UCHWAŁA Nr VI/30/07
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 maja 2007r.
w sprawie : przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na lata 2007-2013
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, z
2002r. Nr 23 poz, 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr
116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.
128, poz. 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48,poz. 327) oraz w związku z art. 5 ust. 4 i art.
42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001r.
Nr 81 poz. 889, Nr 102 poz. 1115, z 2002r. Nr 4 poz. 31, Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz.
676, Nr 93 poz. 820, Nr 130 poz. 1112, Nr 207 poz. 1752, z 2003r. Nr 203 poz. 1966,
z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 Nr 1808, z 2005r. Nr 85 poz. 726, Nr 155 poz. 1298,
z 2006r. Nr 208 poz. 1531 i z 2007r. Nr 34 poz. 206 ) uchwala się, co następuje :
§ 1. Przyjmuje się Program Rozwoju Sportu w gminie Kowalewo Pomorskie na lata
2007-2013.
§ 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu” w zakresie rzeczowym i finansowym,
Burmistrz Miasta przedłoży Radzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za dany rok.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Załącznik
do Uchwały Nr VI/30/07
Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 maja 2007r.

PROGRAM ROZWOJU SPORTU NA LATA 2007 - 2013
Cele rozwoju sportu w gminie
Głównym celem programu rozwoju sportu w gminie Kowalewo Pomorskie jest
umożliwienie jak najszerszej grupie mieszkańców, uczestnictwa w zajęciach
sportowych oraz zainteresowanie aktywnością ruchową, która nie jest zbyt duża.
Siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej to główne przyczyny wad postawy,
które niezauważone w wieku dziecięcym mogą doprowadzić do poważnych schorzeń
w późniejszym okresie życia. Jak wynika z badań przesiewowych dzieci i młodzieżyuczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkola
na ogólną liczbę 1914 uczniów roku szkolnym 2005/2006 wady postawy stwierdzono
u 396 uczniów, co stanowi 20, 7 %, natomiast w I półroczu 2006/2007 na ogólną
liczbę 1872 wady postawy stwierdzono u 352 uczniów ( 18,8% ) ,dlatego też
koniecznym stają się działania zapobiegawcze, które powinny rozpoczynać się jak
najwcześniej.
Cel główny może zostać osiągnięty wyłącznie jeśli zostaną zrealizowane następujące
priorytety:
– uświadomienie roli sportu w życiu ,
– wyrobienie wśród dzieci i młodzieży nawyku stałej troski o swoje ciało, zdrowie
i sprawność fizyczną,
– przygotowanie dzieci i młodzieży do trwałego uczestnictwa w kulturze fizycznej,
– stworzenie warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci
i młodzieży z różnych środowisk ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży z rodzin zagrożonych,
– zagwarantowanie jednakowego dostępu do organizowanych zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży na terenie wsi i w mieście,
– dostępność do obiektów i urządzeń sportowych,
– doskonalenie kadry nauczycielsko-trenerskiej,
– rozwój sportu organizowanego w szkołach oraz sportu pozaszkolnego,
– wyrobienie nawyku dbania o kondycję fizyczną wśród osób dorosłych,
– promocję sportu i sportowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz
osób niepełnosprawnych.
Ważnym partnerem samorządu w osiągnięciu głównego celu są stowarzyszenia
kultury fizycznej na terenie gminy oraz kadra trenersko-nauczycielska pracująca w
szkołach, które przy wsparciu organizacyjno-finansowym gminy powinny
zaangażować się w realizację programu.
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Kierunki rozwoju sportu w gminie Kowalewo Pomorskie.
Do najważniejszych kierunków rozwoju sportu w gminie w latach 2007 - 2013 roku
należy ;
1. Każde dziecko zainteresowane rozwojem sportowym powinno mieć
zagwarantowaną możliwość realizacji swoich oczekiwań w tym zakresie.
Na wszelkiego rodzaju spotkaniach i dyskusjach nauczyciele wychowania
fizycznego zgodnie podkreślają konieczność przywrócenia zlikwidowanych
zajęć nadobowiązkowych ( tzw. SKS-ów ), płatnych dla nauczycieli.
2. Ocena szkolna z wychowania fizycznego ( szczególnie w szkołach
podstawowych) powinna być wyrazem nie poziomu sprawności, (szczególnie
wrodzonej sprawności ) , ale systematycznej pracy ucznia w zakresie
poprawiania sprawności.
3. Celowym jest roztaczanie przez szkołę, szczególnej opieki pedagogicznej i
socjalnej nad uczniami uprawiającymi sport w klubach sportowych. W tym
miejscu wydaje się zauważyć dość mały wybór dyscyplin sportowych
uprawianych na niezłym poziomie.
Należy dążyć do tego, aby każdy młody człowiek naszej gminy mógł zgłosić
się do klubu sportowego w celu uprawiania wybranej dyscypliny.
4. Bardzo ważną kwestią jest objęcie zajęciami sportowymi organizowanymi w
formach pozaszkolnych dzieci z rodzin trudnych i przeciwdziałanie w ten
sposób zagrożeniom związanym z patologiami,
5. W szkołach i innych placówkach różnymi formami zajęć sportowych o
charakterze rekreacyjnym, a nie w treningu wyczynowym, objęta jest zbyt
mała liczba dzieci i młodzieży.
6. Współpraca z klubami sportowymi oraz innymi podmiotami, które w swoich
celach mają rozwój i promocję sportu wśród dzieci i młodzieży, powinna być
intensyfikowana i nadal pogłębiana,
7. Prowadzić promocję różnorakich systemów współzawodnictwa sportowego na
szczeblu środowiskowym, pozwalających na spełnienie naturalnych dążeń do
rywalizacji ( np. ligi amatorskie, mistrzostwa szkół, olimpiady),
8. Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych nie tylko dla
młodzieży uzdolnionej ruchowo, ale również dla osób nie mogących czynnie
uprawiać sportu kwalifikowanego,
9. Stworzenie systemu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w
klasach sportowych z zachowaniem ciągłości szkolenia, począwszy od szkoły
- 3 podstawowej poprzez gimnazjum, następnie stworzenie warunków do

