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I. WSTĘP ORGANIZATORA MONITORINGU

O monitoringu
Obywatelski Monitoring Sportu polegał na zbadaniu, jak wyglądała polityka sportowa
konkretnych gmin w 2013 roku. Badane były decyzje podejmowane w samorządzie,
dokumenty i sposób wydatkowania pieniędzy – wszystko z punktu widzenia mieszkańców. W
monitoringu brali udział mieszkańcy gmin i miast, którzy postanowili sprawdzić, czy sport
lokalny w ich gminach, finansowany między innymi z ich podatków, był dla mieszkańców
rzeczywiście dostępny.
Celem tym działań było i wciąż jest doprowadzenie do tego, aby mieszkańcy mieli większy
wpływ na politykę sportową gminy, która powinna odpowiadać na ich potrzeby. Sieć
Obywatelska Watchdog Polska jako organizator monitoringu dążyła do tego, aby osoby
biorące w nim udział nabyły wiedzę i doświadczenie prowadzenia obywatelskiej kontroli
władz oraz aby zaangażowały w ten proces innych mieszkańców. Istotnym założeniem
monitoringu było wypracowanie lokalnych rekomendacji dotyczących gminnej polityki
sportowej.
Metodologia monitoringu
W 2013/2014 r. Obywatelski Monitoring Sportu został przeprowadzony w 8 gminach przez
10 aktywnych obywatelek i obywateli, którym pomagały organizacje oraz grupy
mieszkańców. Uczestnicy i uczestniczki, którzy zgłosili chęć monitorowania swoich gmin,
zostali wybrani w wyniku rekrutacji. Ze szczegółową listą monitorowanych gmin można
zapoznać się na stronie: www.sport.siecobywatelska.pl.
Uczestnicy i uczestniczki monitoringu kierowali się zasadami obiektywności, jawności,
rzetelności i dobra wspólnego, co zadeklarowali, podpisując „Kartę Zasad” organizacji
monitorujących administrację publiczną.
Monitoring był prowadzony na podstawie wskazówek zawartych w narzędziu internetowym,
przygotowanym przez Sieć Obywatelską. Został do niego wpisany schemat monitoringu:
obszary, które warto zbadać, gminne dokumenty dotyczące sportu, które należy przeczytać
i wskazówki – jakie pytania można zadać, z kim porozmawiać, jak zebrać potrzebne dane.
Wśród zaproponowanych do zbadania tematów znalazły się: dokumenty strategiczne gminy,
dostęp do obiektów sportowych, oferta sportowa gminy, informowanie o sporcie, badanie
potrzeb mieszkańców, wspieranie sportowych inicjatyw mieszkańców. Bardzo ważne jest,
aby pamiętać, że narzędzie miało charakter pomocniczy. Każdy uczestnik mógł skupić się na
wybranym przez siebie wycinku polityki sportowej swojej gminy i w związku z tym powstałe
w ramach monitoringu raporty będą się różnić między sobą również w zakresie struktury.
Dane, umieszczane w narzędziu internetowym i stanowiące podstawę do napisania raportu,
były zbierane m.in. na drodze wnioskowania o informację publiczną, wywiadów z władzami
gminy, mieszkańcami i przedstawicielami organizacji sportowych. Pozyskiwanie informacji,
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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.

II. Wprowadzenie
1. O osobie monitorującej Gminę Miasto Stargard
Działaniami monitoringowymi zajmował się Feliks Sterna - prezes Stowarzyszenia "ULKS
Olimpijczyk", wieloletni trener kolarstwa, którego zawodnicy osiągali bardzo dobre wyniki
sportowe /Mistrzowie Polski seniorów, juniorów, juniorów młodszych/, członek zarządów
klubów sportowych na terenie kraju. Od dwudziestu trzech lat aktywny działacz i sponsor
lokalnych klubów, szkół i organizacji sportowych, pełniący funkcję członka zarządów
stargardzkich klubów sportowych: LKS „Pomorze” – prezes, LKS „Spójnia – Sterna” – wice
prezes, KP „Błękitni” – założyciel, wiceprezes, prezes, LKK „Stargard” – prezes, ULKS
„Olimpijczyk” – prezes. W związku z podjęciem działań w ramach obywatelskiego
monitoringu sportu i potrzebą zachowania bezstronności w ocenie pozyskiwanych informacji
autor raportu zawiesił swoją prezesurę w ULKS Olimpijczyk na czas trwania monitoringu
(oświadczenie
w
tej
sprawie
znajduje
się
na
stronie
Klubu:
http://www.olimpijczyk.stargard.pl/)
Mam nadzieję, że zaangażowanie w Obywatelski Monitoring Sportu stanie się przyczynkiem
do wprowadzenia realnych, konstruktywnych zmian w podejściu lokalnych władz do tematyki
sportu w naszym mieście.
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2. Metody uzyskiwania informacji do Raportu OMS Stargard
Od wielu lat współuczestnicząc w kreowaniu stargardzkiej sceny sportowej, biorąc udział w
istotnych wydarzeniach sportowych, zasiadając w zarządach klubów sportowych,
współorganizując imprezy sportowe, rozmawiając o kondycji stargardzkiego sportu z
osobami weń zaangażowanymi, takimi jak członkowie klubów i organizacji sportowych,
trenerzy, sportowcy, lokalni politycy, jak również z osobami amatorsko uprawiającymi sport
i chcącymi korzystać w pełniejszym zakresie z infrastruktury sportowej i oferty gminy,
zdążyłem zdobyć wiele doświadczeń związanych z kreowaniem lokalnej polityki sportowej.
Aby uzyskać bieżące, oficjalne informacje z pewnego źródła, do których dostęp może mieć
każdy mieszkaniec Stargardu, postanowiłem wraz z dniem 14.02.2014 r. wystosować wniosek
o udostępnienie informacji publicznej do Pana Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego,
zawierający 45 pytań dotyczących m. in. takich kwestii jak: strategia sportu gminnego, wpływ
społeczności lokalnej na podejmowane decyzje w zakresie planowanych inwestycji
sportowych i wydarzeń, polityka informacyjna władz miejskich, jakość i dostępność
infrastruktury oraz oferty sportowej dla mieszkańców miasta, sposób finansowania sportu w
gminie.
Ponadto w trybie dostępu do informacji publicznej zwróciłem się o przedstawienie przez
Urząd Miasta informacji w następującym zakresie:
- W związku z publikacją w 2 stycznia 2014 r. komunikatu na stronie BIP Urzędu Miasta
Stargard o przyznaniu dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 r.,
zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/386/2013, skierowałem wniosek o udostępnienie skanu
dokumentu informującego o naborze wniosków oraz informacji, w jakim trybie odbył się
nabór wniosków oraz wskazanie sposobu informowania zainteresowanych wzięciem udziału
w konkursie na wsparcie finansowe klubów sportowych, stowarzyszeń oraz innych
podmiotów działających na terenie miasta Stargard niezaliczanych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków.
- Złożyłem wniosek o udostępnienie dokumentów takich jak:
1.

regulaminy obiektów sportowych i rekreacyjnych,

2.

