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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
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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 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
We wstępie do raportu z przeprowadzonego monitoringu chciałbym nakreślić sytuację sportu
w Radomiu na tle województwa mazowieckiego oraz podać konkretne informacje ilościowe
dotyczące infrastruktury sportowej w gminie.
Z punktu widzenia sportu lokalnego monitorowana gmina – miasto Radom – posiada krótką
analizę sportu zawartą w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2008-2020. Jest to jednak ocena
nieaktualna stanu na 2006/2007 rok (brak nowszej wersji) i zaznacza, że na tle innych gmin
województwa mazowieckiego zagadnienia związane ze sportem są rozwinięte na "średnim"
poziomie. W roku 2006 w Radomiu funkcjonowały 64 kluby sportowe (czas tworzenia
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dokumentu), gdzie zanotowano 146% wzrost w porównaniu z 2002 rokiem. Gmina wyraźnie
podkreśla swoje lepsze niż średnia mazowiecka wyniki: na jednego trenera przypada 2 224
osoby, dla województwa 3 395 osób (stan na 2006). Jednak więcej wskaźników przegrywa ze
średnią krajową czy wojewódzką: na jeden klub sportowy przypada 3 545 mieszkańców (stan
na 2006) - co świadczy o relatywnie małej liczbie klubów w porównaniu ze średnią krajową
czy wojewódzką; tylko 2,36% ogółu mieszkańców faktycznie ćwiczy; liczba instruktorów
sportowych i osób prowadzących zajęcia sportowe wynosi odpowiednio 125 i 77 takich osób.
Jeśli chodzi o stan infrastruktury na rok 2013, w gminie istnieje m. in. 12 boisk szkolnych, 9
boisk typu „Orlik”, 5 pływalni krytych, 3 korty tenisowe, 11 hal sportowych (w tym
szkolnych), 3 stadiony, czy 12 siłowni. Podane dane są połączeniem gminnych zasobów
infrastrukturalnych z działalnością prywatną, zarobkową, chociaż w rozmowach odbytych w
ramach monitoringu (03.05.2014 r., ul. Kilińskiego) mieszkańcy nie rozróżniali oferty
gminnej od komercyjnej, wskazując na podobne ceny. Zgodnie z dokumentacją zawartą na
stronach radomskiego Biuletynu Informacji Publicznej gmina w 2013 r. współfinansowała
działalność 9 klubów sportowych w trybie konkursowym z obszaru upowszechniania kultury
fizycznej, w tym 6 klubów uczniowskich, 1 lekkoatletyczny, 1 piłki nożnej, 1 klub
zapaśniczy. Dodatkowo pozytywnie rozpatrzyła 66 wniosków w konkursie ofert na realizację
zadań własnych z zakresu rozwoju sportu na łączną kwotę 1 598 000 zł. 4 odrębne dotacje na
realizacje gminnych programów sportowych trafiły do Szkolnego Związku Sportowego.
Ponadto w trybie pozakonkursowym gmina dołożyła do organizacji konkretnych
przedsięwzięć innych klubów – łącznie 20 dotacji. Łącznie gmina bezpośrednio na sport
wydała w 2013 r. 19 757 305 zł, co stanowi 2,13% całego rocznego budżetu (dane pochodzą z
działu 926 budżetu).
Głównym ludzkim zapleczem lokalnego sportu jest młodzież (dane te potwierdzają uliczne
ankiety przeprowadzone w ramach monitoringu sportu w terminie 28.04 - 03.05.2014 r. na
grupie 45 osób, które wskazują, że to właśnie młodzież jest najbardziej poinformowaną grupą
w zakresie oferty sportowej gminy). Młodzież ta stanowi zaplecze dla 96 klubów sportowych
działających na terenie miasta. Są wśród nich kluby ze stuletnią tradycją, jak Radomski Klub
Sportowy „Radomiak” czy Radomski Klub Piłkarski „Broń”, a także działające równie
prężnie Radomskie Centrum Siatkarskie Czarni, Klub Sportowy „Rosa-Sport”, AZS
