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I. Wstęp
Sport jako forma aktywności fizycznej osób fizycznych i grup jest bardzo ważną dziedziną w życiu
społecznym. Ma ogromny wpływ na rozwój mieszkańców, ich zdrowie i jakość życia. Nawyki nabyte od
najmłodszych lat dotyczące potrzeby rekreacji ruchowej będą procentować w dorosłym życiu. Masowe
uczestnictwo mieszkańców naszego miasta w sporcie oraz ich osiągnięcia w różnego rodzaju
współzawodnictwie będzie w przyszłości możliwe dzięki m.in. odpowiedniej polityce samorządu lokalnego.
Należy się spodziewać, że sport będzie zajmował coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym
systemie wartości indywidualnych i społecznych, służących wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym
zachowaniu zdrowia, sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego.
Mając na uwadze rozwój sportu musimy mieć świadomość, że winien to być proces zaplanowany i
uwzględniać różne aspekty. Niniejszy Program jest jednym z elementów tego procesu i stanowi odpowiedź
władz miasta Sieradza na zmieniającą się rzeczywistość, wymuszającą konieczność dostosowania się do
nowych kierunków i perspektyw.
Program uwzględnia problemy osób w różnym wieku i stanie zdrowia, a co za tym idzie posiadających
zróżnicowany poziom sprawności fizycznej. Proponowane w Programie kierunki działań oparte są głównie
na funduszach samorządowych oraz na środkach zewnętrznych, pozyskiwanych głównie z programów
pomocowych.
Program określa najważniejsze cele społeczne i wskazuje jakie należy podjąć niezbędne działania, aby
poprawić stan sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
Realizacja celów uzależniona jest od:
1. Środków finansowych przeznaczonych przez samorząd w kolejnych latach.
2. Pozyskiwania środków zewnętrznych na poprawę infrastruktury.
3. Aktywności klubów sportowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się sportem.
4. Czynnego uczestnictwa i częściowej partycypacji w kosztach szkolenia oraz organizacji zajęć i imprez
sportowych mieszkańców Sieradza.
5. Promocji sportu w różnych środowiskach.
Program rozwoju sportu dla miasta Sieradza na lata 2016 – 2020 opracowany został zgodnie ze „Strategią
rozwoju sportu w Polsce do roku 2020”, przyjętą w dniu 31.08.2015 r. (uchwała nr 150 Rady Ministrów poz. 989).
Program swoim zasięgiem obejmuje zadania realizowane przez MOSiR, kluby sportowe, stowarzyszenia
oraz placówki oświatowe, których działalność statutowa związana jest ze sportem i rekreacją ruchową.
II. Zadania Samorządu
Akty prawne nakładają na samorząd gminny obowiązek działalności w sprawach kultury fizycznej zaliczając
ten obszar do zadań własnych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).
Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez tworzenie odpowiednich warunków materialnych i
technicznych dla rozwoju sportu, jego wspieranie, upowszechnianie oraz współpracę z organami
administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi oraz związkami
sportowymi.
Taką działalność normalizują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
715) i ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z
2014 r. 1118).
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W kontekście wyżej przytoczonych przepisów prawnych Program formułuje zasady i zadania priorytetowe
w obszarze sportu, których realizacja stanowi zadania własne jednostki samorządu terytorialnego
realizowane także poprzez powierzenie ich organizacjom pożytku publicznego bądź wspieranie ich
realizacji. Program jest także deklaracją woli współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem działającym
w obszarze sportu i prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i równych szans.

III. Aktualny stan kultury fizycznej
Wiodącą rolę w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu w Sieradzu
spełniają MOSiR, stowarzyszenia kultury fizycznej oraz szkoły.
Działania są koordynowane przez Urząd Miasta Sieradza i uwarunkowane polityką lokalną miasta poprzez:
 wielkość budżetu;
 aktualne przepisy prawne;
 liczbę stowarzyszeń i rodzaj ich działalności;
 zapotrzebowanie społeczne na czynną aktywność fizyczną;
 udział zaangażowanych środków od sponsorów;
 stan techniczny miejskiej bazy sportowej;
 wpływy związków sportowych.

