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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.
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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 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.
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WSTĘP UCZESTNIKA MONITORINGU
Nie ma demokracji bez wyboru, nie ma wyboru bez jawności - chęć dania zadość tej
właśnie dewizie stała się główną przesłanką, dla której postanowiłem zająć się monitoringiem
funkcjonowania mojego miasta - Legnicy. A dlaczego w obszarze sportu? Tak się składa,
że działając od czterech lat w kilku legnickich organizacjach pozarządowych (przede
wszystkim w Legnickim Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich), jestem aktywnym
uczestnikiem życia społecznego. Z moich obserwacji wyłania się jeden zasadniczy, i jak mi
się wydaje charakterystyczny nie tylko dla Legnicy, wniosek - sport i kultura fizyczna są tymi
dziedzinami sfery pożytku publicznego, które we współpracy władz miasta z organizacjami
pozarządowymi cieszą się największą uwagą. Świadczy o tym fakt, że to kluby i organizacje
sportowe od lat otrzymują największe (zarówno w wartościach względnych, jak
i bezwzględnych) dotacje z budżetu miasta. A to sprawia z kolei, iż polityka sportowa
samorządu zasługuje na szczególne zainteresowanie osób zajmujących się propagowaniem
jawności i przejrzystości życia publicznego.
Zanim przejdziemy do omówienia rezultatów monitoringu, przedstawienia wniosków
i wynikających z nich rekomendacji, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy samej jawności.
Jest to tym bardziej uzasadnione, że tak naprawdę to właśnie wokół niej obracać się będzie
cały raport.

Przytoczone na wstępie stwierdzenie, iż bez jawności nie ma wyboru, dla

każdego może oznaczać coś innego. Idealista uzna to za jednoznaczne potwierdzenie faktu,
że nasz wpływ na otoczenie jest zupełnie minimalny (o ile w ogóle istnieje). Wszakże sfera
publiczna, z całą swoją kuluarową grą interesów, niczym góra lodowa dla wielu pozostaje
ukryta. Jak więc w takiej sytuacji dokonać prawdziwego i świadomego wyboru? Z drugiej
strony - cynik powiedzieć może, że wprawdzie w dziedzinie jawności życia publicznego
sporo pozostało do zrobienia, ale czy rzeczywiście wyszłoby nam na dobre, gdyby każdy
o każdym wiedział wszystko? Może lepiej poświęcić część jawności na rzecz innych
wartości, jak stabilność czy poczucie bezpieczeństwa?
Pytania te nie znalazły się tutaj bez powodu. W trakcie kilku miesięcy prowadzenia
monitoringu, podczas rozmów z mieszkańcami, jawność powracała do mnie w najróżniejszej
postaci. Niekiedy kojarzyła się z wartością nadrzędną - podstawą wszelkiej działalności
społecznej czy publicznej, innym razem wiązała się z postawami oporu a nawet obawy,
czy aby na pewno za przywoływaną przeze mnie „jawnością” nie czai się coś innego,
nie do końca zidentyfikowanego, niepewnego. Tak wyłania się mój pierwszy, i być może
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nawet najważniejszy, wniosek - jawność jest (powinna być) fundamentem funkcjonowania
każdego życia publicznego, chcącego cieszyć się mianem demokratycznego, przejrzystego,
uczciwego… ale jednocześnie, dla wielu, pozostaje jedynie abstraktem, ukrytym
(jak przystało na fundamenty) stanem idealnym, do którego wprawdzie powinniśmy
zmierzać, ale może nie za wszelką cenę.
Dlaczego tak się dzieje? Powodów oczywiście może być wiele, ale jeden z nich
wydaje mi się kluczowy. By jawność rzeczywiście mogła zaistnieć, spełniony musi być jeden
podstawowy warunek: i przedstawiciele władzy, i mieszkańcy muszą o nią Wspólnie
zabiegać. O tym, że nie zawsze tak się dzieje (bez przesądzania o winie którejś ze stron),
przekonamy się za chwilę, analizując wpływ polityki sportowej na legniczan i wpływ
legniczan na politykę sportową.

