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Michał BRAUN  
Kandydat  
do Rady Miasta Kielce
„Michał Braun urodził się w Kielcach. Chodził do Szkoły Podsta-
wowej numer 12 na ulicy Wspólnej oraz do Szkoły Podstawowej 
numer 9 na Baranówku. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego 
imienia Stefana Żeromskiego. Po szkole wyjechał na studia na 
Uniwersytet Warszawski. W czasie studiów przebywał między 
innymi stypendiach w Pradze i w Danii. Jako wolontariusz pra-
cował w USA, Boliwii i Indiach. 

Na ostatni rok studiów wrócił do Kielc i został prezesem Regio-
nalnego Centrum Wolontariatu, kierował także największymi 
polskimi organizacjami pozarządowymi, takimi jak Ogólnopolska 
Federacja Organizacji Pozarządowych. 

W Kielcach znany jest między innymi z zainicjowania pierwszych 
debat o budżecie obywatelskim, doprowadzeniu do powołania 
Rady Pożytku Publicznego, działań na rzecz Młodzieżowej 
Rady Miasta oraz dziesiątek akcji społecznych, w które się 
angażował. Obecnie pełni też funkcję członka Gabinetu Cieni 
Platformy Obywatelskiej”.

Cytat: Echo Dnia
michał braun  
to kandydat z okręgu nr 5:
Pakosz, Baranówek, Dyminy, Posłowice, 
Białogon, Podkarczówka, os. Jagiellońskie, 
Słowik, Czarnów Południe, Dobromyśl, Zalesie, 
ulice Karczówkowska i Chęcińska, okolice 
Wojewódzkiego Domu Kultury.

Drodzy Kielczanie!

Już 21 października wybory samorządowe.
Każdy i każda z nas wybierze radnych Rady 
Miasta Kielce, radnych Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego oraz Prezydenta 
Kielc. 

Przekazuję na Państwa ręce broszurę przy-
gotowaną specjalnie na wybory samorzą-
dowe. Podczas rozmów o Kielcach, na na-
szych osiedlach często pojawiają się pytania 
dotyczące tego, jak działa Rada Miasta, 
jak można zmieniać Kielce, kto naprawdę 
decyduje o rozwoju miasta. Odpowiedzi na 
najczęściej pojawiające się pytania zebrałem 
na kilku stronach publikacji. 

Samorząd to nie tylko władze – to każdy 
z nas. Wybory to moment wskazania kierun-
ku, w którym powinno iść miasto. Jestem 
przekonany, że nadchodzące głosowanie 
będzie przełomowe. Nowy Prezydent Kielc, 
silna Rada Miasta, mocny impuls dla Kielc 
– to jest możliwe!

Zachęcam do zapoznania się z przedsta-
wionymi informacjami i faktami. Chcę także 
przybliżyć Państwu moją osobę jako kandy-
data na Radnego Miasta Kielce. Zapraszam 
do kontaktu.

W nadchodzących wyborach  
proszę o głos. 



PrzewOdnik PO wybOrach saMOrządOwych4 5Michał BRAUN  Kandydat do Rady Miasta Kielce · Okręg 5

Czym zajmuje się Rada Miasta?

W Polsce władza sprawowana jest na wielu szczeblach. Doświadczenie pokazuje, że decyzje 
w sprawnie działającym kraju powinny być podejmowane możliwie jak najbliżej obywateli. Sejmiki 
Wojewódzkie, a następnie Sejm i Senat powinny zajmować się wyłącznie sprawami, które nie 
mogą być rozwiązane na szczeblu lokalnym. To właśnie dlatego decyzje Rady Miasta są dla nas, 
mieszkańców Kielc, najbardziej odczuwalne.
W gestii Rady są:
edukacja, gospodarowanie terenem, zapewnienie czystości i estetyki miasta,  kultura i sport, 
komunikacja: drogi, chodniki i transport publiczny, pomoc osobom starszym i znajdującym się 
w trudnej sytuacji oraz bezpieczeństwo.

Ilu jest radnych w Radzie Miasta i jak są wybierani?

