PRZEPROWADZONY W BEŁCHATOWIE
WYKONANY PRZEZ KATARZYNĘ KRZEŚNIAK-DĘGĘ ORAZ BOGUSŁAWĘ LIPCZYŃSKĄ

WSTĘP ORGANIZATORA MONITORINGU

O monitoringu
Obywatelski Monitoring Sportu polegał na zbadaniu, jak wyglądała polityka sportowa
konkretnych gmin w 2013 roku. Badane były decyzje podejmowane w samorządzie,
dokumenty i sposób wydatkowania pieniędzy – wszystko z punktu widzenia mieszkańców. W
monitoringu brali udział mieszkańcy gmin i miast, którzy postanowili sprawdzić, czy sport
lokalny w ich gminach, finansowany między innymi z ich podatków, był dla mieszkańców
rzeczywiście dostępny.
Celem tym działań było i wciąż jest doprowadzenie do tego, aby mieszkańcy mieli większy
wpływ na politykę sportową gminy, która powinna odpowiadać na ich potrzeby. Sieć
Obywatelska Watchdog Polska jako organizator monitoringu dążyła do tego, aby osoby biorące
w nim udział nabyły wiedzę i doświadczenie prowadzenia obywatelskiej kontroli władz oraz
aby zaangażowały w ten proces innych mieszkańców. Istotnym założeniem monitoringu było
wypracowanie lokalnych rekomendacji dotyczących gminnej polityki sportowej.
Metodologia monitoringu
W 2013/2014 r. Obywatelski Monitoring Sportu został przeprowadzony w 8 gminach przez 10
aktywnych obywatelek i obywateli, którym pomagały organizacje oraz grupy mieszkańców.
Uczestnicy i uczestniczki, którzy zgłosili chęć monitorowania swoich gmin, zostali wybrani w
wyniku rekrutacji. Ze szczegółową listą monitorowanych gmin można zapoznać się na stronie:
www.sport.siecobywatelska.pl.
Uczestnicy i uczestniczki monitoringu kierowali się zasadami obiektywności, jawności,
rzetelności i dobra wspólnego, co zadeklarowali, podpisując „Kartę Zasad” organizacji
monitorujących administrację publiczną.
Monitoring był prowadzony na podstawie wskazówek zawartych w narzędziu internetowym,
przygotowanym przez Sieć Obywatelską. Został do niego wpisany schemat monitoringu:
obszary, które warto zbadać, gminne dokumenty dotyczące sportu, które należy przeczytać i
wskazówki – jakie pytania można zadać, z kim porozmawiać, jak zebrać potrzebne dane. Wśród
zaproponowanych do zbadania tematów znalazły się: dokumenty strategiczne gminy, dostęp do
obiektów sportowych, oferta sportowa gminy, informowanie o sporcie, badanie potrzeb
mieszkańców, wspieranie sportowych inicjatyw mieszkańców. Bardzo ważne jest, aby
pamiętać, że narzędzie miało charakter pomocniczy. Każdy uczestnik mógł skupić się na
wybranym przez siebie wycinku polityki sportowej swojej gminy i w związku z tym powstałe
w ramach monitoringu raporty będą się różnić między sobą również w zakresie struktury.
Dane, umieszczane w narzędziu internetowym i stanowiące podstawę do napisania raportu,
były zbierane m.in. na drodze wnioskowania o informację publiczną, wywiadów z władzami
gminy, mieszkańcami i przedstawicielami organizacji sportowych. Pozyskiwanie informacji,
ich analiza i podsumowanie trwało od września 2013 r. do czerwca 2014 r. Wszystkie dane
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zgromadzone w narzędziu wraz z raportami będą dostępne od lipca 2014 r. na stronie
www.sport.siecobywatelska.pl.
Opublikowanie raportów nie oznacza końca działań w ramach Obywatelskiego Monitoringu
Sportu. Raport stanowi punkt wyjścia do dyskusji, jak również do wprowadzenia zmian, które
umożliwią lepsze dostosowanie polityki sportowej gminy do potrzeb jej mieszkańców. Temat
ten został już poruszony w monitorowanych gminach przy okazji rozmów z władzami,
mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Mamy nadzieję, że monitoring przyczyni się
do uświadomienia mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym środowiskom, że dla dobra
publicznego warto głośno wyrażać swoje opinie, rozmawiać i angażować się w sprawy lokalne.
Informacja o organizatorze monitoringu
Organizatorem monitoringu było stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska,
którego misją jest działanie na rzecz dobrego rządzenia m.in. przez różne formy obywatelskiej
kontroli władz w celu zmiany sposobu działania instytucji publicznych na bardziej przejrzysty
i otwarty.