O LEGNICY
Legnica jest stutysięcznym miastem na prawach powiatu i największym ośrodkiem
subregionu legnicko-głogowskiego. Zgodnie z danymi z kwietnia 2014 r. swoją działalność
prowadzi tutaj 61 klubów i organizacji sportowych. Stanowi to 20% wszystkich organizacji
społecznych (łącznie - stowarzyszeń, fundacji i organizacji sportowych - istnieje w Legnicy
309). Najwięcej z nich (9) zajmuje się propagowaniem sztuk walki, na drugim miejscu
znajdują się kluby piłki nożnej (6), a na trzecim organizacje zajmujące się szachami, a także
kolarstwem (po 4).
Legnica posiada szeroko rozwiniętą bazę sportową. Zgodnie z danymi stanowiącymi
podstawę prac nad strategią rozwoju miasta na lata 2015-2020 w swoim zarządzie miasto
posiada 26 przyszkolnych sal sportowych, 16 boisk przyszkolnych, 6 hal sportowych,
3 baseny otwarte i kąpieliska, 3 kryte pływalnie, 2 kompleksy kortów tenisowych, 2 stadiony,
a także halę widowiskowo-sportową, Orlika, ścianę wspinaczkową i skatepark. Co jednak
zrozumiałe, nie oznacza to, że biorący udział w monitoringu legniczanie nie wskazywali
na pewne deficyty infrastrukturalne, związane ze sportem. Wprawdzie do analizy postulatów
mieszkańców jeszcze wrócimy, ale w tym miejscu warto wskazać na zbyt skąpą ich zdaniem
sieć ścieżek rowerowych, a także niezadowalający stan wielu chodników.
Przechodząc do przedstawienia prowadzonego przez ostatnie miesiące monitoringu,
warto jeszcze poczynić kilka wprowadzających uwag. Po pierwsze, siłą rzeczy niniejszy
raport ma charakter wycinkowy, zarówno w sensie czasowym, jak i tematycznym. Z jednej
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bowiem strony w swojej zasadniczej części poświęcony jest legnickiej polityce sportowej
w roku 2013. Z drugiej - odnosi się on jedynie do najistotniejszych, zdaniem autora, kwestii
związanych z wpływem polityki sportowej na mieszkańców… i odwrotnie. Zainteresowany
bardziej całościowym (choć zapewne również nie idealnie pełnym) obrazem czytelnik
powinien skierować swoją uwagę na realizowany przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska
projekt dedykowany obywatelskiemu monitoringowi sportu. Szczególnie zaś na internetowe
narzędzie, które stało się podstawą niniejszego raportu (http://sport.siecobywatelska.pl).
Druga z koniecznych uwag dotyczy samej natury projektu. Z uwagi na fakt, iż jego
głównym celem jest nie tyle diagnoza status quo, ile jego poprawa, niniejszy raport odnosi
się przede wszystkim do zauważonych w trakcie prowadzenia monitoringu mankamentów.
Stąd też w dalszej części raportu znaleźć będzie można charakterystykę sytuacji wyjściowej,
płynące z niej wnioski, a także rekomendacje, których wprowadzenie stanie się szansą
na zwiększenie efektywności polityki sportowej Legnicy i jej lepsze dopasowanie do potrzeb
zgłoszonych przez mieszkańców w trakcie monitoringu. Nie oznacza to oczywiście,
iż legnicka polityka sportowa zasługuje na całkowitą krytykę. Przeciwnie. Dobrze rozwinięta
infrastruktura sportowa, czy wielość imprez i wydarzeń sportowych stanowią dobry punkt
wyjścia

dla

jak

największego

włączenia

szerokiego

grona

mieszkańców

w główny nurt polityki sportowej.
Na koniec kilka słów o metodologii prowadzonego monitoringu. Punktem wyjścia dla
absolutnej większości kwestii w nim poruszanych stały się dokumenty źródłowe w postaci
obowiązujących aktów prawa, sprawozdań czy komunikatów. Na uwagę i pochwałę zasługuje
fakt ich upubliczniania w Biuletynie Informacji Publicznej czy na stronie internetowej miasta
(legnica.eu). Jednocześnie jednak warto wskazać, iż w kilku przypadkach (np. o cennik
korzystania z obiektów OSiR) ich dostępność okazała się mocno utrudniona, co powodować
może, iż mimo upublicznienia, nie mający doświadczenia w posługiwaniu się BIP-em
mieszkańcy nie będą w stanie dotrzeć do istotnych dla siebie informacji.
Uzupełnieniem danych zawartych w monitoringu stały się natomiast wywiady
i ankiety przeprowadzone z mieszkańcami Legnicy. Badanych podzielić można na trzy
zasadnicze grupy. Pierwszą z nich stanowiła młodzież aktywnie uprawiająca sport, objęta
działaniami legnickich klubów i organizacji sportowych, a także zapraszana do udziału
w monitoringu bezpośrednio przy obiektach sportowych. Drugą grupą spośród badanych
mieszkańców byli młodzi legniczanie, dla których sport i kultura fizyczna nie stanowią
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istotniejszej dziedziny życia. Osoby te wykazywały raczej zainteresowanie aktywnością
społeczną czy rozrywką. W grupie tej znalazły się również osoby zdezaktywowane. Ostatnią
grupą mieszkańców objętych monitoringiem byli legniccy seniorzy, zarówno ci, którzy
wskazywali, iż obecnie uprawiają jakiś rodzaj aktywności fizycznej, jak i ci, którzy żadnego
sportu nie uprawiają. Badani ze wszystkich trzech grup proszeni byli o wypełnienie krótkiej
ankiety o ilościowo-jakościowym charakterze, poświęconej postawom ankietowanych wobec
sportu, oceny i korzystania z oferty sportowej, dostępności obiektów sportowych
i wykorzystywania ich, systemu informowania, a także udziału w konsultacjach społecznych
i innych formach wpływu na politykę sportową miasta. Ankietowani proszeni byli również o
wskazanie mocnych i słabych stron polityki i oferty sportowej miasta, najważniejszych ich
zdaniem rekomendacji, a także dyscyplin sportowych, którymi są najbardziej zainteresowani.
Łącznie, w monitoringu udział wzięło 78 osób (24 osoby młode i aktywne sportowo,
22 osoby młode i nieaktywne oraz 32 seniorów).
Po tych kilku uwagach przejść możemy do zasadniczej części raportu. Dotyczyć ona
będzie trzech najważniejszych zdaniem autora problemów:
1. systemu przyznawania środków publicznych organizacjom i klubom sportowym,
2. systemu informowania mieszkańców o polityce i ofercie sportowej miasta,
3. niewystarczającemu udziałowi mieszkańców w tworzeniu założeń polityki sportowej
miasta i korzystaniu z istniejącej oferty sportowej.
SYSTEM