Politechnika Radomska czy też silne kluby łucznicze Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół i Łuczniczy Klub Sportowy „Radom”, które do swoich wychowanków mogą zaliczyć
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uczestniczkę Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Godne zauważenia są również olimpijskie
medale i sukcesy sportowców zrzeszonych w Radomskim Stowarzyszeniu Sportu i
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start”. Aktywnie działa również Automobilklub
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międzynarodowym. Zawodnicy tych klubów wielokrotnie zdobywali mistrzostwa kraju.
(źródło: www.radom.pl).
Jednak z punktu widzenia wyników ankiet, rozmów z działaczami sportowymi (podczas debat
konsultacyjnych w sprawie sportu), a przede wszystkim z mieszkańcami miasta
zainteresowanymi codzienną aktywnością sportową oraz sportowymi organizacjami
pozarządowymi obraz polityki gminy w zakresie sportu nie wygląda tak jednobiegunowo.
Cały raport będzie zbiorem tak pozytywnych, jak i negatywnych faktów z polityki miasta
Radomia.
Monitoring w gminie prowadzony był przez Mateusza Wojcieszaka, do niedawna społecznie
związanego z Parlamentem Młodzieży Miasta Radomia (marszałek w latach 2011-2013),
teraz udzielającego się w nieformalnej, młodzieżowej grupie ZMIANA. W roku 2013 razem
ze swoją grupą uzyskał zaszczytną nagrodę Super Samorząd przyznawaną przez Fundację
Batorego. Obywatelski Monitoring Sportu jest dla grupy kolejnym społecznym wyzwaniem o
doniosłej wartości dla wszystkich mieszkańców. W myśl zasady „Jawność sprzyja” jasna i
przejrzysta polityka sportowa gminy wpłynie bezpośrednio na codzienną aktywność
radomian. W całym procesie monitoringu najtrudniejszym zadaniem było przezwyciężenie
bariery podejrzliwości wobec projektu w oczach urzędników, decydentów, NGO'sów, czy
zwykłych mieszkańców. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że udało nam się ją pokonać w
całości, jednak dzięki pomocy wolontariuszy osiągnęliśmy satysfakcjonujący nas poziom
zaufania.
Dane były gromadzone trzema głównymi drogami – opinie mieszkańców usłyszeliśmy
podczas ankiet przeprowadzonych 28.04 – 03.05.2014 r. wśród 45 przypadkowo spotkanych
osób (okolice VI Liceum Ogólnokształcącego, Urzędu Miasta) a także podczas spotkań z
grupami nieformalnymi związanymi ze sportem np. grupy rowerowe, uprawiające nordic
walking etc.; urzędnicy mogli zabrać głos podczas wywiadów oraz w formie odpowiedzi na
zapytania o informację publiczną – mieliśmy okazję rozmawiać z Wiceprezydentem
odpowiedzialnym za sport w gminie, p. Ryszardem Fałkiem, Dyrektorem Wydziału Edukacji,
Sportu i Turystyki, p. Leszkiem Pożyczką, jego zastępczynią p. Agnieszką Gierwatowską, a
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korespondencyjnie także ze Skarbnikiem Miasta, p. Sławomirem Szlachetką. Po trzecie,
danych szukaliśmy poprzez analizę treści dostępnych w internecie – danych z Biuletynu
Informacji Publicznej, lokalnych mediów, forów internetowych.
SPORT W MIEJSKICH DOKUMENTACH – KTO Z NIEGO KORZYSTA
Gminna polityka sportowa opiera się na czterech dokumentach uchwalonych przez Radę
Miejską: w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę
Miasta Radomia; w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe; w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych oraz w
sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej. Nie istnieje
dokument podsumowujący, czy wyznaczający szczegółowe cele i zadania dla sportu
powszechnego, taki jak miejska strategia rozwoju sportu. Na podstawie przeprowadzonych w
ramach monitoringu wywiadów oraz analizy dokumentów zauważyłem brak