III.1. Baza sportowo – rekreacyjna miasta Sieradza
Dobra baza sportowo-rekreacyjna stanowi nieodzowny i jeden z podstawowych czynników rozwoju sportu
oraz wzrostu aktywności ruchowej mieszkańców Sieradza.
Wszystkie sportowe obiekty można podzielić na:
 służące realizacji programu zajęć szkolnych;
 stanowiące bazę szkoleniową dla sportu wyczynowego;
 służące rozwojowi sportu masowego.
Obiekty sportowo-rekreacyjne będące własnością miasta:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nazwa obiektu
stadion MOSiR
sala gimnastyczna MOSiR
pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią
hala sportowa przy ul. Łokietka
hala sportowa przy ul. Mickiewicza
sala gimnastyczna przy SP nr 10
basen przy SP nr 10
kompleks boisk ORLIK przy SP nr 10
sala gimnastyczna przy SP nr 4
kompleks boisk ORLIK przy SP nr 4
sala gimnastyczna przy SP nr 1
sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 3
boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 3
sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2
boisko przy Gimnazjum nr 2
sala gimnastyczna przy SP nr 6
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Stan techniczny
niezadowalający
dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
dobry
dobry
dobry
bardzo dobry
niezadowalający
niezadowalający
niezadowalający
niezadowalający
bardzo dobry
niezadowalający
niezadowalający
bardzo dobry
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Miejska baza sportowo – rekreacyjna jest zarządzana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
oraz przez poszczególne placówki oświatowe.
Miejskie obiekty sportowo-rekreacyjne będące w administracji MOSiR:
 Zespół sportowo-rekreacyjny przy ul. Sportowej, w tym: 3 boiska piłkarskie, bieżnia i urządzenia
lekkoatletyczne, 6 kortów tenisowych, 2 boiska do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki, hala
sportowa, sauna, siłownia oraz zaplecze hotelowe z 32 miejscami noclegowymi;
 Hala sportowa przy ul. Mickiewicza (wraz z sauną i siłownią);
 Hala sportowa przy ul. Łokietka;
 Ośrodek Wypoczynkowy Sieradz Męka (60 miejsc noclegowych), w tym: boisko do gier
zespołowych, basen kąpielowy, staw do wędkowania;
 Stanica kajakowa;
 Park linowy, ściana wspinaczkowa, ścieżki biegowe
Na terenie miasta dla mieszkańców Sieradza dostępne są także inne obiekty sportowe będące w
administrowaniu innych niż miasto instytucji. Są to przede wszystkim:
 Hala sportowa przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sieradzu, przy ul. Żeromskiego 8
 Hala sportowa przy Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu, przy ul. Krakowskie Przedmieście 123 A
 Kompleks sportowy przy Gimnazjum Gminnym w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 5
Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie Sieradza także dysponują salami gimnastycznymi i
boiskami szkolnymi, które wykorzystują na potrzeby młodych mieszkańców miasta.
III.2. Upowszechnienie sportu w mieście
Współpraca Miasta z klubami sportowymi obejmuje swym zakresem realizację zadań publicznych
dotyczących wspierania i upowszechniania sportu w naszym mieście. W oparciu o istniejące prawo Miasto
ma na celu w ramach tej współpracy coraz lepsze wykonywanie swoich zadań także poprzez możliwie jak
najlepsze wykorzystanie potencjału klubów sportowych.
Samorząd wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym realizuje program dostępności do powszechnej
kultury fizycznej poprzez:
1. rozwijanie i utrzymywanie bazy sportowo-rekreacyjnej;
2. współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego, organizacji
różnego rodzaju imprez sportowych oraz współzawodnictwa sportowego;
3. tworzenie warunków do uprawiania amatorskiego sportu.
Ad.1. Miejska baza sportowo-rekreacyjna znajduje się w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
oraz placówek oświatowych. Podstawowymi celami prowadzonych przez wymienione instytucje działań są:
systematyczne podwyższanie, jakości usług, pełna dostępność dla mieszkańców, polepszenie stanu
technicznego obiektów oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Ad.2. Realizacja zadań publicznych w zakresie szkolenia sportowego i organizacji różnego rodzaju imprez
sportowych może przyjmować formę powierzania wykonania zadań publicznych stowarzyszeniom kultury
fizycznej wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji, bądź formę wspierania wykonania
zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W okresie ostatnich trzech lat współpracę z Miastem podjęło wiele klubów sportowych działających na
terenie Miasta, udzielono im dofinansowania w formie dotacji, co obrazuje poniższa tabela.
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Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015