harmonogramy korzystania z tych obiektów,

3.
ewentualnie inne ustalone zasady korzystania z obiektów, na podstawie których jest
możliwe korzystanie z miejskiej infrastruktury sportowej przez kluby sportowe,
stowarzyszenia oraz bezpośrednio mieszkańców miasta w latach 2012, 2013, 2014;
- Zwróciłem się o udostępnienie protokołu z posiedzenia Stargardzkiej Rady Sportu z 19
grudnia 2013 r. umieszczonego w załączniku nr 2 do komunikatu informującego o
przyznanym wsparciu finansowym dla klubów sportowych, stowarzyszeń oraz innych
podmiotów działających na terenie miasta Stargard;
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- Skierowałem wniosek o udostępnienie wykazu klubów i stowarzyszeń sportowych oraz
innych podmiotów gospodarczych, które otrzymały dotacje celowe z budżetu miasta Stargard
Szczeciński z działu 750 (Administracja publiczna), rozdział 75075 (Promocja jednostek
samorządu terytorialnego), paragraf 2820 oraz z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału
92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej), paragrafu 2820 dotyczącego zadań z zakresu
kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom
sportowym w latach 2011, 2012 i 2013 wraz z podaną wysokością dotacji i dokumentami, na
podstawie których zostały przyznane dotacje oraz dokumentami rozliczającymi powyższe
dotacje.
Ponadto przygotowałem ankietę pt. "Sport seniorów w Stargardzie Szczecińskim", w której
wzięło anonimowo udział kilkudziesięciu uczestników stargardzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Jako załącznik zamieszczam na końcu raportu treść ankiety, natomiast
krótkie opracowanie udzielonych odpowiedzi umieszczam w rozdziale " Wyniki obserwacji,
podpunkt 4. Oferta sportowa gminy oraz dostęp do obiektów sportowych".
III. Wyniki analizy danych
Materiału do monitoringu i nakreślenia bieżącej sytuacji dostarczyły mi odpowiedzi na
udostępnienie informacji publicznej/omówione poniżej/, na które w imieniu Pana Prezydenta
Miasta odpowiedział Pan Rafał Zając, Zastępca Prezydenta Miasta Stargardu, pełniący
jednocześnie funkcję przewodniczącego Stargardzkiej Rady Sportu, czyli ważnego organu
decyzyjnego w zakresie polityki sportowej miasta.
Na 45 pytań dotyczących sytuacji sportu w mieście, skierowanych do urzędu w trybie
wniosków o informację publiczną, Zastępca Prezydenta Miasta ustosunkował się do 18 czyli
do ok. 40%, częstokroć w dość ogólnikowy sposób, twierdząc, że nie wszystkie pytania
spełniają przesłanki do udostępnienia na nie odpowiedzi w trybie dostępu do informacji
publicznej. Uzyskane odpowiedzi cytuję i omawiam w poniższym raporcie.
Korzystałem również z dokumentów dotyczących sportu w mieście Stargard Szczeciński,
znajdujących się w Biuletynie Informacji Publicznej miasta. Należały do nich: Budżet miasta
na lata 2011, 2012, 2013 i sprawozdania w/w lat z wykonania budżetu miasta, opinie RIO dot.
projektu budżetu, wykonania sprawozdania budżetu z lat 2011,2012,2013, opinie RIO dot.
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011, 2012, 2013, 2014 – 2024., Uchwały Rady
Miejskiej VI Kadencji 2010-2014, protokoły z posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej VI
Kadencji 2010 - 2014, Uchwały Rady Miejskiej VI Kadencja 2010 - 2014, w tym Uchwała nr
XXXIII/386/2013 jak również dokumenty dotyczące konkursów, grantów i programów
pomocowych przyznawanych przez Urząd Miasta.

1. Strategia rozwoju sportu w Gminie Mieście Stargard Szczeciński.
Pytania dotyczące Strategii rozwoju sportu skierowane do Urzędu Miasta:
a) W jakim dokumencie Gminy Miasta opisane zostały cele rozwoju sportu ?
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b) Gdzie można znaleźć aktualne cele gminy w zakresie sportu? Czy Urząd planuje
stworzenie oddzielnego dokumentu regulującego strategię sportu gminnego?
c) Jeśli nie to dlaczego?
d) Jeśli tak, w jakim terminie?
Na zadane przeze mnie pytania o strategię rozwoju Pan Rafał Zając odpowiedział: "obecnie
uwarunkowania prawne związane z rozwojem sportu na terenie miasta są wystarczające aby
realizować ustawowe zadania własne gminy."
Wskazał także, iż: "Uchwała Nr. XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. precyzuje również katalog celów publicznych z
zakresu sportu, których realizacja będzie współfinansowana ze środków Gminy Miasta
Stargard Szczeciński."
Uchwała XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński w
mojej ocenie precyzuje cele z zakresu sportu, lecz w bardzo ogólny sposób, którego nie mogę
uznać za przemyślaną strategię prowadzenia polityki sportowej gminy. Cele zostały ujęte w
ww. uchwale w następujący sposób:
„1.1 Gmina Miasto Stargard Szczeciński, zwana dalej „Miastem” wspiera sport,
tworząc warunki sprzyjające jego rozwojowi.
2. Miasto zamierza osiągnąć następujące cele publiczne z zakresu sportu:
1) poprawę warunków uprawiania sportu;
2) doskonalenie umiejętności i dążenie do osiągania wyższych wyników sportowych
przez zawodników klubów sportowych;
3) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej;
5) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego jak największej liczby mieszkańców
miasta.
3. Wspieranie rozwoju sportu następuje w formie przekazania środków finansowych
na warunkach i trybie określonym w uchwale;
4. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie
w uchwale budżetowej Miasta."
Do sposobu realizacji punktu uchwały „promocja sportu i aktywnego stylu życia” odniosę się
w części raportu opisującej ofertę sportową miasta oraz informowanie mieszkańców o niej. Z
kolei o punktach „umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej” oraz
„poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego jak największej liczby mieszkańców
miasta” będę pisał w części raportu dotyczącej oferty sportowej gminy.
Cele z zakresu sportu można również odnaleźć w „Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Miasta Stargard Szczeciński na lata 2007-2020”. Autorzy Strategii wskazali
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dużą liczbę klubów sportowych jako mocną stronę gminy, natomiast jako mankament
infrastrukturę sportową. Być może z tego powodu w celach i kierunkach działań z zakresu
sportu zaplanowano przede wszystkim podjęcie działań w kierunku rozbudowy infrastruktury
– skupiono się na infrastrukturze przyszkolnej (salach i boiskach). Za realizacją tych
przedsięwzięć opowiadali się mieszkańcy podczas debaty strategicznej mającej miejsce 26
września 2007 r. (ta propozycja uplasowała się na 4. miejscu w hierarchii ważności na 24
pozycje). W Strategii zaplanowano również realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i
młodzieży, w tym również sportowych. Ważne z punktu widzenia monitoringu jest zapisanie
wśród celów obszaru „Społeczność” stworzenia warunków równego dostępu do kultury,
nauki, sportu i rekreacji wszystkim mieszkańcom gminy z uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych. Dotyczy to podobnego sposobu myślenia, jak w punkcie 2, podpunkcie 5
uchwały o finansowaniu sportu, zgodnie z którym miasto chce, aby dostęp mieszkańców do
sportu był jak najszerszy. Jak już zostało napisane, odniosę się do realizacji tej idei w dalszej
części raportu.
Zapisy dotyczące sportu znajdują się również w stargardzkim programie współpracy z
organizacjami pozarządowymi na rok 2013. W zadaniach priorytetowych znalazło się
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: upowszechnianie w zakresie
różnych dyscyplin poprzez organizacje imprez, prowadzenie systematycznego szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży, udział klubów w rozgrywkach ligowych. Wypisane działania
różnią się od tych wymienionych w uchwale ws. określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu oraz Strategii Rozwoju. Tu nie ma mowy o mieszkańcach, pojawia się za to
grupa dzieci i młodzieży, a także kluby zawodowe.

Wnioski:
Gmina nie uważa za konieczne w obecnej sytuacji uchwalania strategii rozwoju sportu. Cele z
zakresu sportu są zawarte w różnych dokumentach gminnych. Nie widać spójności pomiędzy
zapisami poszczególnych dokumentów. Są w nich zaplanowane różne działania, skierowane
do różnych grup (ogół mieszkańców, dzieci, młodzież lub kluby sportowe).
Z obserwacji poczynionych w ramach monitoringu (oraz doświadczenia autora raportu)
można wyciągnąć wniosek, że aktywność gminy w zakresie sportu ogranicza się do
przyznawania środków klubom sportowym i to od lat tym samym. Brakuje natomiast badań
potrzeb mieszkańców, które pokazałyby, czy tej sytuacji nie należy zmienić.

Rekomendacje:
Uważam, że należy zastanowić się nad potrzebą opracowania dokumentu STRATEGIA
ROZWOJU SPORTU w mieście Stargard Szczeciński, ale nie poprzez zewnętrznych
fachowców nie znających realiów sportu miejscowego, ale społeczną grupę lokalnych
mieszkańców związanych ze sportem bądź chcących się włączyć w jej opracowanie.
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Opracowanie Strategii jest potrzebne, aby Stargard ustalił sposób nadążania za tym, czym
sport obecnie się stał – stylem życia, który przyjmują coraz szersze grupy mieszkańców. Tym
grupom potrzebna jest zróżnicowana oferta sportowa, a także obiekty i imprezy, dzięki
którym będą oni mogli poczuć satysfakcję z uprawiania sportu i zrobić coś dla własnego
zdrowia. Z drugiej strony sport to również promocja miasta za pośrednictwem imprez
sportowych i sukcesów stargardzkich klubów. Cennym zasobem Stargardu Szczecińskiego
jest duża grupa doświadczonych i sprawdzonych działaczy organizacji pozarządowych
działających na rzecz rozwoju sportu i rekreacji. Miasto winno wypracować zasady
współpracy z tymi społecznymi partnerami.
Jak widać sport ma wiele twarzy i stawia przed miastem wiele wyzwań – Strategia Rozwoju
Sportu pozwoliłaby zaplanować, jak na nie odpowiadać w sposób spójny, konsekwentny i
dynamiczny.
Tym celom winna służyć Strategia Rozwoju Sportu w Stargardzie Szczecińskim do roku 2020.