PRZYZNAWANIA

ŚRODKÓW

PUBLICZNYCH

ORGANIZACJOM

I KLUBOM SPORTOWYM
W informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013 znaleźć można
następujące stwierdzenia:
 "Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych /rozdziały 92601
i 92605/ realizujących zadania gminy i powiatu przyznane w oparciu o ustawę
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykorzystano w kwocie 659.230,00
zł, tj. 98,98 % w stosunku do planu. Przeprowadzono otwarte konkursy ofert
na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, tj. na szkolenie dzieci i młodzieży
utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek,
turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, szkolenie dzieci i młodzieży
utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek,
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turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, organizację w Legnicy imprez
sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym
(turnieje, mityngi, itp.) oraz udział w zawodach, prowadzenie i organizację rozgrywek
szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży
Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez
LSZS oraz organizację i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych o istotnych walorach
merytorycznych i promocyjnych dla miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży. Ponadto
przeprowadzono otwarty konkurs na utrzymanie miejskiej bazy sportowej”.
 „Na wparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu przekazano dotacje w kwocie
400.000,00 zł (100,00 %) które przyznane były zgodnie z uchwałą Nr III/31/10
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu
finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi
sportu, zmienionej uchwałą nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r.. Główny nacisk zgodnie
ze strategią rozwoju sportu w Legnicy skierowano na rozwój piłki nożnej i piłki ręcznej”.
 „Ponadto kwotę 748.416,00 zł (99,99 %) przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych
dla 75 zawodników zgodnie z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia
27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
i kwotę 262,38 zł na opłacenie składek naliczanych od stypendiów, w przypadku
wystąpienia takiego obowiązku".
Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy w roku 2013 łączna
kwota dotacji przyznanych organizacjom społecznym wyniosła 1.409.283,00 zł. O tym,
iż to sport i kultura fizyczna stanowią tę dziedzinę sfery pożytku publicznego, która
w Legnicy cieszy się największym dofinansowaniem w oparciu o ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej DPPioW), najlepiej świadczy fakt, iż aż połowa
tych środków (708.800,00 zł) trafiła właśnie do klubów i organizacji sportowych (str. 190-191
sprawozdania z wykonania budżetu miasta, stanowiącego załącznik do internetowego
narzędzia). W wartościach względnych odsetek ten okazał się znacznie wyższy, niż w latach
poprzednich. W roku 2012 łączna kwota dotacji dla klubów i organizacji sportowych
wyniosła 441.300 zł (czyli 43% wszystkich dotacji), natomiast w roku 2011 - 451.800 zł
(42%) (na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2011 i 2012).
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W kwestii współpracy finansowej miasta Legnicy z organizacjami i klubami
sportowymi mankamentem pozostaje jednak fakt, iż w przypadku konkursów na realizację
zadań publicznych, określona w ustawie o DPPioW zasada uczciwej konkurencji organizacji
składających oferty ulega naszym zdaniem ograniczeniu. Dzieje się tak za sprawą ogłaszania
"podkonkursów" w ramach jednego konkursu. Konsekwencją szczegółowego określania
zadań, a nawet rozbicia jednego ogólnego zadania na poszczególne obszary miasta (np. "Piłka
ręczna chłopców – junior i młodsi z obrębu Tarninowa, Zosinka i Fabryczna" oraz "Piłka
ręczna - junior i młodsi z osiedli Piekary, Kopernik i Czarny Dwór") jest fakt, iż do rzadkości
należą sytuacje, by w odpowiedzi na jedno "podzadanie" pojawiła się więcej niż jedna oferta.
Zjawisko podkonkursów dobrze obrazują rozstrzygnięcia konkursów organizowanych w 2013
r., stanowiące treść komunikatów nr 3/2013 z dnia 15.01.2013 r i 9/2013 z dnia 8.04.2013 r.,
stanowiących załączniki do internetowego narzędzia monitoringu.
Jeszcze innym stwierdzonym zjawiskiem, które trudno uznać za wychodzące
naprzeciw konkurencji w zakresie ogłaszanych konkursów, jest rokroczne dofinansowanie
tych samych organizacji sportowych, na te same zadania i na podobną (jeśli nie identyczną)
kwotę. Lektura sprawozdań z realizacji programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami
pozarządowymi dobitnie to uwidacznia. Porównując dotacje przyznane w konkursach
na realizację zadań w obszarze sportu w latach 2012-13, spostrzec można, iż wszystkie
z 21 organizacji, które otrzymały dotacje w roku 2013, otrzymały je również rok wcześniej.
Co więcej, dofinansowane zadania mają w przeważającej większości te same nazwy
i podobne (jeśli nie identyczne) kwoty dotacji: na 42 zadania dofinansowane w roku 2013,
aż 32 otrzymało dofinansowanie również w 2012 roku.
Nieprawidłowość w trybie pozakonkursowym:
W trakcie prowadzenia monitoringu dostrzeżono błędną interpretację ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mianowicie art. 19a ust. 1 reguluje
możliwość składania przez organizacje pozarządowe i inne podmioty ofert w trybie
pozakonkursowym. Przesłanki jakie musi spełnić składana w tym trybie oferta to: 1) wartość
dotacji nieprzekraczająca kwoty 10.000,00 zł oraz 2) zadanie publiczne ma być realizowane
w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
W omawianym przypadku naruszona została norma dotycząca okresu trwania zadania
publicznego zgłaszanego w trybie pozakonkursowym. Oferta złożona przez Fundację
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Wspierania Kultury Ruchu "Ocelot" (stanowiąca załącznik do internetowego narzędzia
monitoringu) została bowiem oceniona jako poprawna formalnie, mimo iż zadanie to miało
być realizowane w okresie „marzec-10.12.2013 r.”. O niezgodnym z ustawą działaniu
świadczy komunikat nr 8/2013 stanowiący informację o wpłynięciu oferty z podaniem
iż "złożona oferta może zostać rozpatrzona w oparciu o art. 19a w/w ustawy" (komunikat
nr 8/2013 w załączniku).
Przypadek oferty złożonej przez FWKR "Ocelot" wzbudza zainteresowanie z jeszcze
jednego powodu. O ile bowiem po zwróceniu uwagi o błędnej interpretacji ustawy przez
przewodniczącego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy procedura
przyznania środków w trybie pozakonkursowym została wstrzymana, o tyle 2 miesiące
później prezydent miasta ogłosił konkurs na realizację identycznego zadania, z kwotą
środków tożsamą jak w ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym - 3.000,00 zł.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta - złożona przez FWKR "Ocelot", która
ostatecznie otrzymała dotację (Ogłoszenie o konkursie i o jego wynikach, stanowią załączniki
do internetowego narzędzia monitoringu).