Wstęp uczestniczek monitoringu
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Obywatelski Monitoring Sportu w mieście Bełchatów prowadzony był przez Katarzynę
Krześniak-Dęgę oraz Bogusławę Lipczyńską, reprezentujące Fundację Akademia Zdrowego
Życia. Fundacja powstała w grudniu 2012 roku. Swoją działalność rozpoczęła na początku 2013
roku, startując z powodzeniem do konkursów ofert w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
współfinansowanych z funduszy samorządowych. W drugiej połowie 2013 roku założycielki
Fundacji podjęły decyzję o przystąpieniu do projektu strażniczego „Obywatelski Monitoring
Sportu”, koordynowanego przez Sieć Obywatelską – Watchdog Polska. Głównym motywem
podjęcia działalności strażniczej była chęć lepszego poznania charakteru funkcjonowania
struktur samorządowych w zakresie sportu. Udział w monitoringu przyniósł nam przede
wszystkim satysfakcję ze spotkań z mieszkańcami. Zauważyłyśmy możliwości wprowadzania
zmian w sporcie miejskim we współpracy z bełchatowskimi inicjatywami sportowymi.
Włączyłyśmy się w ich działania, co dostarczało energii do dalszego monitorowania sportu w
mieście.
Harmonogram działań w monitoringu objął w pierwszej kolejności spotkania z
przedstawicielami Urzędu Miasta i Rady Miejskiej w celu zaprezentowania projektu i
uzyskania podstawowych informacji na temat polityki sportowej miasta. W październiku 2013
roku brałyśmy udział w obradach Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej. W kolejnych
miesiącach doszło do spotkania z radnymi: Grzegorzem Gryczką, Grzegorzem Muskałą i
Sławomirem Komidzierskim oraz przedstawicielami Urzędu Miasta: Wiktorem Rydzem –
kierownikiem Zespołu ds. Kultury i Sportu, ówczesnym kierownikiem Zespołu do spraw
Gospodarczego Rozwoju Miasta - Małgorzatą Stanasiuk-Mordalską, koordynatorem Zespołu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Izabelą Rudzką oraz Katarzyną Kleską, która
kieruje Kancelarią Prezydenta (osoby przedstawione w kolejności chronologicznej spotkań).
Równolegle prowadziłyśmy rozmowy z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń sportowych,
trenerami oraz uczestnikami zajęć. Dotarłyśmy także do grup nieformalnych, które rozwijają
pasję sportową w mało znanych dyscyplinach. Szczególną uwagę poświęciłyśmy grupie Street
Workout Bełchatów, którą spotkałyśmy na początku monitoringu. Dwukrotnie osobiście
uczestniczyłyśmy w treningu biegowym stowarzyszenia Spartakus. Do rozmów z
mieszkańcami dochodziło w różnych okolicznościach: na boisku, podczas uprawiania
joggingu, w pracy. Przyglądałyśmy się wykorzystaniu obiektów sportowych,
przeprowadziłyśmy również dwie ankiety, które wzbudziły bardzo duże zainteresowanie
Bełchatowian - podczas trwania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2014 roku
i podczas VII Festiwalu Kobiecości w marcu 2014 roku. Uczestniczyłyśmy, jako widzowie, w
imprezach sportowych organizowanych na terenie Bełchatowa. Zebrałyśmy dokumentację w
postaci zdjęć i nagrań. Zorganizowałyśmy w szkołach gimnazjalnych pięć warsztatów pt.
Bełchatów 2016 - olimpijska stolica sportu powszechnego.
W monitoringu celowo nie uwzględniłyśmy klubów, które są sportową wizytówką naszego
regionu - GKS "Bełchatów" S.A. i Klubu Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. Są to kluby
zawodowe, natomiast przedmiotem Obywatelskiego Monitoringu Sportu oraz obszarem
naszych zainteresowań był sport bliski przeciętnemu mieszkańcowi Bełchatowa. Warto jednak
podkreślić, że wokół klubów powstało wiele zasługujących na uwagę inicjatyw szkolnych i
amatorskich.
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Nasze działania spotykały się z dużą przychylnością społeczeństwa. Urząd Miasta Bełchatów
udostępniał dokumenty, o które zwracałyśmy się w trybie wniosków o informację publiczną.
Jednak w zróżnicowany sposób oceniamy rozmowy z przedstawicielami Urzędu. Najbardziej
wyczerpujące odpowiedzi na pytania zadawane w związku z Obywatelskim Monitoringiem
Sportu w Bełchatowie otrzymywałyśmy od Małgorzaty Stanasiuk-Mordalskiej, co nie było
regułą w kontaktach z niektórymi innymi przedstawicielami urzędu.
Udział w monitoringu stanowił nowe doświadczenie dla naszej organizacji. Przede wszystkim
był to impuls do rozwoju. W czasie monitoringu m.in. uczestniczyłyśmy w seminarium
„Partycypacyjne podejście do planowania rozwoju miast”, obecnie zaś przystępujemy do akcji
„Masz głos, masz wybór”, w której planujemy przyjrzeć się konsultacjom społecznym w
Bełchatowie.
Monitoring wymagał od nas poświęcenia dużej ilości czasu i pracy. Pomagało nam kilka
wolontariuszek, którym serdecznie w tym miejscu dziękujemy.