zamiarów

stworzenia takiej strategii. Jak wskazuje (rozmowa z 4 grudnia 2013 r.) Wiceprezydent
odpowiedzialny za kwestie sportu w mieście, p. Ryszard Fałek, Urząd nie planuje stworzenia
takiego dokumentu, ponieważ mógłby on „ograniczyć jego pole działania”. Wiceprezydent
zauważył, że sytuacja w sporcie jest bardzo zmienna i trzeba odpowiadać na bieżące na daną
chwilę potrzeby.
Natomiast zdaniem autora raportu jeden dokument regulujący kwestie sportu w mieście,
wskazujący najważniejsze cele i sposoby ich realizacji, sprzyjałby raczej usystematyzowaniu
rozwoju sportu w mieście. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby dokument taki był regularnie,
na przykład raz w roku, ewaluowany. Być może znalazłoby się również miejsce w strategii
dla sportu powszechnego, który dziś, oceniając różne, oderwane od siebie działania urzędu w
zakresie sportu, można uznać za marginalizowany (o czym w dalszej części raportu). Prace
nad przygotowaniem strategii sportowej dla miasta byłyby też okazją do rozmów z
mieszkańcami, poznania ich opinii na temat aktualnie prowadzonej polityki sportowej i
takiego jej ukształtowania, aby jak najlepiej odpowiadała na potrzeby różnych grup
mieszkańców (bo jak okazało się podczas prowadzenia monitoringu, miasto stawia w
ogromnej większości na sport dzieci i młodzieży, a inne grupy wiekowe mają problem z
odnalezieniem zadowalającej ich oferty miejskiej). Punktowe spostrzeżenia dot. sportu
powszechnego odnajdujemy w Strategii Rozwoju Miasta, gdzie jako cel Urząd Miasta
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przyjął: „szeroko zakrojone działanie w kierunku jej (infrastruktury sportowe) wzbogacenia.
Planuje się, na przykład zbudowanie boiska przy każdej szkole. Ponadto zgłaszane są
inicjatywy zbudowania aquaparków”. Brak jest konkretnych zamierzeń dotyczących budowy
innych obiektów lub rozwoju poszczególnych sekcji sportowych, czy sportu powszechnego.
W całym tekście Strategii sport przywoływany jest jeszcze kilkakrotnie, ciągle w
perspektywie planów budowy parków wodnych w każdej dzielnicy oraz rozwoju boisk
przyszkolnych w zależności od możliwości finansowych miasta. Strategia wskazuje na
ważność rozwoju przyjaznej atmosfery prozdrowotnej, a także organizacje sportowych imprez
rodzinnych nastawionych na aktywny udział mieszkańców.
Dokumentem miejskim skupiającym się na kwestiach sportu jest uchwała o trybie i sposobie
finansowania sportu. Najważniejsze z punktu widzenia monitoringu sportu są zawarte w niej
cele, które zakładają: poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców
Gminy Miasta Radomia poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia oraz
umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Miasta Radomia. Nie ma tu zatem wyróżnienia żadnej z grup
mieszkańców, za to wskazuje się na umożliwienie dostępu do sportu jak największej ich
liczbie.
W mojej ocenie działania gminy w zakresie poprawy stanu sportu powszechnego skupiają się
przede wszystkim na organizacji gminnych programów sportowo-rekreacyjnych (ujętych na
stronie http://www.radom.pl/page/269,programy-sportowo-rekreacyjne.html) oraz dotowaniu
konkretnych sportowych imprez organizowanych przez grantobiorców. Wszystkie gminne
programy skierowane są jedynie do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
(Animator Sportu na Orlikach zajmuje się pośrednio także dorosłymi przez kluby i
stowarzyszenia). Widoczny jest brak oferty dla seniorów i dorosłych osób zainteresowanych
uprawianiem sportu nieprofesjonalnego (prócz dotacji w trybie pozakonkursowym). Na
podstawie rozmów z członkami klubu seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
stwierdzam, że brakuje wsparcia celowego oraz specjalnych programów edukacyjnorekreacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych, którzy nie mogą w pełni
wykorzystywać swoich umiejętności fizycznych. Odpowiedzi na otwarte pytania w
przeprowadzonej przeze mnie ankiecie wskazują, że podobny problem występuje w
przypadku aktywnych dorosłych. Ankietowani przywoływali potrzebę rozwijania wsparcia
dla grup nieformalnych, zwiększenia zajęć sportowych dedykowanych dla dorosłych i
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młodych mieszkańców miasta. Powtarzały się odpowiedzi: „więcej zajęć dla dorosłych”,
„większe i jaśniejsze dofinansowania na turnieje sportowe”, „wsparcie dla klubów i klubów
juniorskich”. W mieście brak dedykowanych zajęć czy programów dla dorosłych. Jeśli chodzi
o rozwój kultury fizycznej młodzieży, zakres ten wydaje się być rozwinięty – gmina
organizuje powszechną naukę pływania dla wszystkich uczniów szkół podstawowych,
powszechną naukę gry w szachy (klasy 1- 3), Radomską Olimpiadę Młodzieżową
(współzawodnictwo na wszystkich szczeblach edukacji) oraz pilotażowy projekt nauki gry w
tenisa dla uczniów do 10 roku życia. Przy każdym obiekcie sportowych (typu Orlik)
powołany został Animator Sportu organizujący sportowe „życie” każdego z boisk.
Dodatkowo urząd miasta mocno podkreśla, że chętnie wspiera kluby sportowe w ramach
swojej polityki sportu, które jednak kierują swoją ofertę przede wszystkim do
profesjonalistów (taki wniosek można wyciągnąć po analizie stron internetowych
wymienionych poniżej klubów. Znajdują się tam przede wszystkim opisy drużyn i ich
sukcesów w rozgrywkach ligowych czy turniejach. Kluby prowadzą działalność poza
zawodowymi rozgrywkami np. organizują drużyny i turnieje dla dzieci i młodzieży. Wydaje
się jednak, że zachęcanie młodych ludzi do uprawiania sportu nie jest w tym przypadku
nadrzędnym celem, turnieje stanowią szkolenia przyszłej, profesjonalnej kadry). Na stronach
internetowych oraz publikacjach promocyjnych miasto wymienia m.in. Radomski Klub
Sportowy „Radomiak” czy Radomski Klub Piłkarski „Broń”, a także działające równie
prężnie Radomskie Centrum Siatkarskie Czarni, Klub Sportowy „Rosa-Sport”, AZS
Politechnika Radomska czy też silne kluby łucznicze Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół i Łuczniczy Klub Sportowy „Radom”. Także w tym przypadku organizacje podane są
w perspektywie rozwoju sportu profesjonalnego.
Wnioski:


Brak jest w mieście jednego dokumentu wskazującego dokąd i jaką drogą zmierza
radomski sport. W Radomiu istnieje uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu,
jednak jej zapisy nie są w pełni realizowane – zakłada ona umożliwienie dostępu do
sportu jak największej liczby mieszkańców, kiedy jednocześnie miejskie programy
sportowo-rekreacyjne skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży.



Miasto inwestuje przede wszystkim w sport dzieci i młodzieży, przy ograniczonej
gminnej, bezpłatnej ofercie dla innych grup wiekowych mieszkańców – odczuwają to
chociażby seniorzy i osoby niepełnosprawne, z którymi rozmawialiśmy podczas
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prowadzenia monitoringu.


Miasto podkreśla, że wspiera kluby sportowe, które jednak kierują swoją ofertę przede
wszystkim do zawodników profesjonalnych.

Rekomendacje:
1. Proponuję, aby miasto Radom stworzyło oddzielną Strategię Rozwoju Sportu szeroko
skonsultowaną z mieszkańcami w drodze otwartych spotkań i metod partycypacyjnych, aby
jej zapisy jak najlepiej odpowiadały na potrzeby sportowe różnych grup mieszkańców.
2. Warto przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie finansowania zajęć sportowych dla
tzw. grup wykluczonych – seniorów, niepełnosprawnych (sposób konsultacji - ankiety,
spotkania).