Wnioski
1. Realizowany w Legnicy system organizowania konkursów na realizację zadań publicznych
naruszać może zapisaną w art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zasadę uczciwej konkurencji pomiędzy organizacjami składającymi oferty
na realizację zadań publicznych. Przyczyną takiego stwierdzenia jest ogłaszanie bardzo
szczegółowych „podkonkursów”, utrudniających złożenie oferty więcej niż jednej
organizacji, a także fakt dofinansowywania tych samych podmiotów i podobnych (jeśli nie
identycznych) zadań w poszczególnych latach.
2. Taki stan rzeczy wpływa również na brak zróżnicowania i rozwoju działań organizacji
uzyskujących dofinansowanie, ponieważ względnie duża pewność jego otrzymania nie
wymusza zjawiska innowacyjności, pojawiającego się zwłaszcza tam, gdzie organizacje
muszą mierzyć się z innymi podmiotami na zasadach otwartej i uczciwej konkurencji.
3. Zmiana systemu ogłaszania konkursów - ogłaszanie jednego ogólnego konkursu
na realizację zadań w obszarze sportu, bez rozbijania go na podzadania - wpłynęłaby nie tylko
na

wzrost

innowacyjności

zapotrzebowania

składanych

mieszkańców,
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zdobycia

diagnozy
większego

dofinansowania. Obecnie bowiem dofinansowanie to waha się od kilku do nawet kilkuset
tysięcy złotych w zależności od podzadania, co w obecnym kształcie systemu trudno uznać
za sprawiedliwe (większość organizacji nie ma bowiem szans na złożenie oferty w innej niż
szczegółowo dopasowanej kategorii).
4. Jeszcze inną kwestią pozostaje fakt, iż część legnickich organizacji i klubów sportowych
od lat nie składa, bądź nie uzyskuje dofinansowania z budżetu miasta. Taka sytuacja sprawia,
że ich działalność (w odróżnieniu od organizacji rokrocznie dotowanych przez miasto) nie
wykracza poza wąskie grono członków i sympatyków. Warto więc rozważyć możliwość
preferencji dla tych właśnie organizacji pozarządowych, które nie składały w poprzednich
latach swoich ofert, lub nie zdobywały dofinansowania (np. poprzez przyznawanie
im dodatkowych punktów, oczywiście po spełnieniu innych – formalnych i merytorycznych –
warunków składanej oferty). Taki stan rzeczy pomoże nie tylko wzmocnić działalność takich
organizacji, ale również urozmaici ofertę działań sportowych, realizowanych na rzecz
mieszkańców Legnicy. Rozwiązanie takie znane jest wielu ogólnopolskim konkursom dla
organizacji pozarządowych.

Rekomendacje dla JST
1. Zmiana procedury ogłaszania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert poprzez
ogłaszanie jednego, ogólnego konkursu na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej
i sportu, bez definiowania podzadań i limitów dotacji na poszczególne podzadania.
2. Wprowadzenie karty oceny formalnej i merytorycznej ofert, wypracowanej wspólnie
z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
3. Przyznawanie dodatkowych punktów w trakcie oceny złożonych ofert tym organizacjom,
które nie otrzymały dotacji z budżetu miasta w roku poprzednim.
4. Przeszkolenie pracowników urzędu miasta, odpowiedzialnych za finansową współpracę
z organizacjami pozarządowymi, w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem procedur przekazywania dotacji w trybie
konkursowym i pozakonkursowym.
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Rekomendacje dla organizacji i klubów sportowych
1. Częstsze dokonywanie diagnozy zapotrzebowania społecznego w obszarze kultury
fizycznej
i sportu przed złożeniem oferty w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, wykraczającej poza
ścisłe

grono

podopiecznych

organizacji

(np.

poprzez

rozmowy

z

mieszkańcami

nieuczestniczącymi w zajęciach, konsultacje ogłoszone na stronie internetowej, czy
w mediach społecznościowych itp.
2. Aktywny udział w pracach na rzecz zmiany systemu organizacji otwartych konkursów ofert
i przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych.
SYSTEM

INFORMOWANIA

MIESZKAŃCÓW

O

POLITYCE

I

OFERCIE

SPORTOWEJ MIASTA
Urząd miasta informuje o kwestiach sportowych, używając do tego kilku kanałów:
 Strona internetowa urzędu miasta (legnica.eu):
Na