Liczba klubów sportowych
dotowanych przez Miasto

Ilość imprez sportowych
dotowanych przez Miasto

19
18
19

36
31
36

Łączna kwota dotacji
udzielonych klubom
sportowym
430.000,430.000,633.000,-

Ad.3. Bardzo ważną decyzją jest bezpłatne udostępnienie części miejskiej bazy sportowej klubom i
stowarzyszeniom działającym na polu kultury fizycznej. Wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące się
sportem nieprowadzące działalności komercyjnej, mogą korzystać z obiektów bezpłatnie. Roczny koszt
ponoszony przez Samorząd Miasta Sieradza na rzecz klubów sportowych to kwota ponad 600.000,- zł. Takie
podejście służy także upowszechnianiu sportu wśród mieszkańców naszego miasta.
Od wielu lat MOSiR w Sieradzu organizuje wiele imprez rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców miasta.
Ważniejsze imprezy organizowane w mieście to:
 Biegi Ulicami Sieradza
 Miting Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego
 Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin
 Turniej Zapaśniczy „Sieradzkie Lato”
 Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta
 Mikołajkowy Turniej Koszykówki
 Maraton Rzeczny „Między Mostami”
 Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu
 Memoriał Siatkarski im. Erazma Kicińskiego i Wiktora Dłubały
 Memoriał im. Piotra Kałuziaka w Piłce Siatkowej
 Memoriał im. Kazimierza Januszkiewicza – Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Piłce Siatkowej
 Mistrzostwa Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Łódzkiego
 Mistrzostwa Sieradza w Tenisie
 Sieradza Liga Tenisowa
 Mistrzostwa Województwa w Tenisie Amatorów - Memoriał im. Tadeusza Rozwensa
 Turniej Amatorów w Halowej piłce Nożnej o Puchar Mediów
 Turniej Halowej Piłki Nożnej o Mistrzostwo OZPN
 Mecze o Mistrzostwo III Ligi w Piłce Nożnej
 Mecze o Mistrzostwo III Ligi w Piłce Siatkowej
 Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę
 Cykl Imprez Sportowo – Rekreacyjnych w ramach obchodów Dni Sieradza
 Letnie i Zimowe Igrzyska Sieradzkich Przedszkolaków
III.3. Dyscypliny sportowe i kluby sportowe
Etapy rozwoju sportu począwszy od dzieci, a skończywszy na dorosłych, które brane są pod uwagę przy
tworzeniu niniejszego Programu:
 I etap – upowszechniania sportu dla wszystkich grup i środowisk społecznych;
 II etap – uprawiania sportu dla wyselekcjonowanych osób aktywnych ruchowo;
 III etap – szkolenia dla najbardziej uzdolnionych w wybranych dyscyplinach sportu;
 IV etap – realizacji kariery i zawodu sportowego.
Rozwój sportu można zatem zaplanować dokonując podziału sportu na następujące rodzaje:
 sport szkolny
 sport powszechny
 sport wyczynowy
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W Sieradzu do realizacji tych zadań powołano kluby i związki sportowe.
Kluby sportowe w placówkach oświatowych
L.p.
Nazwa klubu sportowego
1
Uczniowski Klub Sportowy „4” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu
2
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” przy Szkole Podstawowej nr 9
3
Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” przy Szkole Podstawowej nr 10
4
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” przy Gimnazjum nr 3
5
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowa Jedynka” przy Gimnazjum nr 1
Kluby sportowe propagujące sport
L.p.
Nazwa klubu sportowego
1
Kajakowy Klub Sportowy – Sieradz „KKS-SIERADZ”
2
Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU”
3
Klub Sportowy „INTER” Sieradz Woźniki
4
Klub Sportowy „UNIA”
5
Klub Sportowy „WARTA”
6
Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr”
7
Klub Sportowy „ŻEGLINA”
8
Klub Tenisa Stołowego
9
Ludowy Klub Sportowy „PIAST”
10
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
11
Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
12
Sieradzki Klub Kyokushinkai
13
Sieradzki Klub Tenisowy
14
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MOSiR” Sieradz
15
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Żeromski”

Wiodąca dyscyplina sportowa
kajakarstwo
piłka nożna
piłka nożna
piłka nożna
piłka nożna
piłka nożna
lekkoatletyka
tenis stołowy
zapasy, boks
koszykówka
lekkoatletyka
karate kyokushin
tenis
piłka nożna, piłka siatkowa
lekkoatletyka