W Bełchatowie występuje wyjątkowa sytuacja w porównaniu z innymi miastami. Z jednej
strony działają bardzo znane, odnoszące sukcesy ligowe kluby (siatkarska SKRA oraz piłkarski
GKS), które mają wsparcie od sponsorów (przede wszystkim od PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A ). Te kluby poza działalnością ligową, mają również swoje sekcje
reprezentujące inne dyscypliny np. GKS Bełchatów sekcję zapaśnicza i EKS „Skra” Bełchatów,
który posiada sekcję pływacką, w części finansowaną przez koncern PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. Zawodnicy sekcji zapaśniczej trenują bezpłatnie, natomiast rodzice rodzic
dzieci uczestniczących w treningach pływackich ponoszą część kosztów. Rocznie około 400
dzieci trenuje w grupach juniorskich klubu piłkarskiego GKS.
Z drugiej strony jest silny oddolny ruch sportowy, który opiera się na pomniejszych klubach, a
także na nieformalnych grupach mieszkańców, którzy po prostu wspólnie uprawiają sport
(piłkę nożną na orliku, uczestniczą w ligach amatorskich jak Bełchatowska Amatorska Liga
Piłki Siatkowej, turniej barów w piłkę nożną, obecnie także Amatorska Szkoła Biegania). To,
co wyróżnia Bełchatów, to także ciekawe dyscypliny (Street Workout, hokej podwodny,
siatkówka na siedząco itp.), które są uprawiane przez pasjonatów, organizujących nawet
turnieje międzymiastowe – czasem te grupy zwracają się do UM o dotacje lub dostęp do
obiektów.
Powyższa sytuacja jest bardzo korzystna zarówno dla mieszkańców, jak i dla miasta.
Mieszkańcy chcą uprawiać sport, a miasto może odpowiedzieć na te potrzeby, przeznaczając
pulę środków publicznych na sport powszechny, ponieważ duże kluby zawodowe mogą liczyć
na wsparcie prywatnych sponsorów. W dalszej części raportu przyjrzymy się, czy miasto
Bełchatów rzeczywiście korzysta z tej wyjątkowej sytuacji, wspierając małe kluby i
przekazując środki na sport bliski mieszkańcom.
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Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy
kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Do zadań własnych gminy
należy wspieranie sportu dla wszystkich.
W Bełchatowie obowiązuje Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2009-2015. Dzięki
realizacji celów zapisanych w Strategii Bełchatów ma stać się miejscem wygodnego i
bezpiecznego zamieszkania dla 65 tys. bełchatowian oraz sportowym centrum dla 150tysięcznego okręgu województwa łódzkiego. Cele sportowe zawarte są w celu strategicznym
drugim.
Cel strategiczny: II. Wysoka, jakość życia w mieście.
Cele główne: II.5. Swobodna przestrzeń aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.
Cele operacyjne:
II.5.2. Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej dla mieszkańców miasta.
II.5.3. Poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kultury i sportu.
Wskaźnikami realizacji celów w obszarze strategicznym „społeczeństwo” dotyczącym sportu
są:



liczba dostępnych dla mieszkańców obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
liczba imprez masowych w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji proponowanych
ogółowi mieszkańców.

W programie współpracy miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi jednym z celów
szczegółowych jest wzrost efektywności działań kierowanych do mieszkańców miasta w sferze
kultury fizycznej i w sporcie. Zadaniem operacyjnym wyznaczonym przez dokument jest
popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców Bełchatowa. Miasto zamierza
współpracować z Miejską Radą Sportu. Wiele zadań w zakresie sportu zlecane jest
organizacjom pozarządowym.
Z obydwu dokumentów wynika, że samorząd Bełchatowa duży nacisk położył na sport
powszechny – pisze się o mieszkańcach, o ich dostępie do obiektów i oferty sportowej. Miasto
chce realizować swoje cele w zakresie sportu poprzez wsparcie infrastruktury sportowej oraz
popularyzację sportu przez organizację imprez sportowych.
Obecnie przygotowywana jest Strategia Miasta na lata 2015-2020. Cele wymienione powyżej
pozostają aktualne. Są to:
•

budowa/ modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych

•

wzbogacenie oferty zajęć sportowych

•

organizacja imprez masowych i festynów

•

organizacja zawodów sportowych
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•

