PRZEPROWADZONY W GMINIE GOLENIÓW
WYKONANY PRZEZ BARTOSZA WILKA

Goleniów, czerwiec 2014 r.

Działanie finansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wstęp
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 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
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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 OD UCZESTNIKA
Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonego Obywatelskiego Monitoringu Sportu podzielę się
już na wstępie – ze sportem w naszej gminie nie jest źle, co nie znaczy, że nie mogłoby
być (znacznie?) lepiej.
W raporcie z monitoringu skupiłem się na sprawach, które wymagają zmiany, świadomie pomijając
niewątpliwe atuty naszej gminy w zakresie sportu. Stąd brak mowy o „Goleniowskiej Mili
Niepodległości” oraz innych sportowych przedsięwzięciach, które pozytywnie wpływają
na upowszechnianie sportu wśród mieszkańców (Maraton Puszczy Goleniowskiej, Goleniowska
Liga Amatorskiej Siatkówki, Goleniowska Liga Amatorskiej Koszykówki, organizowane regaty
żeglarskie, coroczne pikniki sportowe „Bądź FIT” i inne).
Nazywam się Bartosz Wilk. Jestem – przede
wszystkim – mieszkańcem Goleniowa, któremu
zależy na tym, aby nasza gmina była miejscem
przyjaznym dla sportu. Polityce sportowej gminy
przyglądam się od wielu lat, zwłaszcza przy okazji
częstych pobytów na stadionie miejskim, a dokładniej
rzecz biorąc – na kortach tenisowych. Jestem nadto
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, któremu
zależy na tym, aby władze gminy działały w granicach
i na podstawie prawa, realizując nałożone ustawowo
na
organy
władzy
publicznej
obowiązki.
W Obywatelskim Monitoringu Sportu pomagała mi
wiedza prawnicza, którą zdobywam podczas
studiowania prawa na Uniwersytecie Szczecińskim.
Korzystam także z doświadczenia, które nabywałem
(i wciąż nabywam), działając i pomagając różnym
organizacjom pozarządowym. Sport uprawiam
oraz interesuję się nim, zwłaszcza tenisem ziemnym.
Atutem gminy Goleniów jest rozwinięta infrastruktura sportowa. Zacznę od wskazania obiektów
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie. Kluczowym jest stadion miejski, na
który składa się pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną wraz z trybunami, bieżnia żużlowa,
Euroboisko, dwa korty ziemne, boisko do piłki plażowej, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią, a również: szachy ogrodowe, plenerowy tenis stołowy, boisko do minigolfa, zaś zimą
– lodowisko.
Przy ul. Szarych Szeregów 14a znajduje się hala sportowa, na której można uprawiać wiele
dyscyplin sportowych, zwłaszcza piłkę nożną, koszykową, siatkową, ręczną czy tenis.
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Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza także Przystanią Żeglarską w Lubczynie, jak również tzw.
„Orlikiem” przy ul. Szkolnej oraz Skateparkiem.
Wiele obiektów zarządzanych jest przez szkoły, nad którymi to szkołami nadzór sprawuje gmina
(rzecz zatem w szkołach podstawowych i gimnazjach). Podsumowując, w gminie jest
14 przyszkolnych boisk oraz 7 sal (hal) sportowych. Należy do tego dodać tzw. „Orlik” znajdujący się
przy Gimnazjum nr 1 w Goleniowie (summa sumarum mamy w gminie 3 tzw. „Orliki”).
Na zadania gminy związane ze sportem i turystyką przeznaczono ogółem w 2013 roku 7,27 %
budżetu gminy, co daje 8 816 130,52 zł1. Porównując tę wartość z innymi monitorowanymi
w ramach projektu gminami, można stwierdzić, że jest to wysoka kwota – tytułem przykładu:
ponad dwukrotnie większy od Goleniowa Bełchatów przeznaczył na sport 1 280 000 zł, co stanowi
0,81% budżetu tej gminy.
Inwestycje sportowe stanowią znaczną część budżetu naszej gminy, gdyż 18,82% środków na
wszelkie inwestycje, przeznacza się na inwestycje sportowe2.
Na dofinansowanie rozwoju sportu gmina Goleniów przeznaczyła w 2014 r. 824 000 zł – tyle
samo środków planowano przeznaczyć na ten cel w 2013 r., lecz po zmianach w budżecie
przeznaczono ostatecznie 853 699,42 zł. Beneficjentami dotacji z budżetu gminy w roku 2013
było 15 klubów sportowych (w 2014 roku – 14).
Polecam nagranie zrealizowane w ramach Obywatelskiego
Monitoringu Sportu, dotyczące dotacji na rozwój sportu w gminie
Goleniów:
http://www.youtube.com/watch?v=aZuwmvJuPWY

Raport z monitoringu, ze swej istoty, nie zawiera wszystkich informacji i spraw badanych w ramach
projektu, zaś tylko kluczowe spostrzeżenia i wnioski. Zainteresowanym polecam stronę
www.sport.siecobywatelska.pl, na której zostało udostępnione narzędzie, w którym podczas
trwania monitoringu dokumentowałem zdobywane informacje. Wiele z informacji uzyskałem
dzięki występowaniu z wnioskami o udostępnienie informacji publicznych, na postawie ustawy
o dostępie do informacji publicznej 3 . W związku z monitoringiem złożyłem w sumie 30 takich
wniosków.
Polecam także profil „Obywatelskiego Monitoringu Sportu w gminie Goleniów” na portalu
Facebook – www.facebook.com/OMSGoleniów, na którym można znaleźć w szczególności
realizowane w ramach projektu nagrania, w których omawiałem wybrane zagadnienia
goleniowskiego sportu.
Bartosz Wilk
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Sprawa 1

Program Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów
na lata 2010-2025
Program Rozwoju Kultury Fizycznej został uchwalony w dniu 1 lipca 2010 r. przez Radę Miejską
w Goleniowie4. Projekt Programu przygotowała Business Mobility International Spółka z o.o. ze
Słupska, która będąc zleceniobiorcą, otrzymała z tego tytułu 8 500 zł5.
W uzasadnieniu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy
Goleniów na lata 2010-2025 wskazano, że Program jest wykonaniem zobowiązania - określonego
we wnioskach Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie potrzeby powołania zespołu, który miałby nakreślić kierunki rozwoju szeroko
rozumianej kultury fizycznej.
Dlaczego zdecydowano się uchwalić Program Rozwoju Kultury Fizycznej? Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji Andrzej Łukasiak wskazał w rozmowie, że:
Inicjatywa ta wynikała z tego, że osoby związane ze sportem chciały usystematyzować
pewne działania związane z realizacją celów w sferze kultury fizycznej. Szczególne
znaczenie miały działania inwestycyjne i zasady finansowania stowarzyszeń kultury
fizycznej. Inicjatywa wyszła od działaczy sportowych, niektórzy z nich byli także radnymi. 6