Kluby sportowe ogólnodostępne propagujące sport powszechny
L.p.
Nazwa klubu sportowego
1
Grupa Biegowa „SIERADZ BIEGA”
2
Klub Sportowy „RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM”
3
Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA”
Związki sportowe
L.p.
Nawa związku sportowego
1
Miejski Szkolny Związek Sportowy
2
Sieradzki Szkolny Związek Sportowy
Wymienione organizacje prowadzą zajęcia szkoleniowo-treningowe, tworzą system współzawodnictwa
sportowego, organizują imprezy sportowe oraz rekreacyjne. Powstaje w ten sposób powszechna i ogólnie
dostępna oferta skierowana głównie do młodego pokolenia.
Stowarzyszenia działające na terenie miasta opierają swoją działalność przede wszystkim na środkach
finansowych otrzymanych z budżetu miasta Sieradz. Składki członkowskie stanowią minimalny procent
wkładu w realizacje celów i zadań stowarzyszeń, jak również znikomy udział stanowią środki zewnętrzne.
Należy podkreślić, że trudna sytuacja gospodarcza powoduje kurczenie się pomocy sponsorskiej dla klubów.
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III.4. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest narzędziem wspierającym opis i diagnozę badanych obszarów. Jej istotą jest identyfikacja
wewnętrznych sił i słabości miasta oraz szans i zagrożeń, jakie generuje otoczenie. Mocne i słabe strony to
czynniki wewnętrzne, które mają lub mogą mieć w przyszłości korzystny lub negatywny wpływ na rozwój
miasta w zakresie sportu i rekreacji, podnoszą lub obniżają jego atrakcyjność. Szanse to czynniki w
otoczeniu sprzyjające lub mogące sprzyjać w przyszłości rozwojowi miasta, powinny umożliwiać
eliminowanie słabych stron gminy i wzmacniać jej mocne strony. Zagrożenia to czynniki w otoczeniu
utrudniające lub mogące w przyszłości utrudniać rozwój miasta, stanowią bariery w podejmowaniu działań
rozwojowych.
Opracowując analizę SWOT wykorzystano informacje i dane przedstawione w części diagnozującej
niniejszego opracowania, dane z dokumentów strategicznych miasta oraz materiały zebrane podczas
spotkań warsztatowych.
Wyniki analizy SWOT dla miasta Sieradza przedstawia poniższe zestawienie.
MOCNE STRONY
 dobre warunki geograficzne i krajoznawcze
sprzyjające rozwojowi różnych form
aktywności fizycznej;
 bogata oferta zajęć sportowych w licznych
dyscyplinach;
 duża liczba dzieci i młodzieży
zainteresowana sportem;
 organizacja wielu imprez i wydarzeń
sportowych o charakterze lokalnym i
ponadlokalnym, także tych z tradycjami;
 zadawalająca infrastruktura sportowa (2
boiska typu Orlik i wielofunkcyjne, basen,
hale sportowe, korty, boiska przyszkolne,
boiska osiedlowe, place zabaw dla dzieci,
park linowy, dostęp do lodowiska, stanica
kajakowa);
 wysokie wyniki w sporcie szkolnym, a także
na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim;
 prowadzenie klas sportowych na poziomie
gimnazjów;
 duża liczba zajęć z WF w formie
pozalekcyjnej;
 wykwalifikowana kadra szkoleniowa;
 potencjał trenerski;
 pełne obłożenie hal sportowych będących w
zasobach miasta przez kluby sportowe;
 zwiększenie popularności rekreacyjnych
dyscyplin sportowych wśród mieszkańców
Sieradza w różnych grupach wiekowych;
 adekwatny do zainteresowania i
popularności podział środków publicznych
na poszczególne dyscypliny;
 duża ilość klubów sportowych;
 funkcjonowanie przy szkołach UKS-ów;

SŁABE STRONY
 słaba aktywność niektórych klubów
sportowych działających na terenie miasta;
 ogólny spadek sprawności dzieci i
młodzieży;
 niska aktywność fizyczna kobiet;
 słaba oferta programów rekreacji ruchowej
dla osób dojrzałych, starszych,
niepełnosprawnych;
 brak komunikacji społecznej i rozpoznania
potrzeb wśród osób niepełnosprawnych, a
chcących uprawiać sport;
 mała ilość ścieżek rowerowych i
joggingowych;
 niezadawalający stan techniczny niektórych
obiektów sportowych;
 słaba infrastruktura sportowa w niektórych
szkołach na terenie miasta;
 brak sponsorów i firm wspierających
konkretnych sportowców, dyscypliny i
kluby;
 zbyt duża liczba klubów sportowych w
stosunku do liczby sportowców w
niektórych dyscyplinach;
 niewystarczająca baza sportowa, w tym
specjalistyczna;
 niewystarczające zaangażowania ze strony
niektórych nauczycieli W-F w szkołach;
 niewystarczająca liczba szkoleń dla klubów
w zakresie pozyskiwania środków;
 ograniczone możliwości środków
publicznych wspierających sport;
 brak dużej hali widowiskowej;
 małe zainteresowanie klubów sportowych
pozyskiwaniem środków zewnętrznych;
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funkcjonujący system stypendiów
sportowych;
dostęp do masowego sportu za niewielką
cenę;
wolontariat;
duże zainteresowanie społeczne czynne i
bierne w wydarzeniach sportowych w
wybranych dyscyplinach;
organizowanie zajęć sportowych w okresach
ferii i wakacji oraz przerw świątecznych na
obiektach sportowych i boiskach
osiedlowych;
współpraca ze związkami sportowymi;
dobry przepływ informacji o imprezach
sportowo-rekreacyjnych odbywających się
na terenie miasta;