2. Wpływ klubów sportowych, organizacji oraz mieszkańców miasta na politykę
sportową
Pytania zadane w tym temacie Urzędowi Miasta:
a) Jak konkretnie mieszkańcy/organizacje mogą wpływać na politykę sportową
prowadzoną przez miasto - gminę? Co konkretnie muszą zrobić, do kogo się zwrócić?
b) Czy urząd informuje, że można się zwrócić się z inicjatywą, prośbą o wsparcie? Jak
informuje? Jeśli nie, to dlaczego?
Odpowiedzi Urzędu:
"Mieszkańcy miasta mogą również spotkać się z Prezydentem Miasta Stargard Szczeciński w
poniedziałki od 14.00 do 16.00."
"Mieszkańcy miasta mogą wpływać na politykę sportową prowadzoną przez Gminę Miasto
Stargard m.in. poprzez inicjatywę budżetu obywatelskiego, dzięki której wszyscy mogli
aktywnie uczestniczyć w projektowaniu miejskich wydatków."

Kolejne pytania skierowane do Urzędu Miasta:
a) Jakie były podstawy decyzji o budowie danych obiektów – czy planując budowę
obiektu, prowadzone były badania opinii i potrzeb mieszkańców? Jeżeli tak, proszę o
dokumenty podsumowujące badanie opinii.
b) Z których metod wpływu na politykę sportową miasta - gminy korzystali mieszkańcy i
organizacje sportowe?
c) Kto wykazywał inicjatywę – pojedynczy mieszkańcy, grupy nieformalne, organizacje
9

d)
e)
f)
g)

sportowe? Jeżeli takowe były to, które i jaką otrzymały pomoc.
Na co konkretnie mieszkańcy i organizacje sportowe chcieli wpływać?
Jakie były skutki ich działań – czy Urząd wziął pod uwagę ich pomysły, wsparł je?
Jakie przykłady działań podjętych pod wpływem mieszkańców można wymienić?
Jeśli nie było żadnych inicjatyw mieszkańców, to czemu, skoro jest tyle możliwości?

W odpowiedzi na powyższe pytania wskazano na możliwość głosowania w ramach
inicjatywy budżetu obywatelskiego: "W wyniku ubiegłorocznego głosowania aż trzy wnioski
z zakresu sportu i rekreacji uzyskały największą liczbę głosów, tj.: 'Budowa boiska
wielofunkcyjnego na terenie SP nr 4', ' Rozbudowa części boiska przy SP nr 1', 'Budowa
placu zabaw i rekreacji, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Nowa przestrzeń
publiczna pomiędzy ul. Słowackiego, Konopnickiej, Dworcowej i Reja'." Na resztę pytań nie
otrzymałem odpowiedzi.
Nie udzielono mi informacji o badaniach opinii publicznej w zakresie sportu miejskiego ani
też o prowadzeniu statystyk w tym zakresie. Zidentyfikowaną przeze mnie formą współpracy
z mieszkańcami, w ramach której mogli oni wyrazić swoje zdanie jest coroczny plebiscyt na
Gwiazdę Sportu oraz od 2013 roku uczestnictwo w planowaniu budżetu miejskiego poprzez
głosowanie na kilka najważniejszych w opinii mieszkańców inwestycji.
Sposobem wpływania środowiska sportowego, jak również mieszkańców, na władze gminy w
zakresie sportu, może być obserwowanie działalności rady sportu oraz ewentualne
uczestnictwo w jej obradach. Rada sportu jest to organ powołany w celu konsultowania i
opiniowania dokumentów i decyzji władz z obszaru sportu. Ze strony internetowej UM
Stargard można się również dowiedzieć, że Rada Sportu ma przypisane następujące zadania:






wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
inicjowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Miasta,
ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami,
klubami sportowymi, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w
zakresie kultury fizycznej i sportu,
diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej
oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokojenia.

W Stargardzie w skład tego organu wchodzą urzędnicy, radni, dyrektor szkoły oraz
przedstawiciele 7 klubów sportowych. 2 lipca 2014 r. Prezydent Stargardu wydał zarządzenie
o powołaniu Rady Sportu na lata 2014-2017.
Urząd w odpowiedzi na wniosek o sposoby wpływania mieszkańców na decyzje władz w
zakresie sportu nie wskazał Rady jako ciała pośredniczącego między środowiskiem
sportowym, w tym mieszkańcami gminy a urzędem. Kłóci się to z celami, jakie stawia się
przed Radą Sportu m.in. w zarządzeniu Prezydenta 164/2014.

10

Wnioski: z odpowiedzi urzędu nie można dowiedzieć się, jak mieszkańcy mogą wpływać na
politykę sportową i czy wykazują oni takie inicjatywy z wyjątkiem budżetu obywatelskiego.
W efekcie przeprowadzenia go w 2013 r. mieszkańcy zdecydowali, że miasto powinno
przeznaczyć fundusze również na budowę obiektów sportowych, co świadczy o tym, że temat
sportu nie jest obojętny mieszkańcom Stargardu. Jednocześnie miasto nie pyta mieszkańców
o ich opinię dotyczącą potrzeb sportowych. W kontekście współpracy na linii mieszkańcyurząd nie wskazano na rolę Rady Sportu, która m.in. ma wspierać inicjatywy społeczne z
zakresu sportu i badać potrzeby społeczności lokalnej.
Rekomendacje: Nowo powstającą Radą Sportu moim zdaniem winien być zespół
wywodzący się w większości z klubów i organizacji działających na rzecz sportu i rekreacji,
który powinien podpowiadać władzom, co myśli środowisko sportowe miasta i w ten sposób
wpływać na działania władz. Szerzej o funkcjonowaniu Rady Sportu piszę w dalszej części
raportu.

3. Informowanie mieszkańców o ofercie sportowej gminy
Aby poznać zakres informowania mieszkańców o ofercie sportowej przez Stargard
Szczeciński, skierowałem do urzędu następujące pytania:
a) Z kim Urząd współpracuje w celu szerokiego dotarcia do mieszkańców z informacją
o ofercie sportowej?
b) Jaka jest polityka informacyjna Urzędu Miasta w zakresie sportu?
c) Czy i w jaki sposób Urząd prowadzi politykę ukierunkowaną na zachęcanie do
aktywności fizycznej mieszkańców?
Urząd w odpowiedzi na powyższe pytania odsyłał po wszystkie informacje o imprezach
i planowanych akcjach do działu Uchwał na stronie internetowej Rady Miasta. W razie
dalszych pytań przedstawiciel Urzędu wskazał, że "Mieszkańcy miasta mogą również spotkać
się z Prezydentem Miasta Stargard Szczeciński w poniedziałki od 14.00 do 16.00"
Mieszkańcom trudno dowiedzieć się, jakie imprezy/wydarzenia sportowe planowane są
w mieście. Na stronie internetowej UM w zakładce o sporcie nie ma takich informacji.
Znajdują się tam informacje dotyczące składania wniosków na stypendia i nagrody sportowe,
wsparcia finansowego zadań z zakresu sportu, krótki ogólny opis działalności OSiR i MOS
oraz Stargardzkiej Rady Sportu.
Najlepiej poinformowane o planowanych rozgrywkach, wydarzeniach, imprezach są osoby
będące członkami konkretnych klubów/organizacji, którzy organizują te imprezy.
Okazjonalnie umieszczane są ogłoszenia w Informatorze Samorządowym wrzucanym do
skrzynek pocztowych lub umieszczane w lokalnej prasie, jednak odbywa się to na krótki czas
przed planowanym wydarzeniem, trudno więc się do niego przygotować czy zaplanować
udział całą grupą, jeśli są to np. zawody.
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W ramach monitoringu została przeprowadzona wśród seniorów ankieta. Jedno z pytań
dotyczyło tego, z jakich źródeł seniorzy czerpią informacje na temat oferty sportowej w
gminie Stargard. Okazało się, że 60% ankietowanych korzysta w tym celu z prasy lokalnej,
20% ze strony internetowej OSiR, a 2% ze strony internetowej gminy. Reszta ankietowanych
zaznaczyła opcję "Nie posiadam żadnej wiedzy" (18%). Tak więc większość przedstawicieli
tej grupy wiekowej, uczestniczących w ankiecie, korzysta ze źródła informacji, które nie
zostało wskazane przez Urząd.