Jest to długofalowy dokument o charakterze strategicznym, zawierający listę zadań i wskazujący
terminy realizacji przyjętych celów strategicznych.
Program jest istotnym dokumentem dla naszej gminy, gdyż uchwalanie tego rodzaju programów
czy strategii nie jest powszechną praktyką wśród polskich gmin.
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska pod koniec 2013 r. zwróciło się do wszystkich
polskich gmin z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który swoją treścią obejmował
m.in. zapytanie, czy gmina posiada program/strategię dot. sportu. Z przeanalizowanych 1278
odpowiedzi gmin tylko 37 (co stanowi ok. 2,9%!) wskazało, że posiada program/strategię
dot. sportu.
Program Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów na lata 2010-2025 składa się z następujących
rozdziałów:
1. WSTĘP, w którym wskazuje się na konieczność uchwalenia Programu z uwagi na polskie
ustawodawstwo,
2. METODOLOGIA,
3. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE I ICH KONSEKWENCJE DLA ROZWOJU
KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE GOLENIÓW, w którym są przytoczone wycinki z aktów
prawa krajowego, międzynarodowego oraz prawa lokalnego, mające jakiś związek z kulturą
fizyczną,
4. RAPORT O STANIE KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE GOLENIÓW, w którym zawarto
ogólną charakterystykę gminy,
uwarunkowania
geograficzne, uwarunkowania
demograficzne, wykaz obiektów infrastruktury sportowej, wyliczenie imprez sportowych,
wykaz klubów i organizacji sportowych, informacje o kwestiach turystyki, wychowania
fizycznego i rehabilitacji;
5. OCENA STANU KULTURY FIZYCZNEJ – ANKIETY, w którym zamieszczono treść i wyniki
ankiety przeprowadzonej wśród:
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a. 38 osób związanych bezpośrednio z wychowaniem fizycznym, działaniami
trenerskimi i organizacyjnymi, zarówno w obszarach sportu wyczynowego jak
i sportu masowego i rekreacji (ankieta ogólna),
b. 274 uczniów (ankieta skierowana do uczniów).
6. ANALIZA SWOT, która dot. sportu w naszej gminie,
7. DIAGNOZA.
Postanowienia zawarte w tym rozdziale, które mają istotne znaczenie dla dalszej części raportu:
Obecna organizacja OSiR jest formą przejściową przed powołaniem spółki prawa handlowego
realizującej ustawowe zadania gminy w zakresie kultury fizycznej
– s. 54 Programu.
Należy opracować jasny i czytelny dostęp do wszystkich obiektów sportowych na terenie gminy
z podziałem na grupy beneficjentów np. niezorganizowane grupy, kluby i sekcje sportowe,
organizacje pozarządowe zrzeszające osoby w wieku poprodukcyjnym i osoby niepełnosprawne
jak i młodzież szkolną w zakresie zajęć pozalekcyjnych.
– s. 55 Programu
W tworzeniu projektów z zakresu rekreacji i sportu masowego winno brać się pod uwagę
potrzeby osób w wieku poprodukcyjnym oraz osób niepełnosprawnych.
– s. 55 Programu
8. WIZJA I MISJA, w którym to rozdziale określono bardzo ogólnie cel strategiczny gminy
w zakresie sportu:
Zwiększenie szans dla wszystkich mieszkańców gminy Goleniów do uczestnictwa w kulturze
fizycznej, zachęcanie do uczestnictwa w imprezach, umożliwienie mieszkańcom gminy
osiągnięcia doskonałości w sporcie
- s. 57 Programu
9. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA
Najważniejsze cele ujęte w Programie:




Utworzenie spółki prawa handlowego (str. 59 Programu):
o 2010 r. – Określenie harmonogramu modernizacji i budowy infrastruktury
niezbędnej do utworzenia spółki prawa handlowego;
o 2011 r. - wdrażanie kolejnych niezbędnych elementów do utworzenia spółki prawa
handlowego wynikające z harmonogramu;
o 2013 r. – utworzenie spółki prawa handlowego zarządzającej infrastrukturą
sportową .
Budowa infrastruktury sportowej (str. 59-62 Programu):
o 2010-2012 r. - modernizacja przystani w Lubczynie;
o 2010 r. - budowa sali sportowej w Krępsku;
o 2010 r. - budowa „Euroboiska”;
o 2011 r. - modernizacja stadionu:
 budowa bieżni poliuretanowej,
 modernizacja płyty głównej stadionu;
o Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 2, zarządzanej przez OSiR (str. 60
Programu):
 2011 r. – dokumentacja budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w
Goleniowie,
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o
o
o

 2012-2013 r. – budowa hali sportowej;
2014 r. – modernizacja boiska przy Bramie Wolińskiej;
2014 r. – modernizacja boiska przy Szkole Podstawowe z Oddziałami
Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie;
2014 r. – modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Goleniowie.

10. MONITOROWANIE PROGRAMU, w którym wyrażono obowiązek dokonywania oceny
wdrażania Programu i wskazano potencjalne źródła informacji .
(…) dokonanie w latach 2013, 2016 oceny realizacji Programu pod kątem: skuteczności,
celowości, efektywności, wydajności. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie oraz instytucje
zewnętrzne dokonywać będą bieżącej i okresowej (w 2013, 2016 r. a następnie co kolejne 5 lat)
kontroli realizacji Programu. Efektem kontroli może być konieczność zmodyfikowania
Programu”
- str. 76 Programu
Analizując Program Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów na lata 2010-2025 należy
stwierdzić, że:


Nie wszystkie cele, ujęte w Programie, zostały zrealizowane:
o w 2011 r. miała zostać wybudowana bieżnia poliuretanowa na stadionie miejskim
oraz zmodernizowana płyta główna stadionu,
o w 2012 r. miała zostać zakończona budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 2
w Goleniowie,
o w 2012 r. miała zostać zakończona modernizacja przystani w Lubczynie,
o w 2013 r. miała powstać spółka prawa handlowego zarządzająca infrastrukturą
sportową,
Polecam materiał dot. Programu Rozwoju Kultury Fizycznej
zrealizowany w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sportu
w Gminie Goleniów, dostępny pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=wH7jL3iTQM4 )






Program nie był ewaluowany, tzn. nie dokonano dotąd oceny realizacji Programu7, która to
ocena mogłaby wskazać konieczność dokonania w nim zmian. Należy zaznaczyć, że Program
zakłada dokonanie takiej oceny w 2013 r.,
Postanowienia Programu nie odpowiadają rzeczywistości – wiele z planowanych
przedsięwzięć się nie powiodło. Istnieje zatem konieczność zmodyfikowania Programu,
Program jest dokumentem obszernym, co jest spowodowane tym, że zawiera on wiele
zbędnych informacji z uwagi na cel tego aktu, czyli wyznaczenie celów w zakresie sportu,
stojących przed gminą. Tytułem przykładu:

Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie [obecnie – Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie – przyp. B.W] mieści
się Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Fala”. Kompleks rozpoczął swoją działalność w 2002 roku i położony jest
w przytulnej dzielnicy Goleniowa, nieopodal Puszczy Goleniowskiej, z dala od ulicznego zgiełku. Doskonała lokalizacja
obiektu, bliskość centrum miasta oraz niemal bezpośredni dostęp do dróg krajowych nr 6 i 3 sprawia, iż jest
rewelacyjną bazą wypadową nad morze Bałtyckie, jezioro Dąbie, Zalew Szczeciński i inne atrakcyjne miejsca na
terenie gminy.