zagospodarowanie miejsc pod organizację imprez masowych

•

wspieranie działalności klubów i drużyn sportowych

Jak widać, pojawiają się nowe grupy, które miasto zamierza wspierać w sposób strategiczny, a
mianowicie kluby i drużyny sportowe. Na tą chwilę pomysł ten nie budzi kontrowersji. Wg
harmonogramu tworzenia Strategii w październiku 2014 roku odbędą się konsultacje społeczne
gotowego projektu Strategii – będzie to moment, aby upewnić się, czy mieszkańcy nadal
pozostaną grupą najważniejszych odbiorców polityki sportowej miasta.
Należy ocenić pozytywnie fakt, że miasto, zgodnie z zapisami z dokumentów, chce wspierać
sport bliski mieszkańcom. Warto jednak przyjrzeć się, jak powyższe zapisy są realizowane – w
jaki sposób miasto zwiększało dostęp mieszkańców do obiektów i imprez sportowych oraz jakie
zajęcia sportowe wspierało z budżetu miejskiego.
Miasto Bełchatów w Strategii miejskiej w obszarze sportu zdecydowało, że jego celem jest
ułatwianie mieszkańcom dostępu do sportu. W latach obowiązywania Strategii liczba obiektów
sportowych w Bełchatowie wzrosła. 8 obiektów powstało w roku 2009, a 6 w roku 2011.
Spośród 14 nowo zbudowanych obiektów 10 to obiekty przyszkolne. Obiekty przyszkolne są
ogólnodostępne i bezpłatne. Warto dodać, że w 2015 roku zapowiedziano zagospodarowanie
terenu przylegającego do osiedla Bińków. Zgodnie z zapowiedziami władz powstanie specjalny
zestaw urządzeń do uprawiania popularnej obecnie dyscypliny Street Workout.
Miasto zarządza wieloma obiektami sportowymi. Najczęściej są to obiekty otwarte. Do
obiektów zamkniętych, które wymagają biletu wstępu należy zaliczyć:
1. Halę Energia
2. Korty tenisowe
3. Lodowisko

Orliki
W Bełchatowie wybudowano 4 Orliki - otwarte są od poniedziałku do soboty od godziny 10.00
do godziny 22.00, w niedzielę i święta do godziny 20.00. Na Orliku przy Szkole Podstawowej
nr 12 obecny jest animator orlika, który prowadzi rezerwację boisk, wypożycza sprzęt oraz
dopilnowuje przestrzegania regulaminu. Jest pełna dostępność do infrastruktury sportowej.
Jedynym ograniczeniem jest wcześniejsza rezerwacja. Orlik cieszy się dużą popularnością
wśród mieszkańców pobliskiego osiedla. Codziennie wieczorem jogging uprawia kilka osób,
boiska do piłki nożnej i siatkowej są zajęte. Pytane przez nas osoby dobrze oceniały dostępność
orlika. Pozytywne opinie otrzymali także obecni animatorzy.
Od dwóch miesięcy na terenie Orlika działa inicjatywa Fundacji Akademia Zdrowego Życia Amatorska Szkoła Biegania. Uczestnicy zajęć dostrzegli niedogodność w postaci braku szafek
do przetrzymywania rzeczy osobistych np. dokumentów, kluczy itp.
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W lutym spotkałyśmy piłkarzy na Orliku, którzy w grupie znajomych organizują sobie
regularne nieoficjalne turnieje. Nieformalna grupa piłkarzy, do której dotarłyśmy, wynajmuje
halę w szkole, która znajduje się na terenie gminy. To rozwiązanie jest tańsze niż wynajem
sektorów w Hali Energia, nie ma także rygoru czasowego.
Hala Energia
Hala Energia pełni potrójną funkcję. W godzinach popołudniowych jest miejscem treningowym
klubu siatkarskiego SKRA Bełchatów (który współfinansował jej budowę, dlatego ma
zapewnione korzystanie z hali za darmo przez 13 sezonów ligowych), od rana do południa jest
salą gimnastyczną szkoły podstawowej i gimnazjum, które również nie muszą płacić za
korzystanie z niej, a w pozostałym czasie miejscem sportowych zajęć dla ogółu społeczeństwa.
Tej ostatniej grupie hala jest udostępniona odpłatnie. Odbywają się w niej rozgrywki różnych
lig amatorskich np. siatkarskiej, piłkarskiej i futnetu (piłko nogi). Udział drużyn w rozgrywkach
jest odpłatny. Uczestnicy ligi BALPS (Bełchatowskiej Amatorskiej Ligii Piłki Siatkowej), do
których dotarłyśmy, wysoko ocenili organizację zajęć. Jedyną zgłaszaną niedogodnością były
późne godziny rozgrywek, około 21. Wynika to z rezerwacji sektorów. Utrzymanie hali jest
kosztowne i dlatego większość zajęć jest odpłatna. Osoby, z którymi rozmawiałyśmy, odnosiły
się ze zrozumieniem do tej sytuacji.
Lodowisko
Otwarte jest w sezonie zimowym. Odbywają się tutaj zajęcia szkolne, klubu hokejowego
„Niedźwiadek” a popołudniami i w święta udostępniane jest na indywidualne wejścia. Wstęp
jest płatny. Nasi rozmówcy określali cenę jako przystępną. Podobnie jak koszt wypożyczenia
łyżew. Nigdy się nie zdarzyło, aby zabrakło miejsc. W Bełchatowie działają dwa lodowiska.
Drugie lodowisko usytuowane przy Powiatowym Centrum Sportu jest bezpłatne. Liczba
korzystających pozwala na swobodną jazdę. Bardzo dobrze ocenione jest także przez
użytkowników przygotowanie tafli lodowiska oraz bezpieczeństwo. Obsługa szybko reaguje w
sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.
Korty tenisowe
Nie dotarłyśmy do osób, które miały utrudniony dostęp do kortów tenisowych. Ze względu na
koszty wynajęcia kortów zainteresowanie jest mniejsze. Natomiast na Orliku spotkałam
młodzież, która trenowała tenis „na ścianie”. Nie korzystają z miejskich kortów, ze względu na
odległość. Cen wynajmu kortów nie znali.