Wnioski: brak jest obecnie spójnej polityki informacyjnej o sporcie miejskim, która
zachęcałaby mieszkańców do podejmowania aktywności fizycznej.
Rekomendacje: utworzenie zakładki na stronie UM oraz informacje w lokalnej prasie, która
w usystematyzowany sposób będzie informować o planach urzędu i organizowanych
imprezach sportowych i rekreacyjnych z wyprzedzeniem umożliwiającym wzięcie udziału w
danej imprezie.
4. Oferta sportowa gminy oraz dostęp do obiektów sportowych
W powyższym temacie skierowałem do urzędu następujące pytania:
a) Jakie konkretnie zajęcia sportowe gmina-miasto oferuje dzieciom i młodzieży?
b) Czy są one skierowane do wszystkich, czy do konkretnych grup?
Odpowiedź :
- Zajęcia w ramach Młodzieżowego Ośrodka Sportowego,
- Zajęcia w ramach programu profilaktycznego 'Szkoła, Rodzina, Środowisko',
- Zajęcia organizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe oraz inne podmioty, którym
przyznano wsparcie finansowe w ramach Uchwały XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej
Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Stargardzkiej Rady Sportu z dnia 19.12.2013r.
Podział środków finansowych na 2014r. w/g Załącznika nr 2 do protokołu z posiedzenia
Stargardzkiej Rady Sportu z dnia 19.12.2013r.

1. Klub Sportowy „Unia” – piłka nożna Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe,
największe dotacje na zespół seniorów.
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.15.000
2. Klub Piłkarski „Błękitni”- piłka nożna. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe,
największe dotacje na zespół seniorów.
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- Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 110.000
- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację, szkolenie, prowadzenie drużyn
zespołowych w rozgrywkach ligowych w piłkę nożną na poziomie nie niższym jak II liga. 500.000
3. Uczniowski Klub Sportowy SMYK Stargard – piłka nożna. Uczestniczą dzieci.
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki
nożnej - 3.000
4. Zakładowy Klub Sportowy „Kluczevia”- piłka nożna. Uczestniczą w zajęciach różne grupy
wiekowe, największe dotacje na zespół seniorów.
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej. - 80.000
5. Klub Zapaśniczy „Zieloni”- zapasy. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe , bez
seniorów.
- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - zapasy styl wolny. - 10.000
6. Ludowy Klub Sportowy „Feniks”- zapasy. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe,
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.- 40.000
7. Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze” Stargard Szczeciński – dyscypliny
rzutowe w lekkiej atletyce. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe.
- Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.- 100.000
8. Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki – lekka atletyka., członkowie to głównie
byli zawodnicy LKS „Pomorze”
- Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.- 26.000
9. Wiodący Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze”- lekka atletyka dyscypliny
biegowe, skoki. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe.
- Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki. - Działania klubu będą
wspierane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy. W jaki sposób- brak informacji.
10. Stargardzkie Stowarzyszenie Karate „Shobu-Kan”- karate ,różne grupy wiekowe
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wschodnich sztuk walkikarate.-11.000
11. Klub Karate Kamikaze – Kub z siedzibą w Szczecinie. Uczestniczą w zajęciach różne
grupy wiekowe.
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wschodnich sztuk walki.12.000
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12. Klub Sportowy „Spójnia”- koszykówka Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe,
największe dotacje na zespół seniorów..
- Rozwój sportu (rozgrywki młodzieżowe) - 100.000
- Rozwój sportu (rozgrywki ligowe w koszykówce mężczyzn) - 350.000
13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Zachód”- tenis ziemny. Uczestniczą w
zajęciach dzieci.
- Upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie tenisa ziemnego.- 2.000
14. Klub Sportowy ATS – tenis stołowy. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe.
- Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.- 20.000
15. Klub Bokserski „Victoria - Nokaut”. Boks . Uczestniczy w zajęciach młodzież.
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, upowszechnianie kultury fizycznej wśród
dzieci, upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie boksu. - 7.000
16. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA”- siatkówka kobiet. Uczestniczą w
zajęciach głównie uczennice ZS nr 5.
- Udział drużyny młodziczek w rozgrywkach Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Siatkowej, udział seniorek w III lidze Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej,
organizacja stargardzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.- 8.000
17. Międzyszkolny Klub Sportowy „Neptun”- pływanie. Uczestniczą w zajęciach różne grupy
wiekowe, bez seniorów.
- Upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie pływania.- 60.000
18. Stargardzki Klub Sportów Podwodnych „Barakuda”- pływanie w płetwach. Brak danych
o uczestnikach.
- Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania w płetwach i nurkowania.- 10.500
19. Stargardzie Towarzystwo Cyklistów - stowarzyszenie skupiające sympatyków jazdy na
rowerze w większości byłych zawodników kolarskich.
- Współfinansowanie działalności Stargardzkiego Towarzystwa Cyklistów w 2014 roku oraz
IX Maratonu dookoła jeziora Miedwie.- 12.000
20. Klub Sportowy Valiant Gold Team.
- Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w brazylijskim jiu-jitsu.- wniosek
nierozpatrzony.
21. Automobilklub Stargardzki
- XII Festyn Motoryzacyjny Św. Krzysztofa - 8.000
22. Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.
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- Podnoszenie mieszkańcom miasta dostępności do obiektów Pływalni i Lodowiska Spółki,
zlokalizowanych w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Szczecińskiej 35 oraz Hali
Sportowej, zlokalizowanej w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Pierwszej Brygady 1 oraz
zwiększenie dostępności obiektów sportowych (Stadiony miejskie w Stargardzie
Szczecińskim przy ulicy Sportowej 1 oraz przy ulicy Ceglanej 1) mieszkańcom miasta, a
przede wszystkim klubom sportowym, w celu przeprowadzania treningów oraz imprez
i zawodów sportowych. - 2.950.000
Ponieważ nie otrzymałem merytorycznej odpowiedzi dotyczącej otrzymanych dotacji w
analizowanym 2013 r. przedstawiam przedmiotowe dane ujawnione w sprawozdaniu
z wykonania budżetu miasta za 2013 r. w dziale :
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

6.278.231,92 zł

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości
6.281.536 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 99,95 %.
Powyższe środki wykorzystano w następujący sposób
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- 665.085,61 zł

pokryto koszty bieżące związane z realizacją zadań jednostki budżetowej, tj. Młodzieżowego
Ośrodka Sportowego wykorzystując 99,98 % z 665.208 zł. Wydatki objęły m.in. realizację
godzin przeznaczonych na prowadzenie młodzieżowych grup sportowych oraz organizację
cyklu imprez o charakterze sportowym organizowanych w ramach Dni Stargardu 2013.
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

-1.863.950,00 zł

przekazano 99,94 % z planowanych dotacji – 1.865.000 zł, zgodnie z podpisanymi umowami
na rok budżetowy 2013. Dofinansowaniem objęto następujące zadania w dziedzinie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, tj.:
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym oferty
z własnej inicjatywy,
- upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację, szkolenie, prowadzenie drużyn
zespołowych w rozgrywkach ligowych.
Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

KS „Spójnia"
KP „Błękitni”
LLKS „Pomorze”
MKS "Neptun"
KZ "Zieloni"
ZKS "Kluczevia"
KS „Unia”
Klub Sportowy Amatorskie Towarzystwo Sportowe
SKSP "Barakuda"

-

740.000,00 zł,
700.000,00 zł,
90.000,00 zł,
54.000,00 zł,
5.000,00 zł,
78.000,00 zł,
15.000,00 zł,
17.700,00 zł,
10.500,00 zł,
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

KB „Victoria-nokaut”
Klub Karate „Kamikaze”
LKS „Feniks”
Stargardzki Związek Weteranów LA
„Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Zachód”
Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów
Uczniowski Klub Sportowy Valiant Gold Team
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”
Stowarzyszenie Rolkarskie StarBlade
Klub Sportowy „Mechanik”
Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża
Sportowego „Brydż-Star”

22) Automobil Klub Stargard
23) Stargardzki Klub Olimpijczyka
rozdział 92695 Pozostała działalność

-

12.000,00 zł,
12.000,00 zł,
43.000,00 zł,
20.000,00 zł,
11.000,00 zł,
2.000,00 zł,
10.000,00 zł,
4.000,00 zł,
9.000,00 zł,
2.000,00 zł,
2.750,00 zł,

- 15.000,00 zł,
-

8.000,00 zł,
3.000,00 zł,
- 3.749.196,31 zł

Z limitu wydatków w wysokości 3.751.328 zł, wykorzystano 99,94 %. Środki przeznaczono
m.in. na:
1) wypłatę stypendiów sportowych i nagród młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo –
79.820,00 zł (99,82%),
2) pokrycie kosztów powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. realizacji
zadania własnego miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu polegającego na zwiększeniu
dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta, tj.
Pływalni przy
ul. Szczecińskiej 35, Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1 oraz obiektów
sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i Sportowej 1 – 2.949.184,41 zł
(99,98 %),
3) podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z modernizacją obiektów
704.000,00 zł (99,95 %),
4) wsparcie działalności sportowej w mieście – 16.191,90 zł ( 94,05 %).
Wydatki objęły m.in.: nagrody dla laureatów plebiscytu „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu
2012”, pokrycie kosztu wynagrodzenia za prowadzenie uroczystego podsumowania
w/w plebiscytu oraz zakup nagród i pucharów dla zwycięzców imprez sportowych.

