gruntów w Obicach, likwidacja nieprzynoszącej spodziewanych efektów miejskiej
spółki Lotnisko Obice. Rozbudowa lotniska w Masłowie na potrzeby lokalnego biznesu.
6. Żłobki i przedszkola: Dopłata do pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach i przedszkolach.
Likwidacja opłat do pobytu dzieci w przedszkolach publicznych dla osób z niskimi zarobkami.
Remonty i modernizacje istniejących przedszkoli i żłobków oraz budowa nowych, przy
uwzględnieniu obecnych i przyszłych potrzeb.
7. Budżet obywatelski: przywrócenie możliwości lokowania projektów na terenach spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych. Zwieszenie udziału budżetu obywatelskiego w budżecie miasta
do 10 mln zł. Wprowadzenie możliwości zgłaszania tzw. projektów miękkich. Przywrócenie
gruntów spółdzielczych i wspólnot mieszkaniowych (stanowiących 50% terenu miasta) do
wykorzystania w projektach obywatelskich.
8. Oddanie decyzyjności mieszkańcom, w głosowaniu, w zakresie od 15% do 30% budżetu
Miejskiego Zarządu Dróg przeznaczonego na budowę i remonty ulic.
9. Audyt finansowy jednostek budżetowych i spółek miejskich, analiza struktury organizacyjnej
urzędu i jednostek budżetowych, mająca na celu poprawę efektywności obsługi i warunków

pracy w administracji. Stworzenie szansy rozwoju i awansu ambitnym i profesjonalnym
pracownikom urzędów i spółek miejskich.
10. Przygotowanie planu współpracy miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami,
obejmującego wsparcie miasta w rozwiązaniu problemów z odbiorami śmieci komunalnych,
remontami dróg i chodników osiedlowych, remontami oświetlenia ulicznego, budowy stref
rekreacji.
11. Straż Miejska: istnieją zadania, w które nie powinna być angażowana Policja. Dlatego
potrzebna jest reorganizacja funkcjonowania Straży Miejskiej, która musi być bardziej
widoczna także poza centrum miasta, gdzie powinna stać się narzędziem wsparcia dla
mieszkańców, a także np. walki z zanieczyszczaniem środowiska, zwłaszcza powietrza
i generowania smogu.
12. Rozwiązanie problemu dręczącego mieszkańców Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego (KTBS) umożliwienie wykupu mieszkań z bonifikatą uwzględniająca
dotychczasowe finansowe wydatki lokatorów.
13. Przywrócenie w pełni funkcjonalnej „izby wytrzeźwień” w Kielcach.
14. Uchwalenie 10-letniego plan budowy i remontów mieszkań socjalnych. Zapobieganie
dysfunkcjom i problemom społecznym poprzez relokowanie i rozproszoną zabudowę.
15. Polityka senioralna: rozszerzenie poprzez utworzenie punktów wsparcia medycznego
i technicznego dla seniorów na każdym osiedlu i w każdej dzielnicy Kielc. Opaski
telemetryczne z przyciskiem „SOS” dla samotnych seniorów, rozwój sieci klubów seniora.
16. Audyt bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego takich ze szczególnym uwzględnieniem
pieszych i rowerzystów. Przeprogramowanie świateł na części przejść dla pieszych, tak aby
można je było pokonać w jednym cyklu świateł .
17. Dostosowanie infrastruktury drogowej miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
18. Chodniki dla pieszych budowane z dużych płyt chodnikowych – odejście od niewygodnej
i nieprzyjaznej kostki brukowej.
19. Zastosowanie jednolitego typu lamp oświetleniowych w danym obszarze miasta.
20. Budowanie przy chodnikach i drogach rowerowych punktów odpoczynku z komfortowymi
ławkami.
21. Polityka rowerowa: stworzenie systemu rowerów miejskich – wypożyczalni na którą
składałoby się min. 30 stacji i zasadą nieodpłatnych pierwszych 15 min. Przebudowa
istniejących dróg rowerowych w celu zwieszenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy, budowa
nowych dróg rowerowych wyłącznie z nawierzchnią asfaltową. Przeznaczanie min. 1%
rocznie wydatków inwestycyjnych Miejskiego Zarządu Dróg rozbudowę sieci dróg
rowerowych. Uchwalenie standardów budowy infrastruktury rowerowej. Wyznaczenie
kontraruchu rowerowego na wybranych odcinkach dróg.
22. Udostępnienie jednośladom buspasów, wzorem np. Krakowa i innych polskich miast.
23. Rewitalizacja: Rewitalizacja Wzgórza Karscha (przy Krakowskiej Rogatce), obszarów nad
zalewem kieleckim w tym dawnych terenów klubu „Tęcza”, bulwarów nad całą długością rzeki
Silnicy, Parku Staszica oraz terenów rekreacyjnych w rejonie Stadion – Pakosz.