SZANSE
 dostępność środków zewnętrznych na
popularyzację sportu i rozwój bazy
sportowej;
 moda na zdrowy styl życia;
 promocja lokalnego sportu w mediach;
 upowszechnianie nowych form rekreacji i
dyscyplin sportowych integrujących osoby o
różnym stopniu sprawności fizycznej;
 planowanie nowych inwestycji sportowych;
 organizowanie zawodów rangi wojewódzkiej
i ogólnopolskiej;
 podniesienie świadomości społecznej;
 funkcjonowanie klubów wielosekcyjnych;
 wprowadzenie dyscyplin wiodących;
 tworzenie systemu kształcenia na bazie klas
sportowych;
 stworzenie systemu nagradzania nauczycieli
i uczniów za osiągnięcia w sporcie szkolnym;
 współpraca z innymi samorządami w
zakresie rozwoju sportu;
 wykorzystanie sukcesów sportowców do
promocji miasta;
 udział Polski w różnorodnych dyscyplinach
na arenie międzynarodowej i osiąganie
dobrych wyników;
 pojawianie się menedżerów w sporcie i
wprowadzanie zasad biznesowych;








mało imprez ogólnopolskich;
brak koncentracji jednorodnych dyscyplin
sportowych np. w LA i piłce nożnej;
słabość w zarządzaniu klubami i
stowarzyszeniami sportowymi;
brak współfinansowania sportu z powiatu i
województwa;
brak bazy spełniającej standardy
europejskie;
niewystarczająca liczba animatorów sportu;

ZAGROŻENIA
 brak czasu jako podstawowa przyczyna
rezygnacji z uprawiania aktywności
fizycznej;
 brak tradycji uprawiania sportu i rekreacji
wśród osób dojrzałych i starszych;
 niski poziom sprawności fizycznej u dzieci;
 wybierania nowoczesnych technologii jako
formy spędzania czasu wolnego;
 alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia
upowszechniane wśród młodzieży;
 rosnące przeświadczenie wśród członków
społeczności lokalnej o obowiązku
zapewnienia przez władze samorządowe
swobodnego i bezpłatnego dostępu do
różnych form aktywności fizycznej;
 trudności w pozyskiwaniu sponsorów;
 brak stałych sponsorów;
 za mała aktywność środowisk sportowych
do pozyskiwania środków finansowych z
zewnątrz;
 brak należytej współpracy pomiędzy
działaczami i trenerami poszczególnych
klubów;
 niewystarczające środki na rozwój sportu i
bazy sportowej;
 transfer młodzieży uzdolnionej sportowo do
innych miast;
 niż demograficzny i emigracja młodych
ludzi;
 brak motywacji młodzieży do
podejmowania aktywności fizycznej;
 niedostateczne zainteresowanie rodziców
rozwojem aktywności fizycznej ich dzieci;
 rosnące koszty szkolenia w sporcie;
 zwlekanie z budową hali sportowo-
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widowiskowej na MOSiR;
trudności w rozliczaniu środków
finansowych zewnętrznych;
duże oczekiwania społeczne wobec
wyników w sporcie;
słabnący wolontariat;

IV. Priorytety i cele Programu
Sport jest dobrem powszechnym oraz bardzo ważnym elementem edukacji i wychowania. Samorząd lokalny
musi być żywotnie zainteresowany rozwojem i upowszechnianiem różnych form sportu. Powinien znaleźć
odpowiednie miejsce w polityce społecznej miasta dla programu, którego głównym celem jest poprawa
stanu zdrowia swoich mieszkańców.
Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest stworzenie wszystkim mieszkańcom równego dostępu do sportu i
rekreacji oraz jego umasowienie.
Zadaniem Programu jest stymulowanie procesami rozwojowymi, pozwalającymi na nabycie
umiejętności i cech motywujących do samodzielnego uprawiania sportu, podniesienie świadomej
aktywności ruchowej, głównie wśród dzieci i młodzieży.
Rolą samorządu jest przede wszystkim stworzenie warunków i dbałość o prawidłowy rozwój
sportu poprzez:
 tworzenie miejskiej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej,
 bieżące utrzymanie, wyposażenie i modernizację istniejących obiektów sportowych,
 finansowanie na odpowiednim poziomie,
 tworzenie warunków do powszechnego dostępu mieszkańców do obiektów i zajęć sportowych,
 propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwój różnorodnych form rekreacji ruchowej wśród jak
najszerszego grona odbiorców.
Tak określona działalność samorządu w perspektywie 2020 roku winna procentować masowym
uczestnictwem mieszkańców w sporcie i rekreacji, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia ich
stanu zdrowia. Sport powinien swoimi wynikami plasować się na satysfakcjonującej pozycji wśród innych
miast o podobnych warunkach i być dobrym przygotowaniem i zapleczem do uprawiania sportu w
wybranych dyscyplinach.