- str. 25 Programu
Gmina Goleniów położona jest w Województwie Zachodniopomorskim, stanowiąc jedną z sześciu gminnych jednostek
samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Powiatu Goleniowskiego. Jest to największa ze wszystkich gmin
powiatu, zarówno pod względem liczby ludności jak i pod względem powierzchni. Siedzibą gminy jest miasto
Goleniów.

- str. 18 Programu
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Krajobraz Gminy Goleniów ukształtował się pod wpływem działalności lądolodu w okresie ostatniego zlodowacenia
sprzed 12 tysięcy lat. Niszczący lądolód nasuwający się ze Skandynawii niósł za sobą ogromne ilości materiału
skalnego - piasków, żwirów, glinu i kamiennych głazów. Pod wpływem ocieplającego się klimatu, lód topiąc się
i cofając na północ cały ten materiał pozostawił na obszarze gminy, tworząc w niektórych miejscach pokrywę do 150 m
grubości. Stąd na terenie Goleniowa starsze podłoże geologiczne jest zasypane i leży na większych głębokościach.

- str. 18 Programu

Im dłuższy Program, tym jest trudniejszy w percepcji dla mieszkańca. Gdyby dokument
ten był krótki i zwięzły, ułatwiałby sprawowanie społecznej kontroli przez mieszkańców, którzy
mogliby kontrolować, czy władze gminy postępują zgodnie z planami ujętymi w Programie. Nadto
należy zauważyć, że Program ze swej istoty jako akt planowania strategicznego powinien
koncentrować się na analizie obecnego stanu rzeczy i wskazaniu konkretnych celów, do których
należy zmierzać z uwagi na przyjęte priorytety. Wobec tego duża część informacji zawartych
w Programie jest zbędna.
Warto zaznaczyć, że Program Rozwoju Kultury Fizycznej, stanowiący załącznik do odpowiedniej
uchwały, nie był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goleniów do dnia
17 czerwca 2014 r. (pomimo, że Program uchwalono w 2010 r.). Nie jest nadto dostępny na
stronie internetowej gminy. Uzyskałem go w drodze odpowiedzi na złożony w dniu 18 listopada
2013 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Mimo złożenia przeze mnie wniosku,
Program został zamieszczony dopiero po ponad pół roku. Problematyczną kwestią jest dostęp do
dokumentu (wnioskowanie o udostępnienie informacji publicznej, choć odformalizowane, jest
bardziej kłopotliwe dla mieszkańca, niż dostępność danej informacji w BIP, czy na stronie
internetowej gminy). Opisany stan rzeczy należy uznać za istotne niedociągnięcie – władze gminy
powinny przejawić w tym względzie aktywność, polegającą na upowszechnieniu tego dokumentu,
zwłaszcza, że w opublikowano w BIP treść uchwały przyjmującej Program Rozwoju Kultury
Fizycznej.

REKOMENDACJE:






Do pracowników Urzędu Gminy i Miasta Goleniowa – proponuję zamieścić Program
na stronie internetowej gminy.
Do Burmistrza Gminy Goleniów – proponuję dokonać ewaluacji Programu
i monitorować wdrażanie jego postanowień w życie.
Do radnych Rady Miejskiej Goleniowa – po dokonaniu oceny realizacji Programu
warto znowelizować dokument, aby dostosować go do rzeczywistości, poddając pod
analizę przyjęte w dokumencie cele.
Do radnych Rady Miejskiej Goleniowa - rekomenduję zmodyfikować dokument,
aby był on krótszy i bardziej zwięzły, co ułatwi mieszkańcom sprawowanie
społecznej kontroli władzy lokalnej.
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Sprawa 2

Spółka prawa handlowego
infrastrukturą sportową

zarządzająca

gminną

Obecnie Ośrodek Spotu i Rekreacji jest gminną jednostką sektora finansów publicznych realizującą
zadania własne gminy w zakresie sportu. Została utworzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej
Goleniowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. 8 w miejsce zlikwidowanego Goleniowskiego Młodzieżowego
Domu Sportu (zlikwidowanego uchwałą z 21 maja 2008 r.9), zaś funkcjonuje od 2009 roku.
Formą organizacyjno-prawną OSiR jest jednostka budżetowa10, której istotą jest to, że jest ściśle
związana z budżetem gminy – nie posiada odrębnej osobowości prawnej, swoje wydatki pokrywa
bezpośrednio z budżetu gminy, gdzie też trafiają przychody OSiR.
Program Rozwoju Kultury Fizycznej przewiduje utworzenie spółki prawa handlowego,
zarządzającej infrastrukturą sportową w miejsce obecnie istniejącego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Na stronie 53 Programu wskazano, że obecna organizacja OSiR jest formą przejściową przed
powołaniem spółki prawa handlowego realizującej ustawowe zadania gminy w zakresie kultury
fizycznej.
Dyrektor OSiR wskazując zalety utworzenia spółki prawa handlowego, wymienił:
profesjonalizacja w sferze gminnej kultury fizycznej, uzyskanie osobowości prawnej, zmiana
na rynkowy sposób finansowania, możliwość generowania zysków pozwalających na
rozwój, możliwość odzyskiwania podatku VAT, zwiększenie motywacji działania,
przyśpieszenie procesu decyzyjnego pozwalającego na szybką reakcję zmieniającego się
dynamicznie rynku kultury fizycznej, lepsze wykorzystanie personelu, własność
zarządzanego mienia komunalnego11

Potencjalną korzyścią z takiego rozwiązania byłoby także odciążenie budżetu gminy z wydatków
ponoszonych na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Spółka prawa handlowego byłaby odrębnym od gminy podmiotem prawa, wyposażonym we własny
majątek. Powinna prowadzić w ten sposób swoją gospodarkę finansową, aby wydatki pokrywała ze
swoich przychodów (spółka prawa handlowego powinna się bilansować). W przeciwnym razie,
gdyby spółka z powodu deficytu nie wykonywała swoich zobowiązań lub gdy zobowiązania spółki
przekraczałyby wartość jej majątku, spółka stałaby się niewypłacalna 12 , co skutkowałoby
koniecznością ogłoszenia upadłości13.
Analizując plany finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji za lata 2009-201314, należy stwierdzić, że
OSiR ma znacznie wyższe wydatki od przychodów.
 Rok 2009:
o przychody łącznie: 536 670, 00 zł
o wydatki łącznie 254 909,00 zł
 Rok 2010:
o przychody łącznie: 1 317 368,00 zł
o wydatki łącznie: 3 342 038,00 zł
 Rok 2011:
o przychody łącznie: 634 810,00 zł
o wydatki łącznie: 2 521 650,00 zł