Dalsze pytania do UM:
a) Jakie akcje promujące aktywne formy wypoczynku zostały przeprowadzone w latach
2011,2012, 2013 ?
b) Jeżeli tak to w jaki sposób Urząd Miasta zachęcał mieszkańców do udziału w tych
akcjach?
c) Do jakich grup społecznych skierowane były akcje?
d) Czy były to akcje o charakterze ciągłym (cykl zajęć), czy jednorazowe?
e) Ile osób w nich uczestniczyło (jakie było zainteresowanie mieszkańców)?
16

f) Jak mieszkańcy mogli kontynuować podjęte z ramach akcji aktywności?
g) Ile osób w nich uczestniczy, w jakiej formie organizacyjnej ?
h) Czy są jednocześnie organizowane zajęcia dla rodziców, którzy czekają na odbiór
dzieci?
i) Czy organizowane są zajęcia sportowo-ruchowe dla seniorów? Jeżeli tak kto je
organizuje ?
j) Czy organizowane są zajęcia sportowo-ruchowe dla niepełnosprawnych? Jeżeli tak kto
je organizuje ?
Odpowiedzi UM na powyższe pytania:
"Organizacje pozarządowe organizują we własnym zakresie zajęcia sportowo-rekreacyjne dla
seniorów oraz zajęcia sportowo-ruchowe dla osób niepełnosprawnych.(...) Więcej informacji
o realizacji miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 20052012".
"Urząd Miejski jest współorganizatorem cyklicznych jak i jednorazowych akcji promujących
aktywne formy wypoczynku, m.in. Dni Stargardu, Turniej Miast i Gmin, imprezy sportowe
organizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe". "Wyżej wymienione działania
skierowane są do różnorodnych grup wiekowych. Szczegółowe informacje zawarte są w
'Sprawozdaniu z realizacji rocznego programu współpracy'".
Urząd nie udzielił szczegółowych informacji na temat organizowanych w mieście akcji
zachęcających mieszkańców do aktywności ruchowej i sposobów angażowania w nie
mieszkańców. Sprawozdania, do których odsyła Zastępca Prezydenta, zawierają jedynie
informacje o przyznanych dotacjach na wyszczególnione imprezy, nie ma żadnego wcześniej
stworzonego harmonogramu ani szczegółów o nich podanych odpowiednio wcześniej.
Nie ma w Stargardzie Szczecińskim bezpłatnej oferty sportowej miasta, obejmującej zajęcia
sportowe, które w/g badań CBOS / wrzesień 2013- BS/129/2013 / są najbardziej ulubionym i
popularnym sportem jak: jazda na rowerze (51%), pływanie (28%) czy inne stosunkowo
popularne formy rekreacji jak: bieganie (18%), turystyka piesza (16%), piłka nożna (14%),
siatkówka (14%), gimnastyka, fitness, aerobik (13%).
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, do którego odsyła Pan Rafał
Zając, istotnie ujmuje harmonogram imprez jednorazowych i cyklicznych organizowanych
przez miasto wraz z budżetem na nie przeznaczonym. Niestety nie prowadzi się statystyk, ani
badań opinii, ani potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i dyscyplin, które mieszkańcy
chcieliby uprawiać, przynajmniej nie dostarczono żadnych odpowiedzi na ten temat.
Przeprowadzona przeze mnie ankieta pt. "Sport seniorów w Stargardzie Szczecińskim", w
której brało udział 137 osób, pozwoliła dostrzec też kilka dodatkowych problemów w
zakresie braku zróżnicowanej oferty sportowej organizowanej przez miasto. Kilka z
ankietowanych osób stwierdziło, że pragnęłoby mieć dostęp do zajęć przewidzianych typowo
dla seniorów mniej sprawnych fizycznie, najlepiej na świeżym powietrzu tj. nordic walking,
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tai chi, zorganizowane wycieczki np. rowerowe, gimnastyka przy muzyce dla mniej
sprawnych ruchowo. Obecnie jest dostępna dla seniorów oferta OSiR w postaci "Gimnastyki
50+" dwa razy w tygodniu, ale mimo istniejącej już oferty skierowanej do seniorów, grupa ta
w ankiecie wskazywała na potrzebę dostępu do zajęć skierowanych dla ich grupy wiekowej.
Warto zastanowić się, z czego to wynika – skromna ankieta nie pozwoliła odpowiedzieć na tą
wątpliwość. Zajęcia z Nordic Walking, którymi byłoby zainteresowanych kilkoro
ankietowanych, miały być organizowane przez OSiR i odbywać się od jesieni 2013 r. w każda
sobotę w parku koło Miejskiego Domu Kultury. Niestety mimo informacji w prasie lokalnej
/Głos Szczeciński wydanie piątkowe/ wielokrotnie w miesiącach luty – maj byłem obecny we
wskazanym miejscu i czasie o godz. 9,00 jednak ani razu nie spotkałem ani instruktora zajęć,
ani żadnego uczestnika. Z wiadomości email od instruktora OSiR otrzymanej w maju
dowiedziałem się, że ww. zajęcia są tymczasowo zawieszone. Tymczasem w Głosie
Szczecińskim wydanie piątkowe z dnia 11 lipca 2014 r. (strona 7) można przeczytać
informację, że zajęcia się odbywają. Nie wiadomo, czy zawinił brak szerszej reklamy tych
zajęć, czy też są inne powody tego stanu rzeczy, gdyż z przeprowadzonej ankiety wynika, że
jest .zainteresowanie tego typu zajęciami.
Ponad 50 procent ankietowanych wypowiedziało się, że korzystanie z obiektów sportowych
będących własnością miasta powinno być bezpłatne, 40 procent stwierdziło, ze obecne ceny
są zbyt wysokie, a zaledwie 2 procent ankietowanych uznało, że obecne ceny są odpowiednie.
W odpowiedzi na pytanie Co jest dla pani/ Pana problemem/czego brakuje Pani/ Panu w
naszym mieście jeśli chodzi o sport seniorów?, udzielono zaledwie kilku odpowiedzi
wskazujących, że problemem jest "brak czasu" lub "zły stan zdrowia". Większość odpowiedzi
(40% ankietowanych) dotyczyła dostępu do obiektów sportowych.
Ankietowani wskazywali na następujące kwestie:
- "dostęp do sali gimnastycznej/ obiektów sportowych bezpłatnie lub za bardzo niską opłatą
po okazaniu legitymacji emeryta/rencisty", "zbyt duże opłaty za korzystanie z basenu oraz
innych obiektów", "wstęp na obiekty sportowe bezpłatnie lub za minimalną opłatą". Jak
widać, wielu stargardzkich seniorów uważa obecne oferty zniżkowe w postaci np. OSiR owego Karnetu Senior za 84 zł za zbyt kosztowne. Być może dlatego większość
ankietowanych przeze mnie seniorów preferuje niezorganizowaną, darmową aktywność jak:
- jazda na rowerze (30%),
- marsz z kijkami- nordic walking, spacery, wycieczki piesze (80%),
- brydż sportowy, tenis stołowy (2%)
60% osób biorących udział w ankiecie uczestniczy chętnie w niskopłatnych zajęciach
organizowanych w ramach Uniwersytetu III Wieku tj.:
- wycieczki piesze w ramach sekcji UTW,
- wyjazdy na basen do Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie /6zł/h,
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- zajęcia taneczne za 10zł/h.
10% ankietowanych wskazało też na udział w rajdach górskich oraz uprawianie narciarstwa
zjazdowego w każdym sezonie zimowym, a 2% regularnie gra w tenis ziemny na korcie.
Seniorzy określają swoją obecną aktywność sportową w stosunku do własnej aktywności w
przeszłości jako:
a. utrzymującą się na tym samym poziomie :
- mało aktywni" w przeszłości - obecnie uprawiają sport "Raz w tygodniu"- 3 %;
- średnio aktywni" - obecnie ćwiczą " kilka razy w tygodniu"- 8%;
- bardzo aktywni" - obecnie ćwiczą "kilka razy w tygodniu" i "codziennie"- 60 % )
b. zmniejszoną - 2% ("mało aktywni" - obecnie unikają aktywności ruchowej "rzadko",
"wcale")
c. zwiększoną - 10% ("średnio aktywni" obecnie angażują się w sport " kilka razy w
tygodniu")
Seniorzy oceniali ofertę sportową skierowaną do ich grupy wiekowej w podziale:
- odpowiada moim potrzebom (oceniam ją pozytywnie) - 30%
- nie odpowiada moim potrzebom (oceniam ja negatywnie) - 60%
- brak odpowiedzi -10%
Jak możemy zauważyć, seniorzy są bardzo chętni i zainteresowani aktywnością ruchową,
jednak większość z nich jest niezadowolona z obecnej oferty sportowej miasta.
W opinii ankietowanych seniorów, uczestników Uniwersytetu III Wieku, korzystanie z
obiektów sportowych należących do miasta jak i z proponowanej przezeń oferty sportowej
jest uważane za zbyt kosztowne. W protokole z posiedzenia Rady Sportu z 19 grudnia 2013
r., w załączniku nr 2 do protokołu, możemy zauważyć, że Stargardzka Rada Sportu przyznała
na rok 2014 Ośrodkowi Sportu i Rekreacji kwotę 2 950 000 zł celem "Podnoszenia
mieszkańcom dostępności do obiektów Pływalni i Lodowiska Spółki, Hali Sportowej przy I
Brygady i zwiększenie dostępności obiektów sportowych tj. Stadiony Miejskie przy ul.
Sportowej 1 oraz przy ul. Ceglanej 1 mieszkańcom miasta, a przede wszystkim klubom
sportowym w celu przeprowadzania treningów, zawodów oraz imprez sportowych."
W kwestii dostępności obiektów sportowych skierowałem do urzędu miasta następujące
pytania:
a) Czy budowa tych obiektów rzeczywiście oznacza lepszy dostęp dla mieszkańców –
jakie są ceny za wstęp/możliwość wynajmu?
b) Czy przy budowie brano pod uwagę kwestie dojazdu mieszkańców do obiektu? Jak
mogą się tam dostać, czy zapewniono parking ?
c) Czy zajęcia są bezpłatne?
d) Gdzie są organizowane i w jakich godzinach – jak można na nie dojechać?
e) Jakie pomysły w tym zakresie są realizowane np. darmowe wejścia do obiektów,
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bilety grupowe, bilety rodzinne, etc.?
Uzyskane z urzędu odpowiedzi brzmiały następująco: „Zajęcia organizowane w ramach
Młodzieżowego Ośrodka Sportowego, programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” są
bezpłatne, organizowane w godzinach popołudniowych, natomiast kluby i stowarzyszenia
oraz inne podmioty realizujące zadania z zakresu sportu mogą pobierać opłaty za korzystanie
z zajęć." „Korzystanie z miejskiej infrastruktury sportowej jest możliwe według ustalonych
zasad, regulaminów obiektów i harmonogramów. Natomiast dojazd jest możliwy
komunikacja miejską lub samochodem prywatnym. Przy każdym obiekcie znajdują się
miejsca parkingowe."
Na wystosowane przeze mnie osobne zapytanie o szczegółowe zasady korzystania z obiektów
sportowych będących własnością miasta uzyskałem następującą odpowiedź:
"W odpowiedzi na pismo z dnia 04.06.2014 uprzejmie informuję, że regulaminy miejskich
obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z harmonogramami ich korzystania, znajdują się
na stronie internetowej OSiR Stargard Spółka z O.O. Jednocześnie informuję, że w kwestii
regulaminów szkolnych obiektów sportowych należy zwracać się bezpośrednio do
dyrektorów szkół."
Niestety próżno szukać na stronach internetowych Szkół Podstawowych czy Gimnazjów
stargardzkich wspomnianych wyżej dokumentów.
W listopadzie 2013 r. delegacja mieszkańców, rodziców uczniów kilku stargardzkich szkół,
spotkała się z Panem Rafałem Zającem, aby dowiedzieć się o ofertę sportową dla dzieci w
nadchodzącym roku, jaką posiada miasto oraz aby uzyskać konkretne informacje na temat
ewentualnie planowanych zniżek i udogodnień w korzystaniu z obiektów sportowych także
przez dzieci z ubogich rodzin. Pan Wice Prezydent do 24 czerwca 2014 r. nie udzielił
rodzicom obiecanej na piśmie odpowiedzi.
Przedstawiony poniżej cennik za korzystanie z obiektów sportowych zarządzanych przez
OSiR obrazuje tylko wysokość udzielanych ulg różnym grupom społecznym naszego miasta,
które wg mojej oceny nie są duże w stosunku do cen podstawowych, biorąc pod uwagę
wysokość przyznanej OSiR dotacji.
Basen: Bilet normalny na basen - 11 zł, bilet ulgowy na podstawie legitymacji ucznia dla
dzieci i młodzieży – 9 zł, czyli tylko 2 zł taniej, karnet normalny na basen na 4 wejścia - 42
zł, karnet ulgowy na 4 wejścia - 34 zł czyli 8 zł taniej, natomiast karnet na 4 wejścia
połączony z nauką pływania dla dzieci i młodzieży kosztuje 54 zł. Przy 8 wejściach na basen
czyli gdy dzieci chcą się uczyć pływania 2 razy w tygodniu przez miesiąc, koszt karnetu
wynosi 94 zł a zajęcia korekcyjne na basenie – 9 zł.
Kort tenisowy w OSiR - godzina korzystania – 18 zł, bilet ulgowy dla uczniów – 10 zł, przy
czym dodatkowo należy zapłacić 4 zł za korzystanie z szatni + natrysku co jest wyjątkowo
zadziwiające. Dopłata za oświetlenie kortu – 5 zł/za godzinę.
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Przyjrzyjmy się ofertom specjalnym:


Bilet jednorazowy "Senior" na basen – 7 zł,



Karnet "Senior" na 12 wejść na fitness - 84 zł, z kartą stałego klienta - 74 zł (dla osoby z
niską rentą czy emeryturą rzędu np. 700 zł to całkiem duży wydatek)



Program "Emeryci i Renciści" - na podstawie legitymacji lub odc. emerytury lub renty - 1
wejście na basen – 7 zł



Program "Dzieci i Młodzież" - uczniowie i studenci do 26 roku życia - 1 wejście na basen
- 7 zł



Program " Osoby Niepełnosprawne"- na podstawie legitymacji lub orzeczenia - 1 wejście
na basen – 5 zł



Program "Rodzina" - minimum 1 osoba dorosła z dzieckiem - 7 zł/ za osobę - 1 wejście
na basen.



Lodowisko: bilet normalny – 10 zł/h, ulgowy dla uczniów i rencistów – 5 zł/h, Program
"Rodzina" – 6 zł/osoba/h



Hala OSiR oraz Stadiony: Miejski Stadion Piłkarski przy ul. Ceglanej 1 (108x70m) i
Miejski Stadion lekkoatletyczny przy Sportowej 1 (5,5 ha)- ceny za godzinę wynajmu dla
grup które wykupiły pobyt za 110zł/od osoby wraz z noclegami: hala OSiR – 80 zł/h,
boisko trawiste -250 zł/h .