kontynuowania kariery sportowej w kategorii seniorów.
10. Regularnie przeprowadzać plebiscyt na najlepszego sportowca, trenera
Wspieranie sportu będzie odbywać się poprzez realizację następujących kierunków :
–

wspieranie rozwoju sportu szkolnego i wyczynowego

Sport wyczynowy to kolejny etap sportowego rozwoju młodego człowieka
realizowany przede wszystkim przez kluby sportowe prowadzące sekcje w różnych
kategoriach wiekowych w tym seniorów. Działalność ta jest nastawiona na
osiągnięcie jak najlepszego wyniku sportowego poprzez systematyczny trening,
kierowany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe – trenera.
Wspieranie rozwoju sportu wyczynowego będzie odbywać się przez :
– szkolenie wiodących dyscyplin sportu w naszej gminie winno odbywać się
poprzez system klas sportowych, obok dyscyplin wiodących prowadzić zajęcia
ogólnorozwojowe ( LA )
– umocnienie i doskonalenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach
sportowych poprzez zapewnianie prawidłowo wykształconej kadry instruktorskotrenerskiej,
– wprowadzenie
możliwości wynagradzania trenerów w ramach środków
finansowych poszczególnych klubów sportowych za osiągnięcia sportowe oraz
regulamin punktowania zawodników za wyniki w sekcjach sportowych
–

wspieranie rozwoju sportu masowego

Stale pogarszający się stan sprawności fizycznej społeczeństwa uzasadnia i motywuje
wsparcie rozwoju sportu masowego, który zapewnia wszechstronny rozwój
człowieka. Aktywizacja społeczeństwa w kierunku uczestnictwa w kulturze
fizycznej, sporcie i rekreacji ruchowej stanowi podstawę funkcjonowania zdrowej
rodziny. Wspieranie rozwoju sportu masowego odbywać się będzie przez :
– opracowywanie i przystępowanie
do różnych projektów i programów celem
stworzenia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
wzbogaconej o nowe dyscypliny sportowe zgodnie z zainteresowaniem uczniów,
– podejmowanie działań zmierzających do
bezpiecznego wypoczynku nad wodą
poprzez naukę pływania
– wspieranie oddolnych inicjatyw w zakresie powstawania nowych sekcji
sportowych w klubach, tak aby dzieci i młodzież miała możliwość wyboru
dyscypliny sportowej,
– zwiększenie wykorzystania bazy sportowej poprzez wspieranie grup mieszkańców
chcących korzystać z różnych form rekreacji
– podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających z
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–

uczestnictwa w sporcie i rekreacji poprzez propagowanie zdrowego stylu życia
ożywienie masowego udziału we współzawodnictwie i rekreacji, organizacja

–

turniejów zakładowych, rodzinnych itp oraz
znalezienie nowej formuły
przyciągającej kibica,
masowość sportu opierać na szkołach, w których należy zwrócić szczególną
uwagę na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.
świadome szkolenie poszukiwanie talentów i właściwe ich ukierunkowywanie
efektywne wykorzystanie istniejącej bazy sportowej
dążyć, aby w każdej szkole funkcjonował Uczniowski Klub Sportowy