stronie

głównej

widnieje

dedykowana

sportowi

zakładka

(http://www.portal.legnica.eu/strona-95-nasze_miasto_sport.html), można w niej znaleźć
ogłoszenia i wyniki ostatnich konkursów ofert na realizację zadań z obszaru sportu, czy
wykaz legnickich stowarzyszeń sportowych, a także wzór zgłoszenia organizacji imprezy
sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Legnicy planowanej od lutego do grudnia
2014 r. Niestety w zakładce tej nie ma wykazu zgłoszonych imprez, a także informacji
o istniejącej w Legnicy Radzie Sportu (jej członkach, pracach itp.). W zakładce tej można
również znaleźć aktualności z dziedziny sportu i turystyki, niestety często są to informacje
post factum, a niekoniecznie zaproszenia o kilka dni poprzedzające właściwe wydarzenia.
 Informator kulturalny
Informator jest comiesięczną broszurką dystrybuowaną zwłaszcza w budynkach
użyteczności publicznej miasta. Zawiera podstawowe informacje o mających miejsce
w danym miesiącu imprezach, przede wszystkim kulturalnych, ale również sportowych, ich
organizatorach oraz warunkach udziału. W załączniku do internetowego narzędzia znaleźć
można aktualny przykład informatora (na str. 5-6 znaleźć można wydarzenia sportowe).
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 Plakaty
Inną formą promocji wydarzeń sportowych są plakaty poświęcone danym
wydarzeniom, znajdujące się czy to w siedzibie OSiR, czy przy obiektach sportowych miasta.
 Strona internetowa OSiR (http://www.osir.legnica.pl)
Informacje o wydarzeniach sportowych (bardziej niż polityce sportowej) znaleźć
można również na stronie legnickiego OSiR. Niestety jej użyteczność trudno jednak uznać
za zadowalającą, a to z dwóch powodów. Po pierwsze znajdujący się tam kalendarz imprez
nie zawiera godzin realizacji poszczególnych przedsięwzięć, co utrudnia korzystanie z nich.
A po drugie, znajdująca się na tej stronie zakładka "zapowiedzi imprez" jest mocno
zdezaktualizowana. Ostatni post wygenerowany w chwili pisania tych słów (16.05.2014)
opublikowany został w dniu 6.03.2014 r. i dotyczy imprezy, która odbyła się 30.03.2014 r.
(w załączniku do internetowego narzędzia znaleźć można printscreen). Innym negatywnym
przykładem w przypadku strony www OSiR jest cennik korzystania z obiektów pozostających
w jego zarządzie. Cennik ten jest bowiem nieaktualny (brakuje w nim odniesienia
do zarządzenia z dnia 2 grudnia 2013 r.). Cennik wraz z regulaminem korzystania podany jest
również przy poszczególnych obiektach sportowych.
 Konferencje prasowe i media
Ten kanał informacyjny używany jest zwłaszcza w przypadku imprez o znaczeniu
ponadlokalnym oraz z dużym potencjałem promocyjnym, jak biegi czy imprezy kolarskie.
Odbiorcami informacji przekazywanych przez te kanały są zwłaszcza mieszkańcy
Legnicy. O ile jednak z informacji zawartych na stronach www korzystać mogą (jeśli wiedzą
gdzie ich szukać) osoby posiadające dostęp do internetu, o tyle z informatorów czy plakatów
jako źródeł informacji korzystać mogą wszyscy mieszkańcy. Zróżnicowanie kanałów
przekazywania informacji dot. sportu niestety nie przekłada się na zauważalny wzrost
świadomości legniczan

ofercie sportowej, o czym świadczą uwagi mieszkańców

zgromadzone w trakcie monitoringu.
Z punktu widzenia mieszkańców najbardziej efektywnym źródłem informacji o ofercie
sportowej okazuje się informator kulturalny - wskazała na niego co trzecia osoba (31%)
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biorąca udział w monitoringu. Na drugim miejscu znalazły się informacje w prasie lokalnej 21% odpowiedzi, a na kolejnym strona www miasta - 15%.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku wyboru preferowanych źródeł uzyskiwania
informacji zachodzi istotna różnica międzypokoleniowa. O ile bowiem młodzi ludzie czerpią
informacje z internetu, o tyle osoby starsze proporcjonalnie częściej wspominały
o ogłoszeniach w prasie i miejskim informatorze. W tym miejscu warto również wspomnieć
o sugestiach legnickich seniorów odnośnie informatora kulturalno-społecznego. Osoby
uczestniczące w badaniu zwróciły uwagę na zbyt małą czcionkę tego wydawnictwa, która
uniemożliwia im właściwe z niego korzystanie, a tym samym utrudniać może korzystanie
z oferty kulturalnej i sportowej miasta. W obu grupach ważnym źródłem pozyskiwania
informacji jest też poczta pantoflowa, przy czym w przypadku młodzieży oprócz tradycyjnej
drogi szeptanej w grę stosunkowo często wchodzą również portale społecznościowe
(skądinąd ciekawym znakiem czasu jest fakt, iż w opinii wielu młodych ludzi pojęcie "poczta
pantoflowa" często przyjmuje formę Facebooka).
Z drugiej strony nie można przejść obojętnie wobec faktu, iż jedna trzecia osób
biorących udział w badaniu stwierdziła, iż w ogóle nie docierają do nich informacje dotyczące
sportu i polityki sportowej miasta. W grupie tej przeważają wprawdzie osoby starsze, ale nie
brakuje również legnickiej młodzieży.
W opinii mieszkańców, zarówno tych, którzy zdobywają informacje, jak i tych,
do których te informacje nie docierają, zwiększenie skuteczności przekazu powinno się
odbywać przy większym wykorzystaniu lokalnych mediów, zwłaszcza prasowych
i telewizyjnych. To za ich pośrednictwem osoby biorące udział w badaniu najczęściej zyskują
wiedzę o otoczeniu. Drugim źródłem pozyskiwania informacji powinno być, zwłaszcza
zdaniem