OBIEKTY SPORTOWE W RADOMIU
W Radomiu występuje rozwinięta infrastruktura sportowa. W mieście funkcjonuje ponad 40
gminnych obiektów sportowych, w tym boiska szkolne, boiska typu Orlik, szkolne hale
sportowe, pływalnie oraz stadiony. Większość z nich jest dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Poważnym problemem gminy (na podstawie ankiet i rozmów z
mieszkańcami) jest niedostosowanie terenów otwartych do oczekiwań różnych grup
nieformalnych – biegaczy, rowerzystów, seniorów, czy uczniów jeżdżących na deskorolce.
Ankietowani wskazują wyraźny progres w tej dziedzinie, jednak rozwój infrastruktury
otwartej nie nadąża za wzmożoną popularnością uprawniania sportu powszechnego na
otwartych terenach u nas w mieście. Grupa rowerzystów z jednego z radomskich osiedli
podczas rozmów w ramach monitoringu wskazała, że potrzebna jest rozbudowa infrastruktury
- przystosowanie parków, miejskie parkingi dla rowerów, kosze, ławki, zestawy narzędzi
dostępne w różnych punktach. Z kolei seniorzy uprawiający nordic walking narzekali, że
brakuje wyrównanych terenów, po których mogą spacerować z kijkami oraz ławek do
odpoczynku. Najpopularniejszym miejscem dla seniorów okazał się Las Kapturski, który w
ich opinii nie jest przystosowany do potrzeb pieszych wędrówek, czy rekreacyjnych
wypadów. Młodzież jeżdżąca na co dzień na deskorolkach wskazała, że w mieście brakuje
miejsca do uprawiania ich dyscypliny sportowej (hobby), brakuje legalnych przestrzeni typu
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skatepark, dlatego korzystają z terenów nielegalnych lub prywatnych inwestycji (mini
skatepark przy Galerii Słonecznej).
Wniosek:


różne grupy mieszkańców wskazują na duże potrzeby w zakresie wykorzystania
sportowego miejskich terenów otwartych, jak parki i lasy.

Rekomendacje:


proponuję przeprowadzenie konsultacji dotyczących potrzeb mieszkańców w zakresie
zagospodarowania otwartych terenów, gdzie uprawiają oni sport,



proponuję wdrożenie szerszej polityki informacyjnej, rozpowszechnienia informacji o
planowanych/toczących się inwestycjach.

POLITYKA INFORMACYJNA MIASTA
Z działań podjętych w ramach monitoringu wynika, że polityka informacyjna miasta w
zakresie sportu skupia się przede wszystkim na prowadzeniu oddzielnej zakładki na stronie
radom.pl oraz wydaniu folderu promocyjnego „Radom sport” . Podstrona internetowa zawiera
szereg odnośników rozszerzających treść – znajdziemy tam spis gminnych obiektów
sportowych z pełnymi danymi kontaktowymi (brak jednak informacji o ich ofercie
sportowej), listę wszystkich klubów i stowarzyszeń sportowych, krótkie adnotacje o
programach sportowo-rekreacyjnych, czy ogłoszenia związane ze sportowymi systemami
stypendialnymi. Brakuje jednak bieżących informacji o imprezach otwartych dla wszystkich
mieszkańców – pojawiają się relacje, jednak brak wcześniejszych zapowiedzi (pojawiają się
od 2014 roku). Brak galerii, mimo istnienia odrębnego odnośnika. Jednocześnie brak
oddzielnej zakładki Sport w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej.
Przeprowadzone ankiety wykazały, że – mieszkańcy nie są w pełni zadowoleni z polityki
informacyjnej miasta – młodzież informacje o możliwościach sportowego rozwoju czerpie z
„przyzwyczajeń i przeczuć”, nie z internetu, czy gminnego Biuletynu Informacji Publicznej.
Podczas rozmów z grupami nieformalnych, zwłaszcza seniorami, ankietowani wykazywali
zapotrzebowanie na jednolitą drogę informowania organizacji i grup o sportowej polityce
gminy, o organizowanych turniejach oraz rozpisywanych konkursach. Wskazywali, że
internetowa strona miasta nie rozwiązuje tego problemu, ponieważ informuje głównie o
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minionych akcjach i podsumowaniach. Ponadto w ankietach pojawiały się odpowiedzi:
„brakuje jasnej informacji o zajęciach sportowych”, „więcej informacji”. W związku z
brakiem czytelności Biuletynu Informacji Publicznej niemonitorujący nie jest w stanie ocenić
zasięgu gminnej pomocy celowej dla konkretnych wydarzeń sportowych, jak również ich
przydatności dla rozwoju sportu powszechnego.

Wnioski:


polityka informacyjna miasta w zakresie sportu nie odpowiada na potrzeby różnych
grup mieszkańców.