–

wspieranie sportu osób niepełnosprawnych

–
–
–

Działania na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych są ważne dla władz
naszej gminy. Przełamywanie barier oraz integracja osób niepełnosprawnych poprzez
sport to nie tylko forma aktywności, ale też rodzaj rehabilitacji. W gminie
funkcjonują trzy podmioty, które w swych zadaniach statutowych mają ujęte działania
na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednakże w sposób bardzo ograniczony
podejmowały one działania na rzecz uczestnictwa niepełnosprawnych w zajęciach
sportowych ( Ogólnopolski Bieg Uliczny – LKS oraz Spotkania Osób
Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” - M/G OPS i Warsztaty Terapii Zajęciowej).
– promowanie aktywności fizycznej i sportu jako istotnej roli w rehabilitacji,
a później w poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych
- dostosowanie istniejącej bazy sportowej do potrzeb niepełnosprawnych
– budowa krytej pływalni, która dawałaby szansę na wdrożenie tej grupy
społeczeństwa do aktywności fizycznej w miarę możliwości zdrowotnych oraz
potrzeb.
–

wspieranie rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej

Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej to jeden z najważniejszych elementów strategii
rozwoju gminy. W ostatnim czasie znacząco poprawił się stan bazy sportoworekreacyjnej w mieście i gminie. Oddano do użytku nową halę sportową przy
Publicznym Gimnazjum, salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w W.
Rychnowie, oddano po remoncie salę przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące,
wybudowano ciąg ścieżek rowerowych przy drodze krajowej Nr 15. Pilną potrzebą
jest modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych – istniejące boiska sportowe
nie spełniają oczekiwań dzieci i młodzieży.
W zakresie rozwoju bazy sportowej przyjęto następujące priorytety,
a/ w zakresie budowy , modernizacji oraz remontów :
1. budowa Centrum sportowo-rekreacyjnego
2. budowa krytej pływalni
3. budowa strzelnicy sportowej w Kiełpinach
4. budowa boiska przy Szkole Podstawowej w W.Rychnowie, Pluskowęsach
- 5 i Wielkiej Łące
b/ podniesienie warunków bezpieczeństwa uprawiania sportu oraz widzów na
imprezach sportowych

c/ ciągła poprawa estetyki obiektów i urządzeń sportowych przy szkołach
i na terenach wiejskich.
Z uwagi na duży i kosztowny zakres zadań należy w dalszym ciągu szukać
możliwości pozyskania środków na modernizację i budowę obiektów sportoworekreacyjnych, głównie w ramach programów Unii Europejskiej.
System finansowania działalności sportowej
Fundusze na rozwój sportu i rekreacji w gminie Kowalewo Pomorskie pochodzić
mogą z następujących źródeł :
– budżetu samorządu ( gmina, powiat, województwo ),
– budżetu centralnego ( Min. Sportu, Min. Polskiej Konfederacji Sportu ),
– pozyskiwane w ramach realizacji programów Unii Europejskiej,
– środków
specjalnych z Totalizatora Sportowego i reklamy wyrobów
alkoholowych,
– środki Skarbu Państwa pochodzące z mechanizmu 1% podatku
– pozyskane od sponsorów prywatnych i prawnych.
W chwili obecnej większość środków przekazywanych na sport w gminie pochodzi z
budżetu gminy i są one w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
przekazywane do stowarzyszenia LKS „Promień”. Z własnych środków samorządu
finansowany jest również sport szkolny.
Pilną koniecznością staje się wspólne podjęcie wysiłków w celu pozyskania środków
finansowych z zewnątrz na upowszechnianie sportu. Większą aktywnością w tym
zakresie muszą wykazać się działacze sportowi, gdyż stale zwiększa się ilość
programów skierowanych wyłącznie do organizacji pozarządowych. Również
mechanizm 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych jest przywilejem tylko
organizacji pożytku publicznego, ale i tu istnieją możliwości pozyskania środków
finansowych na działalność. Dlatego też należy dążyć do zwiększenia świadomości
społeczeństwa w zakresie możliwości przekazania swojego 1 % na rzecz „organizacji
sportowych” Głównym zadaniem samorządu będzie zdobywanie funduszy na
budowę lub modernizację obiektów sportowych ze środków UE.
Podsumowanie
Niniejszy dokument wyznacza kierunki działań samorządu, szkół oraz działaczy
sportowych, zmierzające do poprawy stanu kultury fizycznej i sportu na terenie
miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Ma być on pomocny dla osób, którym na sercu
- 6 leży prawidłowy i wszechstronny rozwój lokalnej społeczności.
Program ten nie stanowi dokumentu zamkniętego. Zdajemy sobie sprawę, że na
przestrzeni 6 lat, które obejmuje dokument, może jeszcze powstać wiele cennych
inicjatyw poprawiających uczestnictwo dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób

niepełnosprawnych w sporcie, kulturze fizycznej oraz rekreacji ruchowej. Dlatego też
prosimy o zgłaszanie wszelkich propozycji i uwag w tym zakresie do Referatu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.
J.J