 Rok 2012:
o przychody łącznie:678 500,00 zł
o wydatki łącznie: 2 022 039,00 zł
 Rok 2013:
o przychody łącznie: 723 000,00 zł
o wydatki łącznie: 2 366 620,00 zł
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Obecnie taki stan rzeczy jest dopuszczalny, gdyż Ośrodek Sportu i Rekreacji jest gminną jednostką
budżetową, która swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu Gminy Goleniów i przychody
odprowadza bezpośrednio do budżetu gminy.
Utworzenie spółki prawa handlowego zarządzającej infrastrukturą sportową w naszej gminie
wiązałoby się z tym, że spółka musiałaby się bilansować.
Z uwagi na obecną dysproporcję między przychodami i wydatkami byłoby to możliwe np. poprzez
ograniczenie oferty sportowej dla mieszkańców, czy też podwyższenie odpłatności za korzystanie
z gminnych obiektów infrastruktury sportowej, czy też wprowadzenie odpłatności za usługi obecnie
bezpłatne.
Dyrektor OSiR w odpowiedzi na pytanie, czy przekształcenie OSiR w obecnym kształcie,
wyposażonego w obecne obiekty, pozwoliłoby się spółce zbilansować, odpowiedział, że:
Nie, przy obecnej infrastrukturze sportowej. Są opracowania - założenia które zmierzały do
wyposażenia OSiR w odpowiednie obiekty infrastrukturalne i usługi pozwalające na
działania w zakresie powołania spółki prawa handlowego. Przeprowadzone opracowania
przez poznańską firmę w zakresie wariantów dochodzenia do spółki prawa handlowego
wskazały 4 drogi na skuteczne dojście do spółki prawa handlowego i samodzielne
funkcjonowanie tej instytucji. Niektóre działania małymi kroczkami częściowo są
realizowane.

Biorąc pod uwagę to, iż sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych, należą do zadań własnych gminy 15 , należy doprowadzić do stanu, aby potrzeby
mieszkańców w tym zakresie były w możliwie największym stopniu zaspokajane.
Z tego powodu moim zdaniem utworzenie spółki prawa handlowego zarządzającej infrastrukturą
sportową w miejsce obecnego Ośrodka Sportu i Rekreacji może mieć negatywne konsekwencje dla
mieszkańców.

REKOMENDACJE:


Do radnych Rady Miejskiej Goleniowa – rekomenduję, aby zaniechać
przekształcenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w spółkę prawa handlowego:
o proponuję zostać przy obecnej formie organizacyjno-prawnej Ośrodka
Sportu i Rekreacji jako jednostki budżetowej, ewentualnie –
o w miejsce pomysłu utworzenia spółki prawa handlowego zastanowić się nad
nadaniem Ośrodkowi Sportu i Rekreacji charakteru samorządowego zakładu
budżetowego.

Samorządowy zakład budżetowy, jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych,
powinien w swojej gospodarce finansowej pokrywać koszty działalności z przychodów własnych,
przy czym istnieje możliwość otrzymywania przez samorządowy zakład budżetowy dotacji, celem
zbilansowania finansów16.
Tytułem przykładu rekomendowanych rozwiązań:
 W formie organizacyjno-prawnej samorządowego zakładu budżetowego funkcjonują:
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji 17 ; Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji 18 ,
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich19, Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Wisła” w Tarnobrzegu20, Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji21.
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Sprawa 3

Dostęp do gminnych obiektów sportowych
Gmina Goleniów posiada dość bogatą bazę obiektów sportowych (o czym mowa była we wstępie do
Raportu). Kwestie, które wiążą się z dostępem do gminnych obiektów sportowych:




(1) Niektóre z gminnych obiektów sportowych są zarządzane przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji (np. „Orlik” przy ul. Szkolnej), inne zaś – przez szkoły, przy których są
usytuowane.
o W naszej Gminie istnieją trzy tzw. „Orliki”. Dwoma z nich zarządza Ośrodek Sportu
i Rekreacji („Orlik” przy ul. Szkolnej oraz „Orlik” na stadionie miejskim), jednym
zaś zarządza Gimnazjum nr 1 w Goleniowie, przy którym się znajduje.
(2) Niektóre z obiektów są udostępniane mieszkańcom bezpłatnie (np. Orlik przy
ul. Szkolnej), korzystanie z innych jest odpłatne (np. sale gimnastyczne, boisko
wielofunkcyjne na stadionie miejskim)

Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji są
ustalone w Zarządzeniu Nr 9/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości cen i opłat i określenia sposobu ich ustalania za usługi o charakterze
użyteczności publicznej w sferze kultury fizycznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Goleniowie i za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez tę jednostkę22 oraz
w zarządzeniach zmieniających.
Należy jednak zauważyć, że zarządzenie to nie obejmuje wszystkich obiektów sportowych
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – np. „Orlika” przy ul. Szkolnej, czy boiska do
koszykówki przy Bramie Wolińskiej. De facto korzystanie z wymienionych obiektów jest bezpłatne,
ale należy uznać za niedociągnięcie nieuregulowanie tego we wspomnianym zarządzeniu.
Przedmiotowe zarządzenie nie obejmuje także obiektów przyszkolnych, zarządzanych przez
dyrektorów szkół.


(3) Zasady dostępu do przyszkolnych obiektów sportowych są uregulowane przez dyrektora
każdej ze szkół.

Celem zbadania zasad dostępu do przyszkolnych obiektów sportowych analizowałem Biuletyn
Informacji Publicznej każdej z gminnych szkół, strony internetowe tychże szkół oraz skierowałem
do dyrektorów szkół wnioski o udostępnienie informacji publicznych (Dyrektor Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie oraz Dyrektor Gimnazjum nr 2
w Goleniowie udzielili informacji publicznej dopiero po złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie na bezczynność). Efektem przeprowadzonych przeze mnie badań
jest tabela „Zasady dostępu do przyszkolnych obiektów sportowych”, w której zestawiłem
informacje dotyczące zasad dostępu do przyszkolnych obiektów sportowych.
Tabela „Zasady dostępu do przyszkolnych obiektów sportowych” jest
zamieszczona
w
narzędziu,
dostępnym
pod
adresem
www.sport.siecobywatelska.pl

Wyniki analizy:


Niektóre ze szkół regulują dostęp do przyszkolnych obiektów sportowych w formie
regulaminów (SP3, SP4, Gim1, ZSP w Kliniskach Wielkich, ZSP w Mostach), pozostałe zaś
nie (SP2, SP w Lubczynie, Gim2, ZSP w Białuniu). W ostatnim przypadku obiekty są
udostępniane na podstawie nieujętych w formie dokumentu zasad, funkcjonujących
w praktyce.
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Regulaminy nielicznych szkół regulują kompleksowo dostęp do przyszkolnych obiektów
sportowych, tzn. obejmują swym zakresem przedmiotowym wszystkie przyszkolne obiekty
(SP4, ZSP w Kliniskach Wielkich). Regulaminy niektórych szkół regulują wyłącznie dostęp
do tzw. zamkniętych obiektów sportowych, czyli sal/hal sportowych/gimnastycznych (Gim1,
ZSP w Mostach), inne zaś regulują wyłącznie dostęp to tzw. otwartych obiektów sportowych,
czyli boisk (SP3).
Niektóre z regulaminów są dostępne w BIP danej szkoły (SP3, SP4 – regulamin dot.
obiektów zamkniętych, Gim1, ZSP w Mostach), inne są dostępne na stronie internetowej
danej szkoły (SP4 – regulamin dot. boisk), inne zaś nie są dostępne ani w BIP danej szkoły,
ani na jej stronie internetowej (ZSP w Kliniskach Wielkich).
Niektóre z regulaminów są do siebie treściowo bardzo zbliżone (SP4 i ZSP w Kliniskach
Wielkich), inne nie wykazują takiego podobieństwa (SP3, Gim1, ZSP w Mostach).
Korzystanie z niektórych przyszkolnych boisk jest bezpłatne, celem skorzystania nie trzeba
ich wynajmować, są ogólnodostępne (SP2, SP4,Gim1, Gim2, ZSP w Mostach, ZSP
w Białuniu) dostęp zaś do innych jest odpłatny (SP3, ZSP w Kliniskach Wielkich).
W przypadku niektórych szkół zasady dostępu wskazują, w jakim terminie należy się
zwrócić z wnioskiem (pismem, podaniem) o wynajęcie/udostępnienie sali (SP4, ZSP
w Kliniskach Wielkich, ZSP w Mostach), inne zaś takiego terminu nie wskazują.
o Wskazywane terminy różnią się (SP4, ZSP w Kliniskach Wielkich – 14 dni, ZSP
w Mostach – 7 dni).


Czym skutkuje opisany stan rzeczy?
 Istnieje chaos w zakresie uregulowania zasad dostępu do obiektów sportowych; mamy do
czynienia z mnogością regulacji, które kazuistycznie odnoszą się do poszczególnych obiektów;
o Skutkuje to tym, iż mieszkaniec gminy, zwłaszcza niekorzystający na co dzień z obiektów
sportowych, jest zdezorientowany, gdyż nie posiada wiedzy na temat zasad korzystania
z poszczególnych obiektów, zwłaszcza – czy korzystanie z danego obiektu jest bezpłatne,
czy odpłatne. Wnioskowanie przez mieszkańca na podstawie swoich dotychczasowych
doświadczeń w drodze analogii o zasadach dostępu do obiektu, z którego jeszcze nie
korzystał, zakończy się najprawdopodobniej niepowodzeniem. Rezultat takiego
wnioskowania może nie pokrywać się z rzeczywistością, z uwagi na opisane odmienności
w dostępie do przyszkolnych obiektów sportowych.
 Zasady dostępu nie są ujęte w jednym akcie/dokumencie;
o Skutkuje to tym, że mieszkaniec gminy, który chce poznać zasady dostępu do danego
obiektu, musi na to poświęcić wiele czasu. Poszukiwania może zacząć od przytoczonego
Zarządzenia, regulującego stawki za korzystanie z obiektów sportowych zarządzanych
przez OSiR. Gdy obiekt jest zarządzany przez szkołę – mieszkaniec będzie musiał
sprawdzić Biuletyn Informacji Publicznej oraz stronę internetową danej szkoły. Gdy będzie
to np. „Orlik” przy ul. Szkolnej lub boisko do koszykówki przy Bramie Wolińskiej –
informacji o zasadach dostępu nie znajdzie w ten sposób.
W dniu 1 marca 2014 r., naprzeciwko „Orlika” przy ul. Szkolnej przeprowadziłem sondę uliczną,
zapytując 20 przypadkowo spotkanych osób, czy ich
zdaniem korzystanie z usytuowanego po drugiej
Jak Pani/Pan myśli, czy korzystanie z
stronie ulicy „Orlika” jest odpłatne, czy bezpłatne.
„Orlika” przy ul. Szkolnej jest
bezpłatne, czy odpłatne?
Nie wiem

60%

Odpłatne
Bezpłatne

40%

Wyniki ankiety ująłem w formie wykresu.
Skrót zebranych wypowiedzi
w narzędziu
dostępnym
www.sport.siecobywatelska.pl
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jest zamieszczony
pod
adresem

Mimo, że nikt nie odpowiedział, iż korzystanie z „Orlika” jest odpłatne, to warto zwrócić uwagę, że
większość zapytanych nie wiedziała, na jakich zasadach odbywa się korzystanie z „Orlika”.
Należy podkreślić, że Program Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów na lata 2010-2025 na
str. 55 wskazuje na cel w odniesieniu do rekreacji i sportu o charakterze masowym:
„Należy opracować jasny i czytelny dostęp do wszystkich obiektów sportowych na
terenie gminy (…)”
Istnienie jednego dokumentu, który regulowałby dostęp do wszystkich obiektów sportowych,
pozwoliłoby mieszkańcom na zapoznanie się z pełną ofertą sportową gminy, co może wpłynąć na
częstsze korzystanie z obiektów, zatem – wpłynąć może na rozwój sportu powszechnego w naszej
gminie.
Rozwiązanie takie czyniłoby zadość przytoczonemu powyżej celowi ujętemu w Programie Rozwoju
Kultury Fizycznej.

REKOMENDACJE:




Do radnych Rady Miejskiej Goleniowa/Burmistrza Gminy Goleniów – proponuję
uregulowanie w jednym akcie prawnym zasad dostępu i korzystania ze wszystkich
obiektów sportowych (także tych zarządzanych przez szkoły), lub:
o W jednym akcie prawnym – uregulowanie dostępu do obiektów zarządzanych
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w drugim – uregulowanie zasad dostępu do
obiektów zarządzanych przez szkoły,
Do radnych Rady Miejskiej Goleniowa – rekomenduję oddanie tzw. „Orlika” przy
Gimnazjum nr 1 w zarządzanie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wówczas OSiR
zarządzałby trzema obiektami tego typu, co stworzyłoby możliwość do ujednolicenia
regulaminów z ich korzystania - wpłynęłoby to pozytywnie na politykę informacyjną
o ofercie sportowej.

Tytułem przykładu rekomendowanych rozwiązań:
 Zarządzenie nr 110/2011 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 września 2011 r. w sprawie
wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zlokalizowanych
na terenie placówek oświatowych i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu
o Jako przykład uregulowania w jednym akcie prawnym cen za korzystanie z obiektów
tak zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak również z obiektów
przyszkolnych.
 Uchwała nr VII/79/11 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia
zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących
w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach oraz Uchwała nr VII/78/11
Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udostępniania przyszkolnych
obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
o jako przykład uregulowania w drodze dwóch uchwał zasad i trybu korzystania
z obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, zaś w drugiej uchwale –
obiektów przyszkolnych.
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Sprawa 4

Sprawa bieżni – zwracajmy uwagę na potrzeby
i inicjatywy mieszkańców
Polecam materiał poświęcony sprawie bieżni zrealizowany w ramach
Obywatelskiego Monitoringu Sportu w Gminie Goleniów, dostępny pod
adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=lecWv4R6qDA).