W kieleckiej Radzie Miasta zasiada 25 radnych. Kielce podzielone są na 5 okręgów. 
W dniu wyborów każdy uprawniony mieszkaniec oddaje głos na wybranego przez siebie kandy-
data lub kandydatkę w wyznaczonym do tego punkcie. Wyniki ustala się proporcjonalną metodą 
liczenia głosów. Głos oddany na konkretnego kandydata liczony jest także jako głos na całą listę. 
Porównanie łącznej liczby głosów oddanych na listy pozwala ustalić, ilu kandydatów z danej listy 
wejdzie do Rady Miasta. Ostateczna kolejność osób, które mogą wejść do Rady z każdej listy, 
ustalana jest po sprawdzeniu, ile który kandydat otrzymał głosów. 

Czy osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc?

Osoby niepełnosprawne mogą głosować poprzez pełnomocnika, korespondencyjnie lub w do-
stosowanym do tego lokalu. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa 
w dniu 8 października 2018 r. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybra-
nym lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 16 października 
2018 r. Wniosek o powołanie pełnomocnika także składać można w Urzędzie Miasta najpóźniej 
10 dni przed wyborami.

1 Ranking Europolis, Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Częste jest wejście do Rady osoby z dalszego miejsca przed tzw. „jedynką”.

Jak mogę sprawdzić, czy osoba, na którą głosowałem/am, rzetelnie 
wypełnia swoje obowiązki?

Radni powinni być w stałym kontakcie ze swoimi wyborcami. Obowiązkiem jest pełnienie dyżuru 
otwartego. Każdy mieszkaniec miasta może także bezpośrednio śledzić pracę swoich reprezentantów 
poprzez obserwacje sesji Rady Miejskiej, czytanie sprawozdań. Powinniśmy wymagać od radnych 
aktywnego udziału w życiu swojej społeczności. Jako Radny chciałbym pokazywać, że aktywność 
radnego może być znacznie wyższa niż ta, którą zwykle obserwujemy w Radzie Miasta Kielce.

Jak mogę głosować poza miejscem zameldowania?

W wyborach samorządowych możliwe jest głosowanie tylko we „wspólnocie samorządowej”, do 
której należymy. W praktyce miejsce zamieszkania i zameldowania często się różnią, dlatego można 
złożyć do Urzędu Miasta Kielce wniosek o dopisanie do listy wyborców. Nie warto zwlekać! Żeby 
wyborca mógł wziąć udział w wyborach, Urząd Miasta musi rozpatrzyć wniosek, na co ma 3 dni.
Nie ma możliwości głosowania na kandydatów do Rady Miasta Kielce oraz na Prezydenta, prze-
bywając w innym mieście lub poza granicami Polski.

Dokumenty dotyczące wpisania do spisu wyborców  
zamieściłem na stronie: www.michalbraun.pl

Potrzebujesz pomocy w dotarciu do lokalu wyborczego?  
Z chęcią pomogę – proszę o telefon: 665 08 30 79.

Na kogo warto oddać głos w wyborach na prezydenta Kielc?

W tym roku wreszcie mamy wybór i szanse na zmianę prezydenta. Potrzebujemy nowych po-
mysłów, świeżości spojrzenia i nowych ludzi. Warto poznać pomysły kandydatów, przyjść na 
debaty, wczytać się w programy i podjąć indywidualną decyzję. Ja oddam mój głos na osobę 
z doświadczeniem samorządowym, politycznym, która otoczona jest zespołem posiadającym 
wiedzę i pomysły. Zagłosuję na Artura Gieradę.

Dlaczego kandyduję? 
Kandyduję, ponieważ osiedla w moim okręgu pilnie potrzebują 
remontów ulic i nowych inwestycji.

Pakosz, Baranówek, Dyminy, Posłowice, Białogon, Podkarczówka, os. Jagiellońskie, Słowik, 
Dobromyśl, Zalesie szczególnie potrzebują zainteresowania! Kielce to nie tylko centrum. To, jak 
wyglądają dziś niektóre ulice, jest skandalem. Potrzeba generalnych remontów, a miejscami 
zbudowania dróg, oświetlenia, chodników, przejść dla pieszych czy kanalizacji.

Kandyduję, ponieważ w okręgu nr 5 nie ma ani jednego żłobka, brakuje 
przedszkoli i placów zabaw!

Jestem ojcem i wiem, jak ważne jest dostanie miejsca w żłobku, a później przedszkolu. W okręgu 
wyborczym nr 5, z którego startuję i który znam od dziecka, nie ma ani jednego żłobka, a miejsc 
w przedszkolach jest zdecydowanie za mało. Na wielu osiedlach brakuje też placów zabaw czy infra-
struktury dostosowanej do spacerów z wózkiem oraz małych nóżek naszych dzieci. Trzeba to zmienić!