Miejsce do ćwiczeń Street Workoutu
W Bełchatowie działania nieformalny klub młodych osób, którzy uprawiają dyscyplinę Street
Workout. Jest to kompilacja gimnastyki, ćwiczeń siłowych uprawiana na zewnętrznych
elementach gimnastycznych tzn. drabinkach, drążkach. Pierwsze treningi odbyły się w maju
2013 r. Grupa powoli się rozrastała, jednak jest to sport wymagający i wiele osób odchodziło.
Jednym z powodów była także niedostateczna infrastruktura. Do ćwiczeń wymagane są
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specjalne drabinki. Bełchatów dysponował tylko dwoma drabinkami, które nie spełniały
warunków bezpieczeństwa. Były na drewnianych podstawach i po latach użytkowania były już
niestabilne. Ponadto podłoże najlepiej jeśli wykonane jest z piasku, gwarantuje amortyzacje
przy ewentualnym upadku. Drabinki na placu ustawione były na betonie. Po interwencji grupy
uprawiającej Street Workout przy wsparciu Fundacji Akademia Zdrowego Życia udało się
przekonać władze miasta, aby zapewniły bezpieczne miejsce do uprawiania tej dyscypliny.
Naprawiono drążki, a obecnie trwają przygotowania zagospodarowania terenu na osiedlu
Binków, gdzie ma powstać infrastruktura do uprawiania Street Workout usytuowana przy skate
parku.
Na pomoc w dostępie do obiektu sportowego mogła też liczyć grupa młodych osób Creative
Vision. Grupa została założona przez 3 osoby na I Regionalnym zlocie Jumpstyle w
Bełchatowie, który odbył się 20 października 2012 roku. Obecnie grupa liczy 12 osób.
Wszystkich łączy pasja, jaką jest taniec. Trenowali na ulicach. Od roku grupa otrzymała
możliwość nieodpłatnego korzystania z sali Miejskiego Centrum Kultury raz w tygodniu.

Wskaźnikiem osiągania celów strategicznych w dziedzinie sportu jest też liczba imprez
sportowych. W latach obowiązywania Strategii ich liczba kształtowała się na podobnym
poziomie - między 80 a 90 rocznie. Jedynie w roku 2011 roku zorganizowano zdecydowanie
więcej sportowych wydarzeń - 107. Kalendarze obejmują imprezy szkolne i otwarte, te ostatnie
stanowią około 20-25 % wszystkich wydarzeń sportowych. W Bełchatowie corocznie odbywa
się kilka konkursów Grand Prix m.in. w piłce siatkowej, koszykowej i tenisie oraz bieg uliczny
Bełchatowska Piętnastka.Są to wydarzenia dostępne dla każdego mieszkańca Bełchatowa,
udział biorą także zawodnicy z innych miast. Do zupełnie nowych imprez w 2013 roku należy
zaliczyć Halowe Mistrzostwa Polski Ultimate (frisbee) oraz Ogólnopolski Turniej Hokeja
Podwodnego AQUATTACK 2013, którego organizatorami były bełchatowskie drużyny.
Liczba imprez sportowych zwiększa się podczas ferii zimowych i w miesiącach letnich.
Podczas ferii tworzony jest specjalny kalendarz imprez dla dzieci. Natomiast lato sprzyja
organizacji imprez sportowych ogólnodostępnych. W każdy weekend wakacji odbywa się
impreza o charakterze sportowym.
W 2013 r. zorganizowano w Bełchatowie kilka konkursów na realizację zadań publicznych w
zakresie sportu. Dotacje obejmowały administrowanie obiektami sportowymi, powierzenie i
współfinansowanie zadań w dziedzinie sportu. W ramach współfinansowania dotacje
przyznane były w różnych dyscyplinach sportowych. Dominowały piłka nożna, siatkówka,
lekkoatletyka oraz karate. Zadania skierowane były do różnych grup wiekowych, ale
dofinansowano tylko po jednej ofercie skierowanej do seniorów i osób niepełnosprawnych. W
ankiecie, którą przeprowadziłyśmy oraz podczas rozmów seniorzy, którzy byli zainteresowani
uprawianiem sportu, wskazywali, że korzystają z zajęć Uniwersytetu III wieku oraz z zajęć
komercyjnych. W zajęciach uniwersytetu uczestniczy tylko 180. Liczba miejsc jest
ograniczona, a zapotrzebowanie dużo większe. Pozostają zajęcia komercyjne, ponieważ miasto
nie ma ofert bezpłatnych zajęć dla seniorów. Żadna z piętnastu, zapytanych osób nie
uczestniczyła w innych zajęciach współfinansowanych ze środków publicznych. Dwie osoby
9