Obietnica wybudowania w Goleniowie bieżni o sztucznej nawierzchni została złożowa w 1986 roku
przez ówczesnego naczelnika miasta i gminy Andrzeja Wojciechowskiego.
Jak wskazał w rozmowie Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Tomasz Banach:
Zawsze potrzeba jest matką wynalazków, nie było takiego zapotrzebowania, żeby
przekonać władzę, że ta inwestycja jest istotniejsza niż inne. (…) Ostatni okres
czasu pokazuje nie tylko to, że inne potrzeby zostały już zaspokojone, ale również
trend, modę na bieganie23.
Na pytanie, czy problemem nie był brak pieniędzy, Zastępca Burmistrza odpowiedział:
To jest kwestia nadania rangi tej inwestycji, a nie innej. Wcześniej budowaliśmy halę
sportową w Krępsku, po kolei, inwestycja po inwestycji.24
Na podobną przyczynę zwrócił uwagę Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzej Łukasiak:
Inwestycje sportowe są inwestycjami niezaliczanymi do inwestycji najważniejszych,
najistotniejszych, są potrzeby ważniejsze związane np. zaspokajaniem podstawowych
potrzeb społeczności lokalnej związanej z podstawową infrastrukturą miejską –
drogi, chodniki, wodociągi , kanalizacja. Zaspokojenie potrzeb niższego rzędu pozwala
na realizację potrzeb wyższego rzędu. Do takich potrzeb jeszcze niestety dzisiaj
zaliczamy działania w zakresie działań w zakresie inwestycji sportowych. Dynamicznie
rozwijająca się potrzeby mieszkańców w zakresie aktywności ruchowej spowodowały,
że działania te są coraz częściej zauważane. Przyszedł taki moment, że było trzeba
podjąć decyzję w zakresie przebudowy bieżni. Działania społeczności lokalnej
przyśpieszyły te działania25
Należy zwrócić uwagę na dwa przedsięwzięcia związane z postulowaniem przebudowy bieżni na
stadionie miejskim, które zmobilizowały mieszkańców do działania i wyrażenia swojej opinii.

1. Petycja w sprawie przebudowy bieżni – akcja zainicjowana przez Piotra Walkowiaka
W 2011 roku pod petycją w sprawie przebudowy bieżni podpisało się ponad 4 tys. mieszkańców.
O zorganizowanej petycji pisano w lokalnej prasie:

a. Tekst „Poprosi - podpisz!” z 3 listopada 2011 r.26:
„Piotr Walkowiak zbiera podpisy pod petycją do władz gminy o remont bieżni na stadionie
i położenie tartanu.”

b. Tekst „Już 1200 podpisów” z 6 listopada 2011 r.27;
c. Tekst „2315 podpisów w sprawie bieżni” z

9

listopada

2011

„Tyle osób do wtorku wieczorem podpisało się pod petycją o przebudowę bieżni.”

d. Tekst „4,1 tysiąca podpisów” z 14 listopada 2011 r.29;
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r.

28

:

e. Tekst

„Petycja

w

rękach

burmistrza”

z

17

listopada

2011

r.

30

:

„Dziś przed południem burmistrz Robert Krupowicz otrzymał od Piotra Walkowiaka
petycję dotyczącą remontu bieżni. Załącznikiem była teczka z tysiącami podpisów
złożonych przez goleniowian popierających pomysł.”

Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Tomasz Banach31:
To był punkt przełomowy w sprawie bieżni, w tym momencie podjęcie decyzji o tym, że
bieżnię wykonujemy. (…) Od 2011 r. ten proces się rozpoczął. Kolejnym punktem zwrotny
był 27-godzinny bieg wokół Urzędu Gminy i Miasta.

2. 27-godzinny bieg wokół Urzędu Gminy i Miasta
W czerwcu 2013 roku odbył się 27-godzinny bieg wokół Urzędu Gminy i Miasta, który miał na celu zwrócić
uwagę na postulat przebudowy bieżni, a poprzez czas trwania – miał zwrócić uwagę na to, że mieszkańcy już
27 lat czekają na modernizację obiektu. W 1986 roku ówczesny Naczelnik Miasta i Gminy Andrzej
Wojciechowski złożył obietnicę wybudowania bieżni o sztucznej nawierzchni.

a. Tekst „27 godzin biegu na 27. rocznicę" z 13 lutego 2013 r.32:
„W czerwcu w ciekawy sposób zostanie uczczona 27. rocznica obietnicy złożonej niegdyś
przez naczelnika Andrzeja Wojciechowskiego: zbudujemy tartanową bieżnię. Zamiast
okolicznościowej akademii - 27-godzinny bieg wokół urzędu gminy.”

b. Tekst „Bieg w kierunku bieżni” z 1 marca 2013 r.33:
„Aneta i Dariusz Gapiński pod koniec czerwca będą przez 27 godzin biegać „w intencji”
budowy tartanowej bieżni na goleniowskim stadionie.”

c. Tekst „Biegną po bieżnię” z 25 czerwca 2013 r.34:
„Pomimo fatalnej pogody i lejącego od rana rzęsistego deszczu zgodnie z planem, o godz.
9.00, rozpoczął się dzisiaj w Goleniowie 27-godzinny bieg wokół magistratu.”

Wnioski:
o postulaty przebudowy bieżni są znane od dawna,
o temat przebudowy bieżni często pojawia się w lokalnej prasie,
o potrzeby
mieszańców
w
zakresie
przebudowy
bieżni
były
przekazywane
w zinstytucjonalizowanej formie – petycji do Burmistrza, jak i dostrzegalnej akcji społecznej
– biegu wokół Urzędu Gminy i Miasta – jest to więc temat ważny dla mieszkańców.
Z uwagi na ogłoszony w dniu 9 kwietnia 2014 r. przetarg na przebudowę bieżni możemy uznać, że
kwestia przebudowy tego obiektu przeszła z etapu planowania do etapu wykonania.
Tym niemniej warto zastanowić się, czy władze gminy odpowiednio identyfikowały sportowe
potrzeby mieszkańców, przede wszystkim jeśli chodzi o szybkość odpowiedzi na zgłaszane
postulaty. Jest to o tyle istotne, że potrzebę dostosowywania i rozbudowania infrastruktury
sportowej w kierunku potrzeb mieszkańców dostrzeżono w Programie Rozwoju Kultury Fizycznej
w rozdziale „wizja i misja”:
Zwiększenie zdolności Gminy Goleniów w udostępnieniu infrastruktury sportowej stale
rozbudowywanej i unowocześnianej w kierunku potrzeb mieszkańców gminy
- s. 57 Programu
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REKOMENDACJE:


Do radnych Rady Miejskiej Goleniowa – w podejmowaniu rozstrzygnięć należy brać
pod uwagę potrzeby mieszkańców, zwłaszcza, gdy są artykułowane w formie petycji
i innych zorganizowanych form,
o ostatecznie władze gminy usłyszały głos mieszkańców i rozpoczął się proces
prowadzący do remontu bieżni, ale rekomenduje się, aby takie decyzje były
podejmowane szybciej. Wydaje się, że w naszej gminie można by się
spodziewać większego otwarcia na propozycje ze strony mieszkańców
w zakresie sportu, ponieważ w strategicznym dokumencie gminnym, jakim
jest Program Rozwoju Kultury Fizycznej, jako jeden z podstawowych celów
gminy w zakresie sportu wskazano ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI GMINY
GOLENIÓW W UDOSTĘPNIENIU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ STALE
ROZBUDOWYWANEJ I UNOWOCZEŚNIANEJ W KIERUNKU POTRZEB
MIESZKAŃCÓW GMINY.
o Mieszkańcy wybierają władze lokalne, które w ich imieniu rządzą, odciążając
tym samym wyborców od wykazywania codziennie inicjatywy
i przedsiębrania aktywności w rządzeniu – warto, aby władze same badały
potrzeby mieszkańców w zakresie sportu, nie zaś reagowały dopiero
wtedy, gdy zostanie zorganizowany głośny happening czy inne społeczne
wydarzenie.
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Sprawa 5

Sport seniorów
Program Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów na lata 2010-2025 zawiera następującą
diagnozę, wskazującą konieczność uwzględniania sportowych potrzeb seniorów i specyfikę
adresowanej do nich oferty sportowej:
W tworzeniu projektów z zakresu rekreacji i sportu masowego winno brać się pod uwagę
potrzeby osób w wieku poprodukcyjnym oraz osób niepełnosprawnych.
– s. 55 Programu.
Kwestia sportu seniorów wzbudziła moje zainteresowanie podczas prowadzenia badań w ramach
Obywatelskiego Monitoringu Sportu, gdyż jest to liczna grupa mieszkańców. Nadto liczba seniorów,
z uwagi na demograficzne uwarunkowania naszego społeczeństwa, wrasta i będzie wzrastała.
Dane dot. gminy Goleniów:
Rok 1997

Rok 2001

Rok 2005

Rok 2009

Rok 2013

0-19

6655

5875

5143

4737

4562

20-60

12952

13360

13960

13547

13138

60-plus

2918

3183

3377

4120

5076

Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ze strony internetowej stat.gov.pl.

Na podstawie przedstawionych danych widoczne jest, że zmniejsza się liczba osób młodych,
zwiększa się zaś liczba seniorów (i będzie zwiększać, na co wskazuje zwiększająca się liczba
osób w przedziale wiekowym 20-60).
Rozwój sportu seniorów w naszej gminie może być finansowany na zasadach ogólnych,
regulowanych uchwałą Rady Miejskiej z 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów 35 . Uchwała ta umożliwia dofinansowanie
„klubów sportowych”, przez co należy rozumieć na gruncie tej uchwały również stowarzyszenia
kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe funkcjonujące w formie spółek
prawa handlowego, niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, mających swą siedzibę na terenie Gminy, uczestniczących w rozgrywkach
organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (ja będę używał określenia – „organizacje
sportowe”).
Natomiast organizacje pozarządowe, które nie są organizacjami sportowymi, mogą ubiegać się
o dofinansowanie z ogólnej puli przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięć organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (nie tylko w zakresie sportu) na
podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie36. Na tej podstawie
ogłaszane są przez Burmistrza Gminy Goleniów otwarte konkursy ofert na realizacje określonych
działań. Taką organizacją jest np. stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W 2013 r. Burmistrz Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób
w wieku emerytalnym37. Przekazano na ten cel w 2013 r. 17 000 zł.
W ramach zadania dotowane były przedsięwzięcia dotyczące działań w zakresie m.in. działalności
służącej poprawie stanu fizycznego osób w wieku emerytalnym poprzez grupy wsparcia, działania
wspierające organizację różnorodnych form wypoczynku.
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Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na dofinansowanie rozwoju sportu w naszej gminie – w drodze
dotacji dla organizacji sportowych - zamierza się przeznaczyć 824 000 zł. (wobec tego 17 000 zł.
stanowi nieco ponad 2%!).
W 2014 r. Burmistrz Gminy Goleniów ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym38.
Poświęcono na ten cel 22 000 zł. Podobnie jak w roku 2013 r., dotowane były działania w zakresie
m.in. działalności służącej poprawie stanu fizycznego osób w wieku emerytalnym poprzez grupy
wsparcia, działania wspierające organizację różnorodnych form wypoczynku.
Celem zbadania potrzeb seniorów przeprowadziłem ankietę wśród członków stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie podczas walnego zgromadzenia UTW w dniu 28 marca
2014 r. w godz. 17-18. Wyniki zestawione na podstawie 101 oddanych wypełnionych ankiet.
Codzienn
ie
12%

Wcale
10%

3. W
Czy odczuwa Pani/Pan potrzebę
niewielki podejmowania aktywności fizycznej?
m stopniu
14%

Rzadko
25%

2. Nie
2%

Jak często uprawia Pani/Pan
sport?

Kilka razy
w
tygodniu
53%

1. Tak
84%

Na podstawie odpowiedzi na dwa pierwsze pytania można stwierdzić, że
 seniorzy w Goleniowie są grupą aktywną fizycznie, odczuwającą
potrzebę podejmowania aktywności fizycznej.

Gdzie i jaki sport Pani/Pan uprawia i czy Pani/Pan za to płaci?


5

Sport w domu (bezpłatne)

20

Rower (bezpłatne)
Biegi, marsze (bezpłatne)

6

Spacery, gimnastyka na dworze (bezpłatne)

6
37

Gimnastyka, taniec (płatne)

47

Nordic walking

37

Basen (płatne)
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18
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40

50

 Wnioski:
•

Najczęściej uprawianymi dyscyplinami są: nordic walking (47 odpowiedzi), basen
(37 odpowiedzi), gimnastyka, taniec (37 odpowiedzi) i jazda na rowerze (20 odpowiedzi).
–

Pierwsza i ostatnia są uprawiane bezpłatnie – aby je uprawiać potrzebne jest
zapewnienie ze strony gminy miejsca (ścieżek). Z kolei basen i gimnastyka są
dostępne odpłatnie.
•

Odpłatność nie jest powszechną barierą dla seniorów w dostępie do sportu
(vide dalsze wykresy), za jaką często jest postrzegana, tym niemniej
pojawiały się postulaty obniżenia cen za wstęp na basen i ogólne wskazania,
że opłaty są zbyt drogie (7 odpowiedzi).