Kandyduję, żeby Kielce były bardziej otwarte na potrzeby mieszkańców.

Kielce są jednym z miast najmniej otwartych  
na potrzeby mieszkańców! 1

Kielce zajmują:
58. miejsce wśród polskich miast w kategorii: Aktywność wyborcza 
56. miejsce wśród polskich miast w kategorii: Otwartość Miasta na Obywatela.
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O bardzo niskim zaangażowaniu mieszkańców decyduje wiele czynników, takich jak: brak otwar-
tości miasta na głosy prezentowane w konsultacjach społecznych, brak prowadzenia prostych 
działań informacyjnych czy brak nowoczesnych form dialogu z mieszkańcami. Jako radny sprawię, 
że miasto zainwestuje w nowoczesne formy przekazu informacji, będę regularnie spotykał się 
z mieszkańcami, kontrolował prowadzenie konsultacji społecznych i zabiegał o wprowadzanie 
nowoczesnych, przyjaznych metod angażowania mieszkańców. Ponad wszystko – od lat pracując 
na rzecz miasta w organizacjach pozarządowych – traktuję mieszkańców poważnie! 

Kandyduję, żeby Kielce stały się miastem wolnym od smogu.

Od wielu lat pracuję z młodymi ludźmi i wiem, że miasto podejmuje niewystarczające wysiłki, żeby 
zachęcić ich do powrotu do Kielc. Oprócz inwestycji w edukację i opiekę nad dziećmi miasto musi 
stworzyć klimat do rozwoju przedsiębiorczości, wprowadzić lepsze warunki dla przedsiębiorców, 
tak aby mogli podnieść wynagrodzenia. Konieczne jest pozyskanie dużych inwestorów oraz 
uwolnienie działek pod budowę mieszkań, co spowoduje spadek ceny lokali. 

Kandyduję, żeby rozwijać ofertę kulturalną Kielc i promować miasto.

3 Sytuacja społeczno-gospodarcza Kielc w kontekście problemów i potrzeb mieszkańców. Raportz badań ankietowych. Fundacja PEStka, Kielce 2016
4 http://www.polskawliczbach.pl/najszybciej_wyludniajace_sie_miasta_w_polsce
5 Diagnoza społeczna 2015
6 Sytuacja społeczno-gospodarcza Kielc w kontekście problemów i potrzeb mieszkańców. Raport z badań ankietowych. Fundacja PEStka, Kielce 2016

7 Sytuacja społeczno-gospodarcza Kielc w kontekście problemów i potrzeb mieszkańców. Raport z badań ankietowych. Fundacja PEStka, Kielce 2016
8 Badania Maison&Partners, za www.echodnia.eu

Kielce ma jeden z najwyższych w Polsce wskaźników zanieczyszczenia 
powietrza, smogu, wśród stolic województw!

Czyste powietrze to zdrowi mieszkańcy. Działania trzeba podjąć natychmiast – nie możemy dalej 
żyć w mieście, w którym ludzie umierają z powodów chorób płuc wywołanych smogiem. Już tej 
zimy należy wyposażyć żłobki i przedszkola w oczyszczacze powietrza, zwiększyć dofinansowanie 
i ułatwienia wymiany pieców oraz zainwestować w docieplenie budynków, tak aby ogrzanie ich 
wymagało mniej energii.

Kandyduję, żeby zatrzymać betonowanie miasta i sprawić, by stało się 
miejscem, gdzie chce się mieszkać.

47% mieszkańców Kielc chce, aby tworzone były nowe tereny zielone.
42% kielczan chce większego dostępu do obiektów sportu i rekreacji.
33% mieszkańców za najważniejszy problem infrastruktury Kielc uważa 
„betonowanie” miasta. 3

Kielce to jedno z najbardziej zielonych miast – na jego terenie znajduje się aż pięć rezerwatów 
przyrody. Jednocześnie od lat obserwujemy betonowanie miasta i nietrafione inwestycje. Kielce 
powinny zainwestować w miejsca takie jak Stadion Leśny, Rezerwat Biesak-Białogon czy Karczówkę. 
Konieczne są renowacje istniejących atrakcji (np. boiska na Stadionie Leśnym), większa promocja 
tych atrakcji, zwiększenie dostępności miejsc zielonych dla osób niepełnosprawnych. Kielczanie 
potrzebują także rozwoju infrastruktury rekreacyjnej – siłowni miejskich, szlaków, wypożyczalni 
rowerów, dobrze funkcjonujących stoków narciarskich. 