24. Modernizacja i rozbudowa basenu letniego przy ul. Szczecińskiej na osiedlu „KSM”.
25. Powołanie Kieleckiej Rad Młodzieży i Kieleckiej Rady Kobiet. Przywrócenie Kieleckiej Rady
Przedsiębiorców - nadanie wszystkim radom charakteru rad konsultacyjnych Prezydenta.
26. Utworzenie Rad Dzielnic, które wzmocniłyby artykułowanie potrzeb i interesy lokalnych
społeczności. Działalność w Radach Dzielnic byłaby funkcja nieodpłatną.
27. Zwieszenie bezpieczeństwa na kieleckich osiedlach poprzez poszerzenie strefy monitoringu
miejskiego.
28. Wyjście miejskich instytucji kultury na kieleckie osiedla.
29. Place zabaw: Budowa min. dwóch placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo
w pierwszym roku nowej kadencji. Wprowadzenie program budowy placów zabaw na
terenach osiedli i dzielnic Kielc wraz z siłowniami zewnętrznymi. Okresowe przeglądy
wszystkich placów zabaw pod względem bezpieczeństwa dla korzystających dzieci.
30. Rozbudowa infrastruktury sportowej o dodatkowe miniboiska i ścianki do ćwiczenia gry
w tenisa.
31. Zwiększenie liczby bezpłatnych parkingów na osiedlach mieszkaniowych – małych, ale gęsto
rozmieszczonych.
32. Rewitalizacja ogródków działkowych - odbudowa ich infrastruktury.
33. Intensywnie wdrażanie polityki zrównoważonego transportu - równe prawa, bezpieczeństwo
i komfort dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Popularyzaja alternatwynych do
samochodowego środków komunikacji w mieście.
34. Zdecydowane odstąpienie od projektowania dróg tranzytowych, służących przejazdom tirów,
przez śródmieście i osiedla mieszkaniowe.
35. Remarszrutyzacja połączeń autobusowych, wprowadzenie taktowania, zwieszenie
częstotliwości przejazdów, budowa nowych przystanków, polepszenie funkcjonalności
obecnych, zmiana usytuowania - jak choćby na ulicy Żelaznej na wysokości Powiatowym
Centrum Usług Medycznych.
36. Silny lobbing za budową wschodniej obwodnicy Kielc oraz za nowoczesnymi połączeniami
kolejowymi Kielce – Warszawa, Kielce – Kraków.
37. Wprowadzenie na wybranych ulicach stref „tempo 30” gwarantującej bezpieczeństwo
wszystkim użytkownikom ruchu drogowego.
38. Budowa drugiego schroniska dla zwierząt wraz z cmentarzem dla zwierząt, wsparcie
organizacyjne wolontariuszy zajmujących się bezdomnymi zwierzętami.
39. Zadbanie o tereny zielone i zwiększenie częstotliwości koszenia trawy. Inwentaryzacja
w miejskim Geoportalu drzew oraz monitorowanie ich wycinki, tak aby coroczny bilans drzew
i terenów zielonych pozostawał dodatni.
40. Okresowe spłukiwanie, zraszanie miejskich ulic i chodników, w celu utrzymania czystości
dróg, ale też zmniejszenia ilości szkodliwych pyłów we wdychanym powietrzu.
41. Czyste powietrze: Dopłaty do przyłączy gazowych dla gospodarstw domowych chcących
wymienić piece C.O. dopłaty do wymiany pieców C.O. na ekologiczne. Współpraca straży
miejskiej z Alertem Smogowym, Badanie spalin z kominów przy użyciu dronów. Negocjacja
z PGNIG preferencyjnych długoterminowo warunków przyłączenia do sieci gazowniczej.
Uwzględnienie Planowanie przestrzenne uwzględniające korytarze powietrzne. Dokładniejszy
nadzór nad decyzjami środowiskowymi w zakresie składowania odpadów niebezpiecznych