zgłosiły potrzebę zajęć rehabilitacyjnych. Do środowisk osób niepełnosprawnych nie
dotarłyśmy.
Odbiorcami największej liczby zadań są dzieci ze szkół podstawowych. Do tej grupy
skierowana jest także oferta podczas ferii zimowych i wakacji letnich. W ramach monitoringu
sportu przeprowadziłyśmy w bełchatowskich szkołach gimnazjalnych pięć warsztatów
zwiększających kompetencje społeczne pt.” Bełchatów 2016 - Olimpijska Stolica Sportu dla
każdego”. Zapytałyśmy o rodzaj pozalekcyjnej aktywności sportowej. Za wyjątkiem jednej z
klas sportowych, uprawianie sportu deklarowały 1-2 dwie osoby Pozostali aktywność fizyczną
rozwijali jedynie na zajęciach wychowani fizycznego.
Na zadania wspierające zlecone organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej i
sportu na 2013 rok wyodrębniono 363 000,00 zł - stanowi to około 30% wnioskowanej przez
wszystkie organizacje kwoty. Na 44 złożone wnioski o dofinansowanie wsparcia udzielono 38
klubom. Każda organizacja, której przyznano dofinasowanie na realizację zadań publicznych
w zakresie sportu, otrzymała kwotę niższą niż wnioskowana. Z tego powodu wiele organizacji
musi realizować zadania w mniejszym zakresie. Na przykład Bełchatowska Akademia
Taekwon-Do w 2013 roku z wnioskowanej do urzędu miasta kwoty 12 tys. zł na realizację
zadania: „Organizacja zajęć ruchowych i prowadzenie szkolenia sportowego oraz samoobrony
dzieci i młodzieży w Taekwon-do” otrzymała 3 tys. zł. Jest to kwota niewystarczająca do
zapewnienia realizacji zadania dla tak dużej liczby członków (80 osób). Z drugiej strony klub
może liczyć na wsparcie Prezydenta Bełchatowa w sytuacjach wyjątkowych. W 2013 roku
urząd sfinansował przelot zawodników na zawody międzynarodowe. Przedstawiciele klubu są
stypendystami Prezydenta Miasta. Uczniowski Klub Sportowy Obelisk prowadzący zajęcia z
rugby w 2013 roku wnioskował o kwotę 11500 zł na realizację zadania: „Ogólnopolski Turniej
Polskiej Ligi Rugby 7 – Frame Faktory Cup Rugby Sevens”. Według otrzymanych przez osoby
monitorujące dokumentów klub nie otrzymał dofinansowania. Trener potwierdził uzyskanie
dofinansowania w wysokości 1 tys. zł. Przedstawiciele niektórych klubów wyrazili opinię, że
kwoty przyznawane nie pozwalają na jakikolwiek rozwój dyscyplin. Trenerzy pracują
społecznie, a kluby działają dzięki pomocy sponsorów.
Na zadania powierzone w ramach zlecania zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu przeznaczono 47.000,00 zł. Obejmowały cykliczne imprezy, które odbywają się na
terenie Bełchatowa m.in. Organizację „XXXVII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o
Wielką Nagrodę Bełchatowa. Memoriał Kazimierza Jasińskiego”.
Podsumowanie:
W Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa niewiele miejsca poświęcono tematowi sportu. Miasto
w ramach swojej polityki sportowej stawia na sport powszechny, uprawiany przez
mieszkańców. Niestety wskaźniki realizacji ograniczają się do liczby obiektów sportowych
przypadających na jednego mieszkańca i liczby imprez masowych. Pominięto zwiększanie
aktywności sportowej w poszczególnych grupach wiekowych, a jako wskaźnika realizacji celu
nie przyjęto liczby osób korzystających z infrastruktury sportowej i biorących udział w
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imprezach sportowych. Przytoczone wskaźniki przyjęte są w innych obszarach (np. w zdrowiu
wskaźnikiem realizacji celu operacyjnego jest liczba osób, które wzięły udział w badaniu
profilaktycznym). Nie ma pewności, na ile podane wskaźniki wpływają na poprawę kultury
fizycznej wśród mieszkańców i obejmują różne grupy wiekowe.
Natomiast realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi pozwala wesprzeć
zadania w niewielkiej części. Kwota dofinansowania stanowi 30% wnioskowanej przez
organizację sumy. We wnioskach, do których dotarłyśmy, nie uwzględniono liczby
beneficjentów zadań.
W mieście jest dużo obiektów sportowych, większość z nich jest ogólnodostępna. Korzystają z
nich zarówno kluby sportowe, jak i grupy mieszkańców. Są przykłady na to, że można uzyskać
bezpłatny dostęp do obiektów, jeśli grupa się o to postara – tak jak było to w przypadku Street
Workoutu czy grupy tanecznej.
Rekomendacje:





Warto zweryfikować sposób przyznawania dofinansowania. Proces poprzedzić
konsultacjami programu współpracy i sposobu podziału środków. Obecny nie pozwala
klubom się rozwijać. Powinno wprowadzić się system zmniejszający rozdrobnienie i
promujący przedsięwzięcia zachęcające do udziału innych. Dzięki temu organizacje
pozyskiwałyby członków, którzy składkami wspieraliby działania klubu.
Należy włączyć środowisko sportowe do konsultacji strategii rozwoju miasta na lata
2015-2021.
Proponujemy zwiększyć ofertę bezpłatnych zajęć dostosowanych do potrzeb seniorów
w ramach konkursu ofert na współfinansowanie zadań z środków publicznych – jest to
propozycja skierowana zarówno do Urzędu Miasta, jak i do organizacji pozarządowych.

Informowanie o sporcie:
W ramach monitoringu sportu w miarę możliwości prześledziłyśmy przepływ informacji
między Urzędem Miasta i organizacjami pozarządowymi. Inspiracją do tego były sygnały od
kilku organizacji, że zbyt późno docierają do ogłoszeń o rozpisanych konkursach na
współfinansowanie zadań z środków publicznych. Około 10 organizacji, z którymi
rozmawiałyśmy, wiedzę na temat konkursów czerpie z bezpośredniego kontaktu z Zespołem
do Spraw Kultury i Sportu lub ze strony internetowej miasta. Żadna z pytanych przez nas
organizacji nie korzysta w tym celu ze strony BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Podczas
trwania monitoringu odbyły się konsultacje programu współpracy miasta Bełchatowa
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z przedstawicielami organizacji pozarządowych na rok 2014. Żadna z pytanych przez nas
organizacji nie wzięła w nich udziału. Większość nie wiedziała nawet o ich przeprowadzaniu.
Zwróciłyśmy się w lutym 2014 r. do Zespołu do Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
z prośbą o uruchomienie newslettera, który ułatwiłby komunikację między organizacjami i
urzędem. Początkowo otrzymałyśmy odpowiedź odmowną. Po naszej kolejnej interwencji
newsletter został uruchomiony, jednak nie spełniał oczekiwań, ponieważ w naszej ocenie
informacje były nieadekwatne do potrzeb bełchtowskich organizacji Pomijano informacje
istotne np. o konsultacjach społecznych z organizacjami, budżecie obywatelskim.
Uruchomienie newslettra nie było poprzedzone anonsem autora i przedstawieniem zasad
funkcjonowania. Brak jest możliwości zapisania się na subskrypcję. W między czasie
odbyłyśmy rozmowę z Koordynatorem Zespołu do Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, która nie wniosła nic w badanej sprawie. Newsletter dociera1-2 razy miesiącu.
W treści zawiera link do informacji z jednego źródła. Nadal brakuje w nim informacji
lokalnych.
Niektóre organizacje podczas rozmów sygnalizowały także trudności z wnioskowaniem i
rozliczaniem zadań współfinansowanych ze środków publicznych. Jeden z przedstawicieli
klubów wyraził potrzebę szkoleń dla organizacji podnoszących umiejętności wnioskowania i
rozliczania dotacji. Organizacje nastawione są na rozwój reprezentowanych dyscyplin, w
mniejszym stopniu angażują się w rozwój i wzmacnianie zdolności organizacyjnych.
Miasto Bełchatów otrzymało ofertę od organizacji pozarządowej z Łodzi na serie szkoleń dla
organizacji, która została odrzucona.
Mieszkańcy są dobrze poinformowani na temat dużych imprez sportowych. Bełchatowska 15,
Konkursy Grand Prix, Wyścig Kolarski o Wielką Nagrodę Bełchatowa anonsowane są
plakatami i informacjami w mediach oraz na stronach internetowych miasta.
Natomiast niewiele osób wie o imprezach organizowanych przez organizacje społeczne. Żadna
z pytanych osób nie wymieniła organizacji sportowej, a tym bardziej imprezy przez nią
organizowanej w ramach współfinansowania z funduszy publicznych. Przyczyną są niskie
środki przyznawane na realizację zadań, które ograniczają szeroką promocję. Niedostateczne
są także kompetencje organizatorów niewielkich imprez w zakresie aktywnej promocji swoich
działań. Jedna z organizacji przyznała się, że nie ma strony internetowej, nie promuje się za
pomocą portali społecznościowych. Jako przyczynę podała brak umiejętności i środków na
zlecenie tych działań wyspecjalizowanej firmie.
Są wyjątki np. VI BIEG REKREACYJNY I MARSZ NORDIC WALKING był promowany
na stronach oficjalnych miasta oraz plakatach.