Kandyduję, żeby zatrzymać wyludnianie miasta, zapewnić możliwości 
lepiej płatnej pracy i zainwestować w młodych ludzi.

Kielce znajdują się w czołówce wyludniających się miast w Polsce. 4

Mieszkańcy Kielc najgorzej w Polsce oceniają jakość życia w swoim mieście. 5

Tylko 48,5% mieszkańców Kielc jest zadowolonych z pracy zawodowej. 6

57% mieszkańców Kielc uważa, ze miasto powinno rozwinąć ofertę kulturalną. 7

Kielce mają najgorszą reputację wśród miast wojewódzkich. 8

Kielce mają wielki potencjał – położenie w sercu Polski, piękne tereny, niesamowite obiekty takie 
jak amfiteatr na Kadzielni (to także Okręg 5!). Mimo to, jak pokazują badania, Kielce nadal nie 
kojarzą się dobrze większości Polaków. Miasto nie posiada strategii promocji, nie wypracowało 
żadnego znanego w całej Polsce masowego wydarzenia kulturalnego. Stać nas na własny duży 
festiwal muzyczny, ale też większą ilość warsztatów i zajęć kulturalnych dla młodzieży. Możemy 
stać się miejscem kojarzonym z kulturą!

W czasie kampanii wyborczej prezentuję nowe pomysły i informacje na 
temat Kielc. Zapraszam do śledzenia mojego profilu w mediach społeczno-
ściowych: fb.com/braunmichal 

Kandyduję, bo obrzeża Kielc potrzebują natychmiastowego wsparcia, 
a miasto nowego sposobu zarządzania.

Kielce to jedyna w Polsce stolica województwa, która nie posiada wydzie-
lonych dzielnic oraz Rad Dzielnic.

Spotykam się z mieszkańcami osiedli położonych na obrzeżach Kielc i widzę jak bardzo te tereny 
są zaniedbane. Niektórzy mieszkańcy składali nawet wnioski o oddzielenie ich ulic od Kielc i przy-
pisanie do sąsiednich gmin, które lepiej troszczą się o obywateli. Kielce wymagają zmiany! Razem 
z Koalicją Obywatelską i Arturem Gieradą wydzielimy w Kielcach dzielnice, które zarządzane 
będą przez wybierane przez mieszkańców lokalne rady. Dzielnice otrzymają własne budżety, 
którymi będą zarządzały. Zmian wymaga także budżet obywatelski, który obecnie faworyzuje 
duże osiedla – pomoże w tym właśnie działanie dzielnic.

Mają Państwo więcej pytań? 
Zapraszam do ich zadawania poprzez stronę www.michalbraun.pl 
lub pod numerem telefonu 665 08 30 79
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W czasie kampanii wyborczej  
prezentuję nowe pomysły  
i informacje na temat Kielc.
Zapraszam do śledzenia  
mojego profilu  
w mediach społecznościowych: 
fb.com/braunmichal

ReKOMenDACJe:

„Międzynarodowe doświadczenie i pełne zaangażowanie w sprawy lokalne wyróżniają 
Michała Brauna spośród innych kandydatów. Zachęcam do oddania głosu na Michała!”

Róża Thun, eurodeputowana

„Michał Braun od lat pokazuje pasję do działania na rzecz Kielc. Udowodnił swoją 
skuteczność, pracując w organizacjach pozarządowych – będzie dobrym radnym”.

Agata Wojda, Radna Miasta Kielce

„Michał Braun – człowiek, który nie zna słowa «niemożliwe». Tworzył w Kielcach Cen-
trum Wolontariatu, dał szansę działania wielu młodym ludziom. Był wszędzie, gdzie 
potrzebna była aktywność, uwaga i zaangażowanie. Odpowiedzialny społecznik. Bardzo 
Państwu polecam Jego kandydaturę. Warto Mu zaufać”.

prof. UJK Marzena Anna Marczewska

Michał BRAUN 
Kandydat do Rady Miasta Kielce  
Okręg 5, pozycja 2 na liście Koalicji Obywatelskiej 
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