młodych,

przesyłanie

informacji

o

nadchodzących

wydarzeniach

drogą

elektroniczną, na podstawie bazy mailowej prowadzonej przez osoby odpowiedzialne
za zarządzanie legnickim sportem.
Jeszcze jedną kwestią, która wymaga odniesienia się w tym miejscu, jest wiedza
mieszkańców o zasadach korzystania z obiektów sportowych miasta. Niestety ich
świadomość w tym zakresie trudno uznać za zadowalającą. W przeważającej liczbie
legniczanie pytani w trakcie monitoringu o kwestię zasad wyrażali zdziwienie koniecznością
wnoszenia opłat za korzystanie z hal sportowych (co ciekawe nie mieli takiej wątpliwości
w przypadku basenów, co wynikać może z częstego z nich korzystania). Niestety jeszcze
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gorsze wyniki osiągnęło pytanie o miejsce, gdzie cennik i regulamin korzystania z obiektu
są zamieszczone. Uczestnicy monitoringu z grupy mieszkańców (zarówno młodzież, jak
i seniorzy) nie wiedzieli o cenniku na stronie internetowej OSiR, nikt nie wskazał na zbiór
aktów prawnych w BIP lub na stronie www miasta, natomiast stosunkowo najwięcej z nich
wskazało na informacje zamieszczone przy obiektach sportowych.
Taki stan rzeczy powinien dać do myślenia osobom odpowiedzialnym za zarządzanie
legnickimi obiektami sportowymi. Analizy wymaga fakt zróżnicowania źródeł informacji
o zasadach korzystania z obiektów.

Wnioski
1. Legnica używa wielu form informowania o ofercie sportowej miasta, natomiast polityka
sportowa w ścisłym sensie tego słowa (np. dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju sportu,
czy cenniki korzystania z obiektów sportowych) nie jest w nich w wystarczającym stopniu
promowana.
2. Mimo zróżnicowanych kanałów przekazu informacji do wielu mieszkańców informacje
ze sfery sportu nie docierają.
3. Najchętniej wykorzystywanymi formami przekazu informacji wśród mieszkańców Legnicy
biorących udział w monitoringu są media lokalne - w przypadku osób starszych, oraz media
społecznościowe - wśród młodzieży. Ci ostatni chętnie wskazują również na elektroniczną
formę komunikacji.

Rekomendacje dla JST
1. Analiza z udziałem wszystkich grup mieszkańców (nie tylko zarządów i podopiecznych
organizacji sportowych) dostępności i skuteczności obecnych form przekazu informacji
o sporcie.
2. Ewentualne rozszerzenie form przekazu informacji o lokalne media i media
społecznościowe, a także newsletter. Szerokie informowanie, nie tylko o dostępnej ofercie
działań sportowych, ale również o zasadach korzystania z obiektów sportowych, opłatach itp.
3. Stała aktualizacja stron www UM i OSiR pod względem informacji o polityce i ofercie
sportowej, tak by były łatwiej dostępne, z uwzględnieniem informacji o działaniach
realizowanych przez organizacje i kluby sportowe.
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4. Modyfikacja informatora kulturalno-sportowego poprzez zwiększenie czcionki, która w
obecnej wersji jest nieczytelna dla dużego grona starszych mieszkańców Legnicy.

Rekomendacje dla organizacji sportowych
1. Położenie większego nacisku na sposób informowania o realizowanej przez siebie ofercie
i imprezach sportowych.
2. Rozszerzenie potencjalnych grup odbiorców informacji na wszystkie grupy społeczne,
nawet te które obecnie nie korzystają z oferty sportowej.
Rekomendacje dla mieszkańców
1. Aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych poświęconych polityce i ofercie sportowej
miasta, w przypadku gdy spotkania takie będą realizowane.