Informacje pochodzą ze strony www.osir.stargard.pl. Nie znalazłem na stronach miasta, poza
tym cennikiem, żadnych innych informacji, na jakich zasadach kluby i inne stowarzyszenia
mogą korzystać z obiektów sportowych. Patrząc na harmonogram zajęć na Miejskim
Stadionie Piłkarskim, widać, że korzysta z niego zaledwie kilka klubów, możliwe, że wynika
to ze zbyt wysokich dla innych grup kosztów. Harmonogram korzystania z Hali OSiR nie
uwzględnia bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta.
Harmonogramu korzystania z Stadionu Lekkoatletycznego na stronie nie znalazłem.
Wnioski: Wyciągając wnioski z przeprowadzonych ankiet, można stwierdzić, że gdyby
dostęp do sali gimnastycznej/obiektów sportowy był bezpłatny lub za bardzo niską opłatą
oraz opłaty za korzystanie z basenu oraz innych obiektów były niższe niż oferowane obecnie
seniorzy chętnie by z nich korzystali. Jak widać, wielu stargardzkich seniorów uważa obecne
oferty zniżkowe w postaci np. OSiR -owego Karnetu Senior za 84 zł za zbyt kosztowne. Być
może dlatego większość ankietowanych przeze mnie seniorów preferuje niezorganizowaną,
darmową aktywność. W świetle wspomnianej dotacji w wysokości 2 950 000 zł na
udostępnianie obiektów OSiR mieszkańcom i klubom, patrząc na programy zniżkowe oraz
ofertę prezentowaną na stronie internetowej, trudno dopatrzyć się efektów wspomnianej
dotacji.
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Brak znaczących /ok. 50 %/ zniżek na korzystanie z obiektów sportowych, brak w większym
zakresie refundacji kosztów zajęć sportowych, wyjazdów na zawody stały się
okolicznościami często powstrzymującymi mieszkańców od zaangażowania się w aktywność
sportową , gdyż ponoszenie kosztów w wysokości kilkuset złotych miesięcznie z tego tytułu
dla wielu rodzin jest zbyt wielkim wyzwaniem.
Rekomendacje:
1. Podjęcie przez władze miasta inicjatywy uchwałodawczej celem ujednolicenia i
określenia w postaci Uchwały Rady Miasta w sprawie warunków i zasad dostępności
do obiektów sportowych będących w zarządzie miasta przez kluby, organizacje
pozarządowe działające na rzecz rozwoju sportu oraz inne nieformalnie działające
grupy mieszkańców.
2. Proponuję wypracowanie polityki ulg dla wybranych grup mieszkańców, zwłaszcza
tych w trudnej sytuacji życiowej, które będą sięgały 50% za korzystanie z obiektów
sportowych oraz zwiększenie refundacji kosztów zajęć sportowych, wyjazdów na
zawody, strojów i wyposażenia.
3. Oferta UM czy będącego jego własnością OSiR dotycząca ulg i korzystania
z obiektów sportowych miasta winna być w sposób jasny i czytelny dostępna na
stronie UM i OSiR.
4. Widzę konieczność zaplanowania i przeprowadzenia badań potrzeb i opinii w zakresie
polityki sportowej, a na podstawie wyników zaplanowania konkretnych celów do
realizacji i przeznaczenia na nie środków.

5.

Finansowanie sportu w gminie

W odpowiedzi na złożone przeze mnie wnioski o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie przyznawanych dotacji w obszarze sportu udostępniono mi protokół z posiedzenia
Stargardzkiej Rady Sportu z rozpiską na temat wysokości przyznanych dotacji dla klubów na
rok 2014, z którego jednak nie sposób dowiedzieć się, jakie były motywy przyznania
poszczególnych kwot w wymienionej wysokości. Udostępniono mi również linki do stron
internetowych Urzędu Miasta, na których znajdują się coroczne Sprawozdania ze Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, w których znajdują się tabele z wnioskowanymi
i ostatecznie przyznanymi grantami dla organizacji i klubów, jednak brak w nich
jakichkolwiek wzmianek o sposobie i kryteriach decydujących o wysokości dotacji oraz ich
późniejszym rozliczaniu i przyniesionych efektach. Na stronach urzędu miasta nie znalazłem
informacji o trybie oceny przedstawianych wniosków.
Odnośnie odpowiedzi na zapytanie o szczegóły naboru do uzyskania dotacji dla klubów,
odpowiedzi nie dostałem, za wyjątkiem odesłania do lektury Uchwały XXXIII/386/2013,
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński, której treść wskazuje, że
po złożeniu wniosku jego zasadność zostaje tradycyjnie rozstrzygana przez Stargardzką Radę
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Sportu lub jeśli rzecz rozgrywa się o kwotę, do 10 000 zł przez Prezydenta Miasta.
W Stargardzkiej Radzie Sportu zasiadają głównie urzędnicy UM, pracownicy spółek, których
jedynym udziałowcem jest miasto oraz przedstawiciele klubów sportowych związanych z
urzędem poprzez otrzymywane dotacje od Miasta (Zarządzenie nr 193/2013 Prezydenta
Miasta z dn. 22 maja 2013). Podczas posiedzeń nie są wnoszone zastrzeżenia co do
proponowanego przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki podziału środków finansowych
ani nie pojawiają się inicjatywy dokonywania zmian.
Pytania zadane UM o sfinansowane w latach 2011, 2012, 2013 inwestycje:
a) W jaki sposób gmina konkretnie rozwija zaplecze sportowe/rekreacyjne ?
b) Co zbudowała/zmodernizowała w okresie lat 2011, 2012, 2013 ?
c) Czy przy planowaniu budowy/modernizacji tych obiektów były od razu rozważane
możliwości przyszłych zajęć organizowanych na obiektach, imprez i sposób dostępu
mieszkańców? Jeżeli tak to co się zatem na nich dzieje?
Odpowiedź Zastępcy Prezydenta:
"W latach 2011- 2013 wybudowano min. Euroboisko przy ul. Ceglanej, boisko
wielofunkcyjne przy SP nr 5, salę gimnastyczna przy SP nr 3, boisko typu Orlik przy ul.
Limanowskiego, place zabaw w ramach programu 'Radosna Szkoła' przy SP nr 3,4,5,6,7. "
"Ponadto (...) na stadionach miejskich przy ul. Ceglanej i Sportowej wykonano drobne prace
modernizacyjne polegające min. na instalacji oświetlenia wzdłuż płyty głównej, co pozwoliło
na organizacje treningów po zmroku, remont trybuny/sektora dla kibiców gości oraz
uzupełnienie elementów wyposażenia. Obecnie trwają prace polegające na budowie trybun
sportowych wraz z zadaszeniem i obiektem technicznym na Stadionie Miejskim przy ul.
Ceglanej."
W ramach monitoringu nie stwierdziłem, aby miasto prowadziło opartą na badaniach potrzeb
mieszkańców oraz organizacji pozarządowych politykę promocji sportu w mieście i
zachęcenia mieszkańców do korzystania z obiektów sportowych
Jak wygląda konkretnie współpraca z grupami, klubami, organizacjami i innymi
inicjatorami działań sportowych w mieście:
a) Czy Urząd Miasta może wesprzeć mieszkańców finansowo, patronatem, pomocą
merytoryczną itp. tzw. grupy nieformalne działające na rzecz sportu
powszechnego?
b) Czy urząd w sposób stały współpracuje klubami i stowarzyszeniami, fundacjami
działającymi na rzecz sportu innymi niż dofinansowywane organizacje sportowe?
c) Z jakich źródeł są jeszcze finansowane zajęcia dla mieszkańców (możliwe:
fundusz korkowy, środki na promocję gminy, zdrowie czy turystykę)? Jakie
zajęcia były w ten sposób finansowane? Do jakich grup były skierowane?
d) Na jakie wsparcie mogą liczyć organizacje, które nie dostały dofinansowania w
ramach konkursów?
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Nie uzyskałem na powyższy wniosek konkretnej odpowiedzi. Urząd wspomina ogólnie o
współpracy z organizacjami pozarządowymi i o możliwości złożenia wniosku o ubieganie się
o wsparcie finansowe na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie w ramach inicjatywy lokalnej stanowiącej formę współpracy gminy z jej
mieszkańcami - znów podano link do uchwały Nr XXXIII/386/2013, z którego wynika, że
można się starać o wsparcie finansowe gminy, najlepiej w ramach działalności w
zarejestrowanych organizacjach pozarządowych.
Na pytanie, jaki charakter ma współpraca władz miasta z organizacjami, stowarzyszeniami,
klubami, fundacjami, czy jest cykliczna, czy ogranicza się wyłącznie do udzielania wsparcia
finansowego czy czegoś więcej, podano linki do dokumentów ze sprawozdań za rok 2011,
2012 i 2013 w których zawarto głównie dane w tabelkach o wysokości dotacji dla
poszczególnych klubów sportowych i organizacji pozarządowych.
W mojej ocenie występuje nieproporcjonalny rozdźwięk w wysokości przyznanego wsparcia
dla poszczególnych organizacji, np. przyznaje się mały grant w tej samej wysokości zarówno
dla organizacji sportowych, które organizują jeden festyn w roku, jak i dla tych, które działają
przez cały rok i organizują liczne zawody, wyjazdy, konkursy. Tradycyjnie wysoko wycenia
się działalność klubów lekkoatletycznych, związanych z koszykówką i piłkarskich, nie
pochylając się specjalnie nad potrzebami innych stowarzyszeń i klubów. Np.: w protokole
podziału funduszy na rok 2014 widzimy, że Klub Sportowy Spójnia na rozgrywki ligowe w
koszykówce na rok 2014 otrzymał od miasta 450 tys. zł, lekkoatletyczny LKS Pomorze 100
tys. zł, Związek Weteranów Lekkiej Atletyki 26 tys. zł., Automobil Klub na organizację XII
Festynu Motoryzacyjnego otrzymuje 8.000 tak samo jak Ludowy Klub Sportowy "Piątka" na
całoroczną działalność siatkarską wraz z udziałem w licznych zawodach, Międzyszkolny
Uczniowski Klub Sportowy otrzymał na zajęcia z tenisa ziemnego jedynie 2 tys. zł, a dwa
stargardzkie kluby karate po 11 i 12 tys. złotych, co jak można się domyślić, nie wystarczy na
zakup strojów czy wyposażenia, które mogłoby umożliwić udział w zajęciach tych klubów
również uboższym uczniom. Na podstawie przeprowadzonych wielu rozmów z mieszkańcami
miasta, czy analizy prasy lokalnej, takich tytułów jak: Głos szczeciński, Dziennik stargardzki,
stargardzka.pl i ogólnie dostępnych forów internetowych stwierdzam, że powracające jak
bumerang kilkuset tysięczne zadłużanie klubu Spójnia wymaga dogłębnej analizy celowości
wydatkowanych społecznych pieniędzy, sposobu ich rozliczania nie tylko przez władze
miasta, ale i inne organy powołane do tych celów.
Wnioski: Nie dostarczono mi, pomimo wystosowanych trzech wniosków, żadnych
wyjaśnień, jak przyznaje się środki na realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie jakiego klucza i jak są one rozliczane,
ponieważ zgodnie z odpowiedzią Zastępcy Prezydenta a zarazem Przewodniczącego SRS są
to informacje niepodlegające ujawnianiu w trybie dostępu do informacji publicznej.
Rekomendacje:
1. Widzę potrzebę umożliwienia udziału w posiedzeniach SRS zewnętrznych
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obserwatorów /członkowie klubów i organizacji związanych ze sportem/, którzy
biorąc udział w posiedzeniach w sposób obiektywny, będą mieli możliwość poznania
opinii na temat działalności SRS, bądź służyć będą doradztwem w podejmowanych
decyzjach.
2. Proponuję przedyskutowanie, ustalenie, udostępnienie i ewentualnie wyjaśnienie dla
mieszkańców i klubów stałych kryteriów i zasad przydziału środków na działalność
sportową dla klubów sportowych z rozbiciem na:
- Kluby uzyskujące dochody ze swojej działalności np.: sprzedaż biletów na
organizowane imprezy sportowe/z perspektywą utworzenia sportowej spółki akcyjnej/
- klubów i organizacji sportowych typu non-profit.
3. Postuluję wprowadzenie jasnego informowania np. poprzez zamieszczenie informacji
na stronie internetowej UM, co kluby i stowarzyszenia mogą otrzymać od miasta
oprócz wsparcia finansowego.
4. Uważam, że powinny być jawne i dostępne (np. w Biuletynie Informacji Publicznej
UM) sprawozdania złożone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały Nr
XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października
2013 r. z każdego dofinansowania stowarzyszenia z budżetu miasta i były dostępne
na stronie internetowej Urzędu Miasta.