Rekomendacje:
1. Warto zebrać informacje o godzinach otwarcia i cenach dostępu do gminnych
obiektów sportowych, w tym m.in. Orlików, boisk szkolnych, basenów oraz
opublikować je na miejskiej stronie www.radom.pl w zakładce „Sport”.
2. Proponuję stworzenie newslettera z informacjami dot. zajęć i programów sportoworekreacyjnych

dla

młodzieży,

seniorów

i

niepełnosprawnych,

szczególnie

zawierającego dane o datach zapisów, miejscach spotkań, aktualnych wydarzeniach,
dostępności obiektów. Zapisy do newslettera mogłyby się odbywać poprzez stronę
www.radom.pl oraz strony internetowe radomskich placówek edukacyjnych.

PARTYCYPACJA OBYWATELI W TWORZENIU POLITYKI SPORTOWEJ
Ważnym elementem polityki sportowej gminy jest partycypacja samych obywateli w procesie
tworzenie omawianej polityki. Z przeprowadzonych rozmów i analiz dokumentacji wyłania
się obraz braku konsultacji obywatelskich przy tworzeniu dokumentów i decyzji z zakresu
polityki sportowej. Urząd miasta na zadane pytanie dotyczące konsultacji najważniejszego
miejskiego dokumentu – Strategii Rozwoju - nie odpowiedział jednoznacznie (wskazując
jedynie, że cele zawarte w powyższym dokumencie odpowiadają na zapotrzebowanie
społeczne, bez podania źródła tej wiedzy). Trudno więc określić efektywność konsultacji,
ponieważ na dzień sporządzania raportu brak jest na ten temat informacji w BIP, innych
stronach internetowych miasta, czy w lokalnych mediach. Wyniki konsultacji nie zostały
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również powszechnie ogłoszone w sposób dostępny dla mieszkańców.
Podobnie inne uchwały i decyzje z zakresu sportu w mieście – urząd wskazuje tylko swoją
subiektywną ocenę ważności tematu dla ogółu mieszkańców („w oparciu o zapotrzebowanie
społeczne wynikające ze środowiska lokalnego”, wcześniej w podobnym kontekście „zostały
uznane za ważne i zasadne dla środowiska lokalnego”). Twierdzenia te nie znajdują oparcia w
wynikach konsultacji, mimo iż o to konkretnie były władze pytane w trakcie monitoringu.
Budowa nowych obiektów przeprowadzana była na podstawie m.in.: zgłaszanych
zapotrzebowań oraz „badań opinii i potrzeb mieszkańców”, brak jednak konkretnych
informacji, przedstawienia metodologii prowadzonych badań oraz artykułów na ten temat w
regionalnych gazetach i portalach.
Urząd wskazał (w piśmie z dnia 29 stycznia 2014 r.), że wszystkie decyzje dotyczące rozwoju
sportu szkolnego konsultowane były z dyrekcjami placówek edukacyjnych, nie z samymi
uczniami, czy zainteresowanymi aktywnością sportową dorosłymi. Na podstawie odpowiedzi
urzędu miasta wnioskuję, że przy wydawaniu decyzji o budowie nowego obiektu brane były
pod uwagę kwestie dostępności czasowej użytkowników („podstawą decyzji budowy nowych
obiektów było w szczególności: rozmieszczenie obiektów w różnych dzielnicach miasta”,
później „dojście i dojazd do obiektów jest identyczny jak dla dzieci i młodzieży
uczęszczającej do szkół”).
W mieście brak jest sprecyzowanych dróg wpływania na politykę sportową przez
mieszkańców. Urząd poinformował, że gmina jest „otwarta na wszelkie rodzaju inicjatywy w
zakresie rozwoju i pozytywnych zmian”, a także „każda inicjatywa, czy wniosek środowiska
zgłoszony do realizacji jest rozpatrywany pod kątem zasadności i możliwości jego realizacji”.
Urząd nie wskazał sprecyzowanych dróg wpływania przez mieszkańców na gminną politykę
sportową, ujmując jedynie rolę samych organizacji i działaczy. Za opiniowanie decyzji gminy
w zakresie sportu odpowiedzialna jest Gminna Rada Sportu powołana przez Prezydenta
Miasta Radomia. Działalność Rady owiana jest jednak dla zwykłego mieszkańca tajemnicą,
dlatego, że brak jest informacji o datach i miejscach posiedzeń, wypracowanych opiniach, a
czynny udział i wiążący głos posiadają tylko lokalni działacze sportowi. Zasiadają w niej
sportowcy, urzędnicy magistratu, członkowie klubów oraz stowarzyszeń, także tych
otrzymujących pomoc finansową od miasta.
Urząd w korespondencji z monitorującym nie podaje konkretnych form wpływania
mieszkańców na gminną politykę sportową, wskazuje jednak, że inicjatywy takie są
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podejmowane przez różnorodne grupy. Z analiz dokumentacji (odpowiedź urzędu na zadane
pytania, rozmowa z urzędnikami) wynika, że inicjatywy te mogą przybierać jedynie charakter
podania/pisma/społecznej akcji, a kryteria uznania danej inicjatywy za wartą poparcia przez
miasto nie są wypracowane, tak więc o realizacji danego pomysłu decyduje wola urzędu
miasta. Grupy nieformalne, czy jednostki fizyczne nie wpisują się w kategorię uprawnionych
do uzyskania dofinansowania celowego na projekt. Ponadto urząd miasta nie prowadzi
ewidencji wykazywania inicjatywy wpływania na politykę sportową gminy przez
mieszkańców. Pośrednią formą partycypacji w tym zakresie może być obywatelska inicjatywa
uchwałodawcza lub wnioskowanie o finansowanie projektu z budżetu obywatelskiego.
Wnioski:


w

mieście

istnieje

zainteresowanych

dużo

sportem

organizacji
powszechnym;

pozarządowych/grup
z

ankiet

wynika,

nieformalnych
że

istnieje

zapotrzebowanie na jasno określone sposoby wpływania na politykę sportową gminy.
Rekomendacje:
1.

Publikacja protokołów z komisji konkursowych przyznających środki w ramach konkursów
na realizację zadań publicznych; informacja o datach i miejscach spotkań w/w komisji;
opracowanie przejrzystego sposobu wyboru członków w/w komisji. - JASNOŚĆ DECYZJI
OZNACZA WIĘKSZE ZAUFANIE MIESZKAŃCÓW DO MOŻLIWOŚCI WPŁYWANIA
NA POLITYKĘ.

2.

Rekomenduję wprowadzenie zwyczaju publikacji sprawozdań z realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe na stronach miejskiego BIP-u - JAK WYŻEJ

3.

Proponuję przeanalizować możliwość utworzenia Funduszu dla Sportu Powszechnego,
zakładającego dotowanie grup nieformalnych minigrantami na organizacje turniejów,
zawodów, czy szkoleń sportowych, z maksymalnie odformalizowaną formułą wnioskowania
- UŁATWIENIE WPŁYWANIA MIESZKAŃCOM NA POLITYKĘ SPORTOWĄ

4.

Warto przeanalizować możliwość utworzenia Zintegrowanego Systemu Rezerwacji
Obiektów – byłoby to internetowy, wspólny system zarządzania rezerwacjami sal
gimnastycznych i hal sportowych dla organizacji pozarządowych, firm, a także osób
fizycznych. - JAK WYŻEJ.
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Załączniki – korespondencja z Urzędem Miasta Radomia na temat raportu
z Obywatelskiego Monitoringu Sportu.
W dniu 4 lipca 2014 r. wysłałem do Prezydenta Miasta Radomia na adres
wilkow@wilkow.eurzad.eu e-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 Radom, 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 18 lipca 2014 roku) na adres
email: mateusz2077@vp.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. Pa całym
procesie raport zostanie podany do publicznej wiadomości oraz opublikowany
w lokalnych mediach.
Z poważaniem,
-Mateusz Wojcieszak
tel. 793-638-701