IV.1. Przesłanki do opracowania i realizacji Programu
W kontekście powyższych założeń opracowaniu „Programu rozwoju sportu dla miasta Sieradza na lata 2016
– 2020” towarzyszyły następujące przesłanki:
1) Troska o stan zdrowia dzieci i młodzieży;
2) Poziom aktywności mieszkańców Sieradza w czynnym uczestnictwie w sporcie i rekreacji ruchowej;
3) Możliwość pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej;
4) Opracowana w 2015 roku „Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2020”;
5) Istniejący potencjał sportowców i działaczy, tradycje poszczególnych dyscyplin oraz istniejąca baza
sportowa i rekreacyjna.
Ad. 1) Troska o stan zdrowia dzieci i młodzieży.
Działalność sportowa podejmowana przez młodzież ma często charakter sporadyczny.
Tzw. normy higieniczne zakładają, że dla zapewnienia warunków prawidłowego rozwoju młodego
organizmu niezbędna jest dawka ruchu od 2 do 3 godzin dziennie. Tymczasem codziennie uprawia sport
zaledwie kilka procent młodzieży. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w dużej mierze zależny jest od
odpowiedniego w okresie rozwojowym poziomu aktywności fizycznej. Jest podstawą zarówno do
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wyczynowego sportu dla młodzieży uzdolnionej sportowo, jak i sportu powszechnego w zakresie
kształtowania nawyków sportowych.
Na pogarszający się stan zdrowia dzieci i młodzieży niewątpliwie mają wpływ między innymi takie czynniki
jak: złe odżywianie, brak aktywności ruchowej w czasie spędzania czasu wolnego, niewielkie
zainteresowanie pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi, a także przypadki dużej ilości zwolnień lekarskich z
obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego.
Ad. 2) Poziom aktywności mieszkańców Sieradza w czynnym uczestnictwie w sporcie i rekreacji ruchowej.
Mała aktywność mieszkańców w czynnym uczestnictwie w sporcie i rekreacji ruchowej spowodowana jest
głównie brakiem świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeby aktywności ruchowej oraz zdrowego
stylu życia. Brak czasu wolnego widoczny jest w relacjach życia domowego, a tym samym wspólnego
rodzinnego wypoczynku.
Ad. 3) Możliwość pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Wejście Polski do Unii Europejskiej dało możliwość korzystania z finansowych instrumentów
przeznaczonych dla nowych państw członkowskich. Są to dodatkowe źródła bezzwrotnej pomocy
materialnej. Głównym celem utworzonych mechanizmów jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych,
przyczyniających się do zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych w obrębie krajów członkowskich.
Ad. 4) Opracowana w 2015 roku „Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2020”.
„Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2020” została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 31 sierpnia
2015 roku. Przyjęte w strategii założenia wynikają z analizy aktualnego stanu sportu polskiego. Celem
dokumentu jest określenie działań niezbędnych dla osiągnięcia poziomu wychowania fizycznego i sportu na
miarę standardów rozwiniętych krajów Unii Europejskiej.
Ad. 5) Istniejący potencjał sportowców i działaczy, tradycje poszczególnych dyscyplin oraz istniejąca baza
sportowa i rekreacyjna.
Sieradz jest miejscowością o bardzo bogatych tradycjach sportowych. Przez wiele lat działały na terenie
miasta różne klubu prowadząc działalność szkoleniową w wielu dyscyplinach sportu.
Program Rozwoju Sportu nakreśli główne kierunki rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej, a także naznaczy
kierunki rozwoju poszczególnych dyscyplin sportu, biorąc pod uwagę istniejącą bazę sportową, a także
kwalifikację kadry trenerskiej i instruktorskiej.
Baza sportowo-rekreacyjna będąca w zasobach samorządu miasta jest głównym zabezpieczeniem potrzeb
klubów sportowych w zakresie prowadzonego szkolenia oraz organizowania zawodów i imprez sportowych.
Ilość obiektów oraz ich stan techniczny i wyposażenie pozwalają na wyszkolenie młodych zawodników i
przygotowanie ich do rywalizacji sportowej. Cała infrastruktura sportowa będzie w sposób planowy
modernizowana i wzbogacana o nowe wielofunkcyjne obiekty, mające służyć wszystkim mieszkańcom
miasta.
Opracowując Program przyjęto podział dyscyplin sportowych na dwie kategorie:
 dyscypliny wiodące
 dyscypliny pozostałe
Kryteria przyjęte dla wyboru dyscyplin wiodących:
1.
2.
3.
4.