IV. Zakończenie
Zebrane dane starałem się przedstawić w sposób obiektywny. Dostęp do niektórych
informacji był utrudniony ze względu na reakcje UM, który w odpowiedziach na niektóre
wnioski stwierdzał, że na część z zadawanych pytań odpowiedzieć nie może, ponieważ
obowiązuje go tajemnica lub że nie jest to informacja publiczna. Nie zgadzam się z takim
stanowiskiem urzędu i dlaczego w przyszłości będę podejmował prawem dostępne działania
do otrzymania takich informacji.
Wyrażam głęboką nadzieję, że Rada Miejska i władze miasta potraktują niniejszy raport jako
neutralne i rzetelne w miarę posiadanej wiedzy przedstawienie sytuacji sportu miejskiego.
Jestem przekonany, że realizacja wniesionych propozycji przyczyni się do bardziej otwartej
współpracy władz samorządowych z mieszkańcami dla dobra stargardzkiego sportu.
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V. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1
KORESPONDENCJA Z URZĘDEM MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI NA TEMAT
RAPORTU Z OBYWATELSKIEGO MONITORINGU SPORTU

W dniu 25 sierpnia 2014 r. wysłałem do Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński (na adres
mailowy: sekretariat@um.stargard.pl) 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 Stargard Szczeciński, 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 5 września sierpnia 2014 roku) na adres e-mail:
prezes@olimpijczyk.stargard.pl. Jeżeli otrzymam ustosunkowanie się władz miasta do
raportu, to zostanie załączone ono do raportu jako dodatkowa część. Jeżeli nie otrzymam
uwag we wskazanym wyżej czasie - raport zostanie opublikowany w formie obecnej na stronie
internetowej http://sport.siecobywatelska.pl/, o czym również poinformuję.
Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Z wyrazami szacunku.
Feliks Sterna
Do dnia 10 września 2014 r. nie otrzymałem odpowiedzi od Prezydenta Miasta Stargard
Szczeciński na przesłany raport.
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ZAŁĄCZNIK 2
ANKIETA SKIEROWANA DO UCZESTNIKÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO
WIEKU DOTYCZĄCA SPORTU SENIORÓW W STRARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Sport seniorów w Stargardzie Szczecińskim

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o wypełnienie niniejszej ankiety. Będę bardzo wdzięczny za jej wypełnienie, gdyż
będzie ona niezwykle istotnym dokumentem podczas opracowania raportu Obywatelskiego
Monitoringu Sportu w mieście/gminie Stargard Szczeciński.
Ankieta jest anonimowa.
Feliks Sterna

1. Czy aktualnie uprawia Pani/Pan jakiś sport rekreacyjnie ,jeżeli tak to jaki i czy płaci Pani/Pan za
udział w tych zajęciach ? Jeżeli tak to jaką kwotę ?
……………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………

2. Jak aktywny sportowo był Pani/Pan W Jak jest często uprawia Pani/Pan sport TERAZ?
PRZESZŁOŚCI?






bardzo aktywny
aktywny
średnio aktywny
mało aktywny






codziennie
kilka razy w tygodniu
rzadko
wcale

3. Czy istnieją jakieś powody niepodejmowania przez Panią/Pana aktywności ruchowej?
Można zaznaczyć więcej niż jeden powód:







brak ochoty
stan zdrowia
brak towarzystwa
preferowanie biernego wypoczynku
brak dostępu do obiektów, sprzętu
brak zorganizowanych zajęć
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brak pieniędzy
brak czasu
nie istnieją takie powody
inne………………………….

4. Czy odczuwa Pani/Pan potrzebę podejmowania aktywności fizycznej?

 tak
 nie
 w niewielkim stopniu
5. Czy Pani/Pana zdaniem korzystanie z obiektów sportowych będących własnością miasta lub
powiatu w Stargardzie Szczecińskim jest:







W odpowiedniej cenie
Zbyt drogie
Zbyt tanie
Powinno być bezpłatne
Nie mam zdania

6. Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę o ofercie sportowej gminy (zasadach korzystania z obiektów
sportowych, ceny za ich wynajem, o zajęciach sportowych organizowanych przez miasto )?








strona internetowa gminy
strona internetowa Ośrodka Sportu i Rekreacji
prasa lokalna
tablice ogłoszeń
nie posiadam żadnej wiedzy
inne:
…………………………………………………………………………………………
……………………………

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

 Odpowiada ona moim potrzebom (oceniam ją pozytywnie)
 Nie odpowiada ona moim potrzebom (oceniam ją negatywnie)
8. Czego brakuje Pani/Panu w naszym mieście , jeśli chodzi o sport dla seniorów? Co jest wg
Pani/Pana problemem?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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