NIEWYSTARCZAJĄCY UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W TWORZENIU ZAŁOŻEŃ
POLITYKI SPORTOWEJ MIASTA I W KORZYSTANIU Z ISTNIEJĄCEJ OFERTY
SPORTOWEJ
W Legnicy istnieją dwa strategiczne dokumenty dotyczące sportu: "Strategia rozwoju
miasta Legnicy na lata 2004-2014" oraz "Strategiczne kierunki rozwoju sportu, rekreacji
i turystyki", oba dokumenty tworzone były w 2004 roku. Co istotne, w trakcie ich
powstawania nie odbyły się konsultacje społeczne w rozumieniu szerokiej i otwartej dyskusji
z poszczególnymi grupami mieszkańców. Nie oznacza to jednak, iż konsultacje w węższym
zakresie się nie odbyły. Ich podstawowymi uczestnikami byli przedstawiciele klubów
i organizacji sportowych istniejących w mieście, a także przedstawiciele związanych
ze sportem środowisk akademickich i komercyjnych. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy,
iż wiodącą rolę w opracowaniu obu ww. dokumentów odgrywali urzędnicy (np. dyrektorzy
wydziałów UM i kierownicy innych jednostek podległych legnickiemu samorządowi).
Jeśli chodzi o ewaluację realizacji dokumentów dotyczących sportu, wspomnieć
należy o corocznym sprawozdaniu z realizacji strategii rozwoju miasta Legnicy w roku
poprzednim. Dokument ten stanowi tradycyjny element prac legnickich radnych. Niestety
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jednak, oprócz tworzących go urzędników i radnych, niewiele osób zapoznaje się z tym
dokumentem. W zakresie sportu jest to jeszcze bardziej utrudnione, bowiem materia
ta odgrywa w nim rolę zupełnie minimalną (z wyjątkiem infrastruktury sportowej, jak
np. stadion miejski).
W tym miejscu warto dodać, iż kwestie sportowe są przedmiotem obrad istniejącej
w mieście Rady Sportu (zrzeszającej m.in. przedstawicieli legnickich klubów i organizacji
sportowych).
Zagadnienie konsultacji społecznych dotyczących sportu, oferty sportowej i działań
miasta w tym obszarze odgrywało znaczącą rolę w monitoringu. Najbardziej pozytywnie
nastawionymi do działań miasta w obszarze sportu byli podopieczni klubów i organizacji
sportowych i uczestnicy imprez sportowych mających miejsce w Legnicy. Najczęściej była
to młodzież zainteresowana uprawianiem piłki nożnej oraz pływaniem. Osoby te wyrażały
bardzo pochlebne zdanie zarówno co do dostępności obiektów sportowych, jak i oferty zajęć
i imprez sportowych. Co ciekawe, osoby z tej grupy, mimo iż proporcjonalnie często
negatywnie odpowiadały na pytanie, czy ktoś z nimi konsultuje działania w sferze sportu,
jednocześnie nie wyrażały oczekiwania wobec zmian takiego stanu rzeczy. Przyczyną tego
może być fakt, iż działania sportowe realizowane przez miasto i jednostki im podległe
realizują działania w sposób zadowalający ich głównych wieloletnich odbiorców.
Drugą grupą osób, które pytano o kwestię konsultacji w zakresie oferty sportowej
i zadowolenia z działań obecnie realizowanych, była młodzież nieuczestnicząca w działaniach
klubów
i organizacji sportowych, a z oferty sportowej korzystająca na własną rękę. W tym przypadku
najczęstszą formą uprawiania aktywności sportowej okazała się jazda na rowerze i rolkach,
gry zespołowe na boiskach szkolnych i osiedlowych oraz pływanie. Osoby z tej grupy
stosunkowo często wskazywały na brak skoordynowania ścieżek rowerowych w mieście i ich
niewystarczającą ilość (duże kontrowersje budzi zapadnięta ścieżka rowerowa wzdłuż
obwodnicy zachodniej miasta, która już kilkakrotnie była remontowana ale za każdym razem
się obsuwała), jednocześnie wysoko oceniając stan infrastruktury w postaci boisk i pływalni.
W kontekście konsultacji społecznych dot. sportu grupa ta wyrażała duże zainteresowanie
wzięciem udziału w badaniu potrzeb, czy ustalaniu kierunku działań jednostek
odpowiedzialnych za realizację polityki sportowej, jednocześnie wyrażając dezaprobatę
z powodu braku takich działań.
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Ostatnią grupą, którą pytano o konsultacje w zakresie polityki sportowej, a także
potrzeby i oczekiwania w tym zakresie, byli starsi mieszkańcy miasta. Aktywność sportowa
seniorów najczęściej wyraża się w postaci spacerów i nordic walking, a także pływania.
Stosunkowo często starsi mieszkańcy miasta starają się też zachować swoja fizyczną
aktywność w postaci tańca. Ocena oferty sportowej przez seniorów jest mocno zróżnicowana.
Najlepiej oceniają oni możliwości związane z wykorzystaniem legnickich pływalni, najgorzej
- ścieżki rowerowe i chodniki. Te drugie ich zdaniem wymagają przebudowy praktycznie
w całym mieście, bowiem w obecnym stanie stanowią zagrożenie dla zdrowia mieszkańców
(zwłaszcza starszych). Seniorzy negatywnie wypowiedzieli się o konsultacjach społecznych
w kwestii sportu (łącznie z osobami będącymi przedstawicielami najstarszego pokolenia
w istniejącej w Legnicy Radzie Seniorów), jednocześnie wyrażając zainteresowanie wzięciem
udziału w takich konsultacjach, czy to w postaci otwartych debat w różnych częściach miasta,
czy to na Uniwersytetach Trzeciego Wieku (z oferty których wielu uczestników badania
korzysta).
W tym miejscu warto dodać, iż w chwili obecnej trwają prace nad kolejną strategią
rozwoju miasta (na lata 2015-2020+). W ich trakcie odbywają się spotkania trzech zespołów:
ds. sfery gospodarczo-ekonomicznej, ds. sfery przyrody i ochrony środowiska oraz ds. sfery
społecznej
i kulturowej, w których udział biorą m.in. przedstawiciele miejskich instytucji, szkół
wyższych, czy organizacji pozarządowych (mimo otwartego charakteru spotkań, zwykły
mieszkaniec ma do nich ograniczony dostęp, np. ze względu na ograniczenie kanałów
informacji czy przedpołudniowe godziny ich trwania). Jednakże w ramach tego ostatniego
zespołu swoje miejsce ma również sport. Z uwagi na wstępny etap prac trudno jednak
przesądzać, jak istotną rolę będzie on odgrywał w ostatecznej wersji dokumentu.

Wnioski
1. Poglądy legniczan na temat polityki i oferty sportowej różnią się w zależności od badanej
grupy społecznej. Najlepiej ocenia ją młodzież korzystająca z działań organizacji i klubów
sportowych. Przedstawiciele tej grupy, na pytanie „Jak ocenia Pan(i) ofertę sportową miasta”
najczęściej (58%) wybierali odpowiedzi „raczej” lub „zdecydowanie pozytywnie”
(38% wybrało odpowiedź „raczej negatywnie”). Z drugiej strony - najgorszą ocenę ofercie
sportowej miasta wystawili młodzi ludzie, którzy nie znajdują w niej odpowiedzi na swoje
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potrzeby i zainteresowania (72% dla odpowiedzi „raczej negatywnie” i po 14% dla „raczej
pozytywnie” i „zdecydowanie negatywnie” ). Umiarkowane zdanie na ten temat posiadają
seniorzy (41% z nich wskazało odpowiedź „raczej pozytywnie”, a 47% „raczej negatywnie”).
2. Równie duże zróżnicowanie dotyczy też pytania o chęć wzięcia udziału w konsultacjach
społecznych, dotyczących polityki i oferty sportowej, przy czym jest ono odwrotnością
poprzedniego. Najchętniej udział w takich konsultacjach wzięłyby osoby młode, które
stosunkowo rzadko korzystają

oferty sportowej. Z drugiej strony, młodzież aktywna

sportowo raczej nie widzi potrzeby brania udziału w takich konsultacjach. Seniorzy znów
zajmują pozycję pośrednią.
3. Zarówno polityka sportowa, jak i oferta sportowa wymagają szerszych konsultacji
społecznych, przede wszystkim z tymi grupami społecznymi, które obecnie wydają się
stosunkowo zdezaktywowane.