Jest dyscypliną olimpijską lub zaliczaną do współzawodnictwa sportowego;
Jest dyscypliną z tradycjami w mieście i miasto posiada bazę sportową niezbędną dla jej uprawiania;
Jest dyscypliną cieszącą się dużą popularnością w naszym środowisku;
W ciągu ostatnich 3 lat w dyscyplinie były liczące się osiągnięcia w zawodach sportowych
potwierdzone wynikami w rozgrywkach minimum wojewódzkich;
5. Szkolenie odbywa się w minimum 3 kategoriach wiekowych.
6. Szkolenie we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska lub
instruktorska.
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IV.2. Cele Programu
Wizja:
Aktywne i zdrowe społeczeństwo Sieradza.
Cel główny:
Upowszechnianie aktywności fizycznej i tworzenie warunków dla rozwoju sportu lokalnego.
Cele szczegółowe:
1. Popularyzacja aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych i środowiskach wśród
mieszkańców Sieradza.
2. Współpraca różnych środowisk na rzecz rozwoju sieradzkiego sportu.
3. Poprawa stanu infrastruktury sportowej.

Cel szczegółowy nr 1. Popularyzacja aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych i środowiskach
wśród mieszkańców Sieradza.
Priorytet 1.1 - Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
Kierunki działań
Zapewnienie oferty zajęć
sportowych sprzyjających
rozwojowi psychofizycznemu
dzieci i młodzieży

Zadania
- wprowadzenie ciekawych form zajęć rekreacyjnych wśród dzieci w
sieradzkich przedszkolach
- uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w szkołach
- prowadzenie działalności uczniowskich klubów sportowych
- dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach podczas ferii i
wakacji

- wsparcie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży mających
na celu powszechność uczestnictwa
Promocja aktywności fizycznej - edukacja z zakresu zdrowego stylu życia (zdrowego odżywiania się,
wśród dzieci i młodzieży
aktywności fizycznej, edukacji ekologicznej)
- edukacja z zakresu przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy
- organizacja i udział w imprezach sportowych międzyszkolnych
- aktywny udział młodzieży w miejskich sportowych imprezach masowych
- udział młodzieży w krajowych masowych imprezach sportowych

Rozwijanie sportu szkolnego

- organizacja spotkań ze znanymi sportowcami
- uczestnictwo w szkolnym współzawodnictwie sportowym
- wypracowanie systemu identyfikacji uczniów sportowo utalentowanych
- wprowadzenie systemu nagród dla uczniów i nauczycieli działających w
uczniowskich klubach sportowych i biorących udział w miejskim
współzawodnictwie szkół
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- organizacja szkolnych imprez sportowych
- przywrócenie zajęć w ramach SKS-ów

Rozwój i doskonalenie sportu
wyczynowego

- nagradzanie uczniów i nauczycieli za osiągnięcia w sporcie szkolnym
- selekcja i kierowanie dzieci i młodzieży szkolnej do klubów sportowych
- opracowanie i systematyczne realizacja planów szkoleniowych
- dążenie do uzyskania optymalnych wyników sportowych

Priorytet 1.2 - Promocja godzenia aktywności fizycznej osób dorosłych z codziennymi obowiązkami
Kierunki działań
Propagowanie podejmowania
aktywności fizycznej osób
dorosłych

Zadania
- organizacja kampanii informacyjnych prezentujących korzyści
regularnego podejmowania aktywności fizycznej
- upowszechnianie wiedzy i organizacja spotkań z zakresu bezpiecznego i
poprawnego wykonywania ćwiczeń fizycznych
- ukazywanie walorów aktywnego rodzinnego spędzania czasu
- dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych
ukierunkowanych na masowe uczestnictwo

Tworzenie warunków i oferty
aktywności fizycznej blisko
miejsca zamieszkania

- popularyzacja Karty Dużej Rodziny do upowszechniania aktywności
fizycznej
- promocja udostępniania szkolnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na
potrzeby społeczności lokalnej
- wspieranie zorganizowanych form aktywności fizycznej ukierunkowanych
na uczestnictwo osób dorosłych
- wykorzystywanie popularnych programów prozdrowotnych przez różne
grupy osób dorosłych
- tworzenie grup samodoskonalących aktywność fizyczną

Priorytet 1.3 - Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej seniorów poprzez aktywność fizyczną
Kierunki działań
Tworzenie oferty zajęć
sportowych i rekreacyjnych
dla seniorów oraz osób z
różnymi
niepełnosprawnościami