W dniu 17 lipca 2014 r. otrzymałem od Prezydenta Miasta Radomia odpowiedź następującej
treści:
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W odpowiedzi na pismo Wiceprezydenta Miasta Radomia z dnia 17 lipca 2014 r. odnoszące się do
mojego raportu z Obywatelskiego Monitoringu Sportu informuję:
Liczba dofinansowanych klubów ujęta w raporcie została przetransportowana z rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert nr KZP/EST/III/1/2013 dostępnego na BIP. Prawdą jest, że liczba to została przypadkowo
zaniżona. W trakcie formułowania raportu nie zostało wzięte pod uwagę rozstrzygnięcie konkursu ofert na
realizację zadań z zakresu rozwoju sportu. Błąd został poprawiony w tekście raportu, dziękuję za wyłapanie
nieścisłości. Właśnie dlatego raport przed publikacją wysyłany jest najpierw do władz - umożliwia to
poprawienie przeoczeń strony monitorującej.
Na wyjaśnienie zasługuje też kwestia wspomnianych konsultacji. Pisząc raport i wykazując brak procesów
konsultacyjnych w gminnym sporcie, nie wskazywano braku partycypacji w ogólności, tylko chodziło
konkretnie o konsultacje dokumentów i decyzji z zakresu kreowania polityki sportowej gminy - a przede
wszystkim o to, że nie ma dostępnych informacji na ten temat (zapowiedzi, wyników etc.).
Nie zgadzam się z zarzutem, że przygotowany raport jest nierzetelny. Z mojego oraz organizatorów punktu
widzenia prowadzenie ankiet miało na celu po pierwsze sprawdzenie, czy są jakieś problemy, które
powtarzają się w wypowiedziach ludzi. Po drugie, celem była rozmowa z ludźmi o sporcie, ponieważ nikt
inny takich rozmów z mieszkańcami za często nie prowadził. Na pewno nie zakładano, że badania muszą
być reprezentatywne - pojedyncza osoba, nawet przy wsparciu grupy wolontariuszy, ma małe szanse na
zgromadzenie danych od dużej liczby mieszkańców tak dużego miasta jak Radom. Za to miasto ma na
pewno taką możliwość, do czego zachęcam, bo w latach 2007-2013 nie były prowadzone badania potrzeb
mieszkańców w zakresie sportu. Co do braku rzetelności - korzystano z wielu źródeł informacji. Dane były
gromadzone trzema głównymi drogami – opinie mieszkańców zostały zebrane podczas ankiet
przeprowadzonych 28.04 – 03.05.2014 r. wśród 45 przypadkowo spotkanych osób (okolice VI Liceum
Ogólnokształcącego, Urzędu Miasta), a także podczas spotkań z grupami nieformalnymi związanymi ze
sportem np. grupy rowerowe, uprawiające nordic walking etc.; urzędnicy mogli zabrać głos podczas
wywiadów oraz w formie odpowiedzi na zapytania o informację publiczną. Po trzecie, danych szukano
poprzez analizę treści dostępnych w internecie – danych z Biuletynu Informacji Publicznej, lokalnych
mediów, forów internetowych. Korzystano zatem z wielu źródeł informacji, do których każdy mieszkaniec
ma dostęp – na ich podstawie przygotowano rzetelny raport. Jedyny błąd dotyczący liczby klubów
dofinansowanych został poprawiony.
Poruszona kwestia nieścisłości związaną z liczbą klubów sportowych w mieście jest wynikiem przyjętej
metodologii i formuły całego raportu - liczba 64 klubów służyła do przedstawienia danych ze Strategii
Rozwoju Miasta, natomiast liczba 96 do pracy nad teraźniejszym stanem gminnego sportu. W moich oczach
nie stanowi to nieścisłości.
W sprawie programów rekreacyjno-sportowych należy wskazać, że chodziło o następujące programy:
Radomska Olimpiada Młodzieży, Powszechna Nauka Pływania, Animator Sportu, Tenis 10, Powszechna
Nauka Gry w Szachy. Są one skierowane do dzieci i młodzieży, jednak wskazano w raporcie, , że program
Animator Sportu pośrednio skierowany jest także do dorosłych. Sprawa obiektów była opisywana oddzielnie
i oceniona pozytywnie.
Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować za wnikliwe przeczytanie raportu, odesłanie uwag
i wykazanie chęci współpracy, ponieważ będzie do niej okazja przy działaniach na rzecz zmiany, które będą
prowadzone po publikacji raportu m.in. poprzez wysyłanie wniosków w trybie KPA, czy spotkania
z mieszkańcami.
Z poważaniem,
-//Mateusz Wojcieszak