Rekomendacje dla JST
1. Cykliczne przeprowadzanie szerokich konsultacji społecznych, m.in. w obszarze sportu,
ze wszystkimi potencjalnymi grupami interesariuszy. Wykorzystać można do tego prace nad
strategią rozwoju miasta Legnicy na lata 2015-2020+, z tym jednak zastrzeżeniem
by spotkania te były dedykowane tylko jednemu obszarowi tematycznemu jednocześnie.
Trudno uznać za konsultacyjne spotkanie, poświęcone wszystkim zagadnieniom życia miasta.
2. Odpowiednie przygotowywanie spotkań konsultacyjnych:
- szeroka i zaadresowana do wszystkich mieszkańców promocja,
- wcześniejsze, możliwie jak najszersze przygotowanie uczestników do spotkania
(np. podanie tematu, potencjalnych zagadnień szczegółowych, czy projektu proponowanej
decyzji) tak, by nie byli oni zaskakiwani w chwili przybycia na spotkanie,
- podsumowanie i upowszechnienie wyników konsultacji, a także podanie do publicznej
informacji przyjęcia lub powodów nieprzyjęcia zgłoszonych w trakcie spotkań uwag.
3. Zwiększenie roli ciał konsultacyjnych (Rada Sportu, Miejska Rada Działalności Pożytku
Publicznego, Miejska Rada Seniorów - obecnie tworzona, Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,
Miejska Rada Młodzieżowa) w sferze sportowej miasta.
4. Stałe zachęcanie wszystkich grup mieszkańców do przekazywania uwag, połączone
z upowszechnianiem ich samych i ich rezultatów, w obszarze sportu.
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Rekomendacje dla organizacji sportowych
1. Aktywne włączenie się w proces konsultowania polityki i oferty sportowej miasta,
wspólnie z władzami miasta i mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w takich
spotkaniach.
2. Zachęcanie podopiecznych do zastanowienia się nad swoimi potrzebami i oczekiwaniami
sportowymi, i dzielenia się nimi zarówno z władzami organizacji sportowych, jak i władzami
miasta i mieszkańcami.
Rekomendacje dla mieszkańców
1. Aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych poświęconych obszarowi sportu, jeśli
spotkania takie będą się odbywać.
2. Przekazywanie uwag odnośnie swoich potrzeb i oczekiwań sportowych osobom kreującym
legnicką politykę i ofertę sportową, a także organizacjom i klubom sportowym (np. poprzez
udział w posiedzeniach komisji edukacji kultury i sportu rady miejskiej, wysyłkę maili/pism,
czy udział w spotkaniach konsultacyjnych).
ZAKOŃCZENIE
Jak była już o tym mowa, zarówno niniejszy raport, jak i cały dotychczasowy
monitoring, stanowią jedynie wstęp do kluczowej części projektu - wprowadzenia zmian
w tych obszarach polityki sportowej, które wymagają poprawy. W kontekście Legnicy
wyodrębnione przeze mnie problemy mają mocno zróżnicowany charakter. Z jednej strony
dotyczą kwestii proceduralnych (jak przyznawanie dotacji organizacjom sportowym),
z drugiej związane są z niewystarczającą (zdaniem samych mieszkańców) efektywnością
polityki informacyjnej lub potrzebami bycia wysłuchanymi, jako członkami tej samej
wspólnoty terytorialnej. Jest jednak coś, co łączy wszystkie wymienione wyżej problemy
i zaproponowane rekomendacje. Tym czymś jest współpraca wszystkich zainteresowanych
stron na rzecz wdrożenia odpowiednich zmian. Bez trójstronnego współdziałania na linii
władze miasta - organizacje sportowe - mieszkańcy niewiele się bowiem zmieni.
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ZAŁĄCZNIKI

-

KORESPONDENCJA

Z

URZĘDEM
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LEGNICA

NA TEMAT RAPORTU Z OBYWATELSKIEGO MONITORINGU SPORTU
W dniu 11 sierpnia 2014 r. wysłałem do Prezydenta Miasta Legnicy (na adresy mailowe
tkrzakowski@legnica.eu oraz kancelaria@legnica.eu) maila z raportem z Obywatelskiego
Monitoringu Sportu z prośbą o odniesienie się do jego treści:

Szanowny Panie Prezydencie,
w załączniku przesyłam raport z Obywatelskiego Monitoringu Sportu prowadzonego
w mieście Legnica, którego jestem autorem. 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 dwóch tygodni (do 25 sierpnia 2014 roku) na adres e-mail: g.wala@tlen.pl.
Jeżeli otrzymam ustosunkowanie się władz miasta do raportu, to zostanie załączone ono
do raportu jako dodatkowa część. Jeżeli nie otrzymam uwag w tym czasie - raport zostanie
opublikowany w formie obecnej na stronie internetowej http://sport.siecobywatelska.pl/,
o czym również poinformuję.
Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Pozdrawiam
Grzegorz Wala
Do dnia 29 sierpnia 2014 r. nie otrzymałem odpowiedzi od Prezydenta Miasta Legnica,
na przesłany raport.
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