Podsumowanie:
W Bełchatowie występują problemy z komunikacją na linii Urząd Miasta - organizacje
pozarządowe zajmujące się sportem. Pomimo podejmowanych wielu prób poprawy
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funkcjonowania newslettera sytuacja nie zmienia się. Odczuwalna jest niedostateczna
staranność w doborze przesyłanego materiału. Tym samym organizacje nie mają możliwości
porozumiewania się, informowania o podejmowanych działaniach, poszukiwania szerszych
partnerstw. Informacja o działaniach zamyka się w wąskim kręgu. Do organizacji nie docierają
na czas informacje takie jak termin konsultacji programu współpracy czy ogłoszenie konkursu
na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, przez co nie mogą one w nich uczestniczyć.
Organizacje zgłaszają, że nie czują się pewnie w pisaniu wniosków o dofinansowanie i
rozliczaniu dotacji.
Miasto Bełchatów szeroko informuje o dużych imprezach sportowych np. Bełchatowska 15,
Konkursy Grand Prix, Wyścig Kolarski o Wielką Nagrodę Bełchatowa. Dzięki temu
przychodzi wielu kibiców i popularyzuje dyscyplinę sportową. Natomiast wiedza mieszkańców
o mniejszych imprezach jest niewielka. Niedostateczne środki finansowe klubów i nastawienie
na prowadzenie działań, a nie informowanie o nich (brak doświadczenia w tej sferze),
ograniczają możliwość promowania tych wydarzeń przez organizatorów.

Rekomendacje:






Wypracowanie wspólnie z organizacjami narzędzia, które będzie pozwalało na
wielostronną komunikację pomiędzy urzędem a organizacjami (w obydwie strony), jak
i pomiędzy samymi organizacjami
Przeprowadzenie konsultacji wśród organizacji, czy potrzebują szkoleń z zakresu
pisania wniosków i rozliczania dotacji i w razie zgłoszenia takich potrzeb,
zorganizowanie stosownych szkoleń
Wspólne z organizacjami znalezienie sposobu na promocję nie tylko największych
imprez sportowych, ale również tych mniejszych, które nie są wpisywane do kalendarza
imprez sportowych na dany rok. Mogłoby się to odbywać np. poprzez utworzenie na
stronie internetowej UM w zakładce sport dodatkowego miejsca, gdzie organizacje, jak
i grupy mieszkańców, mogłyby zapraszać na zbliżające się wydarzenia.

Informacja o przekazaniu Prezydentowi Miasta Bełchatowa treści raportu.

W dniu 7.08.2014 r 2014 r. wysłałyśmy do Prezydenta Bełchatowa na
adres sekretariat1@um.belchatow.pl emaila z raportem z Obywatelskiego Monitoringu
Sportu z prośbą o odniesienie się do jego treści:

TREŚĆ MAILA
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"Szanowny Panie Prezydencie,w załączniku przesyłamy raport z Obywatelskiego
Monitoringu Sportu prowadzonego w mieście Bełchatów, którego jesteśmy autorkami.
Monitoring jest działaniem ogólnopolskim, koordynowanym przez Stowarzyszenie Sieć
obywatelska - Watchdog Polska, finansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Więcej informacji
na ten temat znajduje się na stronie: http://sport.siecobywatelska.pl/
Bardzo proszę o zapoznanie się z raportem i przesłanie ewentualnych uwag w terminie
do 15.08.2014 r na adres e-mail: fundacjaazz@gmail.com
Jeżeli otrzymamy ustosunkowanie się władz miasta do raportu, to zostanie załączone ono do
raportu jako dodatkowa część w formie załącznika. Jeżeli nie otrzymamy uwag w tym czasie raport zostanie opublikowany w formie obecnej na stronie
internetowej http://sport.siecobywatelska.pl/, o czym również osobno Pana poinformujemy
.
Bardzo prosimy
o potwierdzenie otrzymania wiadomości Katarzyna Krześniak Dęga, Bogusława Lipczyńska

Do dnia 12.09.2014 r. nie otrzymałyśmy odpowiedzi z Urzędu w sprawie raportu.
Nie otrzymałyśmy także potwierdzenia otrzymania wiadomości, o które prosiłyśmy.
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