Czy istnieją jakieś powody niepodejmowania przez
Panią/Pana aktywności ruchowej?
Preferowanie biernego wypoczynku

4

Brak towarzystwa

7

Brak czasu

14

Nie istnieją takie powody

19

Brak pieniędzy

11

Brak zorganizowanych zajęć

14

Brak dostępu do obiektów, sprzętu

10

Brak zdrowia

31

Brak ochoty

10
0

•

5

10

 Wnioski:
Największą przeszkodą w uprawianiu
sportu dla seniorów jest stan zdrowia
(31 odpowiedzi)
Uzasadnia
to
potrzebę
ustalenia specjalnej oferty dla
seniorów biorącej to pod
uwagę.
Jako problemy wskazywane były
również brak zorganizowanych zajęć
(14 odpowiedzi) czy utrudniony dostęp
do sprzętu (10 odpowiedzi).

•

Trzeba podkreślić, że 19 seniorów nie
znalazło
żadnych
powodów
niepodejmowania
aktywności
ruchowej, co potwierdza, że jest to
grupa chcąca podejmować aktywność
fizyczną.

20

25

30

35

Co Pani/Pan sądzi o ofercie sportowej
gminy dla seniorów (dostępności obiektów;
organizowanych zajęciach i innych
przedsięwzięciach)?

–

•

15

Nie mam
zdania
4%

Nie
odpowiada
ona moim
potrzebom
(ocena
negatywna
)
37%

19

Odpowiad
a ona
moim
potrzebom
(ocena
pozytywna
)
59%

Ankietowani seniorzy pozytywnie ocenili ofertę sportową skierowaną do ich grupy wiekowej
w Goleniowie, chociaż wskazali punkty, które warto poprawić:
o
o
o

ścieżki rowerowe (11 odpowiedzi),
zorganizowanie zajęć dedykowanych dla seniorów (8 odpowiedzi),
lepsze informowanie o ofercie sportowej i imprezach (7 odpowiedzi) – seniorzy korzystają
w większości z tablic informacyjnych i prasy lokalnej.

Podsumowanie:
•
•

•

Seniorzy są aktywną sportowo grupą, są ogólnie zadowoleni z oferty sportowej, tym
niemniej wskazują na pewne mankamenty;
Potrzebna jest oferta sportowa specjalnie skierowana dla seniorów – zwłaszcza na basenie,
gimnastyka i być może wspólne treningi nordic walking.
– Zajęcia sportowe to nie tylko okazja do poprawienia kondycji i stanu zdrowia, ale też
do wspólnego spędzenia czasu (7 osób wskazało brak towarzystwa jako powód
niepodejmowania aktywności sportowej, a 14 brak zorganizowanych zajęć).
Oferta sportowa nie musi się wyróżniać ceną, a bardziej sprofilowaniem zajęć
i dostosowaniem do specjalnych potrzeb najstarszej grupy mieszkańców, zwłaszcza z uwagi
na stan zdrowia. Tym niemniej obniżone ceny też byłyby mile widziane (zwłaszcza na
basenie), ponieważ, na co zwracają uwagę seniorzy w rozmowach, w większości wypadków
całe życie pracowali oni na gminę i teraz chętnie przyjmą coś w zamian.

REKOMENDACJE:
•

•

Do urzędników Urzędu Gminy i Miasta Goleniowa – rekomenduję przeprowadzenie
badania potrzeb seniorów w zakresie sportu:
• wyniki przeprowadzonego przeze mnie monitoringu wskazują, że z jednej
strony istnieją niezaspokojone potrzeby seniorów w zakresie sportu, z drugiej
zaś – są podejmowane przez gminę przedsięwzięcia wychodzące nim
naprzeciw (otwarty konkurs ofert),
• przeprowadzenie przez gminę badań potrzeb pozwoli ustalić, w czym (i czy
w ogóle) tkwi problem ze sportem wśród seniorów, dlaczego część z nich
czuje, że nie ma dla nich oferty sportowej w mieście,
Do radnych Rady Miejskiej Goleniowa – w konsekwencji przeprowadzonych badań
sportowych potrzeb seniorów warto ustalić gminną politykę sportową dla seniorów,
uwzględniającą ich specyficzne potrzeby w tym zakresie i pozwalającą traktować tę
grupę jako obywateli, którzy również są zainteresowani sportowym życiem gminy.
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Odpowiedź Burmistrza Gminy Goleniów na przesłany
raport

Odpowiedz w imieniu Burmistrza Tomasza Banacha:
Szanowny Panie
Serdecznie dziękujemy za przesłanie raportu, z którym się zapoznaliśmy. Dokument ten
traktujemy go jako wynik oceny zewnętrznej, w związku z czym nie będziemy z nim
polemizować, tym bardziej, że na nurtujące Pana pytania i wątpliwości odpowiedział
zastępca Burmistrza Tomasz Banach podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
Jednocześnie informujemy, że raport z funkcjonowania sportu, z którym mógł się Pan
zapoznać, i jego prezentacja podczas ww. posiedzenia stanowi pierwszy etap ewaluacji
dokumentu
i
jego
zmiany
w
formie
uchwały
Rady
Miejskiej.
W najbliższym możliwym czasie odbędzie się posiedzenie Gminnej Rady Sportu - ciała
kolegialnego reprezentującego lokalne środowiska sportowe - podczas którego
wypracowana zostanie propozycja zmian w celu przedłożenia Burmistrzowi Gminy
Goleniów i Radnym Rady Miejskiej.
Przesłano w dniu 27 czerwca 2014 r.
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Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz gospodarowania mieniem gminnym w roku 2013;
http://bip.goleniow.pl/unzip/7666.dhtml, str. 6
2 Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz gospodarowania mieniem gminnym w roku 2013;
http://bip.goleniow.pl/unzip/7666.dhtml, str. 7
3 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, ze zm).
4 Uchwała nr XLIII/550/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia
Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów na lata 2010-2025
5
Informacja przekazana w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
6 Autoryzowana rozmowa Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzeja Łukasiaka z Bartoszem Wilkiem,
która odbyła się w dniu 19 maja 2014 roku
7
Informacja uzyskana od Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w odpowiedzi na złożony wniosek o
udostępnienie informacji publicznej
8 Uchwała Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie i nadania statutu
9 Uchwała Nr XVII/213/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji
Goleniowskiego Młodzieżowego Domu Sportu
10 § 1 uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie i nadania statutu
11 Autoryzowana rozmowa Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzeja Łukasiaka z Bartoszem Wilkiem,
która odbyła się w dniu 19 maja 2014 roku
12 Art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 535, ze zm.)
13 Art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 535, ze zm.)
14 Informacja uzyskana w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
15 Art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, ze zm.)
16 Art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, ze zm.)
17 http://wosir.bip.um.warszawa.pl/NR/rdonlyres/6F53CC33-EE2A-4E48-BCFCFB7C1B3521EB/904272/Statut.pdf
18 http://www.bip.bialystok.pl/Module/p4gthb/BipHandler.ashx?lang=plPL&type=file&path=SARXcw_XVWPwkxbE-P3jNQ2&uid=2c725a0d95b2404981c705f03625282d
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