42. Analiza stanu skanalizowania miasta i przyjęcie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej jako
priorytetu inwestycyjnego.
43. Rozbudowa sieci toalet publicznych także poza centrum.
44. Stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla większości terenów miasta.
45. Stworzenie strategia promocji miasta skoncentrowanej na uzyskaniu wymiernych korzyści
w postaci lokowania inwestycji biznesowych dających dobrze płatne miejsca pracy.
46. Rewizja wydatków miejskich na sport zawodowy i promocję miasta poprzez sport.
Stworzenie partnerskich zasad z obustronnymi korzyściami - współpraca z lokalnymi klubami
sportowymi – największymi, średnie, ale nade wszytko najmniejszymi zajmującymi się
sportem amatorskim dzieci i młodzieży.
47. Udostępnianie przez Miejski Zarząd Budynków lokalnym przedsiębiorcom, organizacjom
społecznym, rodzimym twórcom i artystom pustostanów na preferencyjnych zasadach
finansowych. Stworzenie projektu preferencyjnego najmu lokalów w śródmieściu dla
restauracji i pubów. Ułatwienie uzyskiwania zgody na ogródki restauracyjne w centrum
miasta.
48. Urynkowienie dziś nad wyraz wysokich cen za usługi świadczone na rzecz miasta przez spółki
miejskie.
49. Zwiększony nadzór nad harmonogramami ogłaszania przetargów, tak aby miasto zamawiało
usługi przed sezonem budowlanym, a nie w jego trakcie, co pozwoli na uzyskanie niższych
cen od zleceniobiorców.
50. Transparentny samorząd, transparentna praca prezydenta. Online Publiczny kalendarz pracy
prezydenta miasta, wykaz zawieranych umów i wydatków. Cykliczne, kwartalne, otwarte
spotkania Prezydenta Kielc z mieszkańcami.
51. Oszczędności. Rewizja i ograniczenie ilości ryczałtów samochodowych w urzędzie miasta
i jednostkach budżetowych. Zmniejszenie liczby samochodów służbowych w urzędzie miasta,
jednostkach budżetowych i spółkach miejskich. Ograniczenie ilości stanowisk i zarobków
członków zarządów oraz rad nadzorczych w spółkach miejskich. Ograniczenie wydatków
reprezentacyjnych urzędu miasta i jednostek budżetowych.
52. Dbałość o zachowanie świeckości urzędów i instytucji miejskich, poszanowanie mieszkańców
bez względu na przynależność do wspólnot religijnych lub braku takiej przynależności.
Kierowanie się uniwersalnymi zasadami etycznymi i moralnymi w podejmowaniu kluczowych
dla miasta decyzji.
53. Wprowadzenie do szkół zajęć promujących społeczeństwo obywatelskie, zasady
demokratycznego państwa prawa, zajęć i warsztatów dotyczących wolontariatu i NGO
54.
55.
56.
57.

Zwiększenie liczby dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
Objęcie 2 klas szkół podstawowych powszechną nauką pływania.
Cykl kursów w szkołach średnich i podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Zlokalizowanie na każdym osiedlu ogólnodostępnych automtycznych defibrylatorów.

58. Kielce dla Młodych: wdrożenie programu skierowanego do firm, w ramach którego
organizowane będą dodatkowe lektoraty, staże w firmach, dopłaty do stypendiów
naukowych dla najlepszych studentów. Program rocznych stypendiów dla laureatów

i finalistów olimpiad przedmiotowych. Stworzenie Kieleckiej Karty Studenta – uprawniającej
do korzystania z oferty kulturalnej, sportowej na preferencyjnych warunkach. Dopłaty do
wynajmu mieszkań przez absolwentów uczelni wyższych podejmujących pracę w Kielcach.
59. Lokowanie koszy na śmieci w okolicach przystanków i ogólne zwiększenie ilości koszy na
śmieci w mieście i wybranie jednolitych wzorów dla dla danego obszaru.
60. Wprowadzenie zakazu organizacji występów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenie
miasta Kielce.
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