Zadania
- edukacja ukierunkowana na popularyzację aktywności fizycznej wśród
seniorów i osób z różnymi niepełnosprawnościami
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji
różnych form aktywności fizycznej
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Cel szczegółowy nr 2. Współpraca różnych środowisk na rzecz rozwoju sieradzkiego sportu.
Priorytet 2.1 - Organizacja imprez i wydarzeń sportowych
Kierunki działań
Realizacja wydarzeń
sportowych o charakterze
ogólnopolskim
Realizacja imprez sportowych
o charakterze lokalnym

Zadania
- organizacja imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportowych
- pomoc Samorządu przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania
imprez
- organizacja miejskich programów sportowych na bazie sieradzkich szkół
w okresie wakacji i ferii zimowych
- organizacja imprez integracyjnych różnych środowisk
- organizacja Sieradzkiego Dnia Sportu w oparciu o sieradzkie szkoły
- kontynuacja współzawodnictwa sportowego przedszkoli i szkół

Popularyzacja sportu

- organizacja osiedlowych familiad rekreacyjno – sportowych
- organizacja wyjazdów dla dzieci i młodzieży na znaczące imprezy
sportowe w różnych dyscyplinach sportowych
- organizacja spotkań ze znanymi sportowcami

Priorytet 2.2 - Promowanie sieradzkich sportowców i środowisk wspierających sieradzki sport
Kierunki działań
Realizacja uchwały Rady
Miejskiej w Sieradzu w
zakresie realizacji systemu
stypendialnego
Wzmacnianie roli
wolontariatu w działaniach
sportowych miasta

Zadania
- kontynuacja realizacji programów stypendiów dla najzdolniejszych
sportowców

- przyznawanie tytułu Sieradzki Wolontariusz Roku
- organizowanie spotkań z lokalnymi sportowcami w szkołach mających na
celu propagowanie idei wolontariatu

Priorytet 2.3 - Rozwój dyscyplin sportowych
Kierunki działań
Stworzenie warunków do
uprawiania różnych dyscyplin
sportowych

Stworzenie warunków do
osiągnięcia sukcesów w
dyscyplinach wiodących

Zadania
- bezpłatne udostępnianie bazy sportowej MOSiR na potrzeby treningowe
- udzielanie dotacji na programy szkoleniowe
- udzielanie dotacji w ramach uchwały na rozwój sportu
- bezpłatne udostępnianie bazy sportowej MOSiR na potrzeby treningowe
- udzielanie dotacji na programy szkoleniowe
- priorytet w udzielaniu dotacji w ramach uchwały na rozwój sportu
- tworzenie klas sportowych na różnych poziomach edukacji szkolnej

Program rozwoju sportu dla miasta Sieradza na lata 2016 - 2020

15

Cel szczegółowy nr 3. Poprawa stanu infrastruktury sportowej.
Priorytet 3.1 – Osiągnięcie nowoczesnej i optymalnej bazy sportowej w Sieradzu
Kierunki działań
Zapewnienie profesjonalnej
bazy sportowej dla różnych
dyscyplin sportowych

Zapewnienie niezbędnej
przyszkolnej infrastruktury
sportowej

Zadania
- przebudowa bieżni na obiektach MOSiR
- budowa hali sportowo-widowiskowej na terenie MOSiR
- modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie MOSiR na potrzeby
tenisa, koszykówki i piłki siatkowej
- budowa hali gimnastycznej przy SPI nr 8
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1
- rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstaw. nr 4
- modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3
- modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 2 – budowa ORLIKA

Zapewnienie dobrej
ogólnodostępnej bazy
sportowej

- przebudowa i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 10
- współpraca samorządu z administratorami budynków mieszkalnych w
zakresie budowy osiedlowych boisk sportowo- rekreacyjnych
- modernizacja boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Za Szpitalem na
potrzeby tenisa, koszykówki i piłki siatkowej
- modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego MOSiR w Sieradzu - Męce na potrzeby tenisa,
koszykówki i piłki siatkowej
- budowa ścieżek rowerowych i joggingowych
- budowa siłowni napowietrznej w parku Mickiewicza
- budowa siłowni napowietrznej w parku Broniewskiego
- budowa siłowni napowietrznej na osiedlu Za Szpitalem
- rozbudowa skateparku
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V. Finansowanie Programu…
Miasto Sieradz realizując i finansując działania sportowe musi mieć na uwadze właściwe priorytety w
zakresie uczestnictwa mieszkańców Miasta w sporcie.
Podstawowym obszarem oddziaływań są dzieci i młodzież objęte systemem zajęć programowych z
wychowania fizycznego w szkołach. Kolejnym obszarem oddziaływań to uczestnicy aktywnego spędzania
wolnego czasu, czyli mieszkańcy Sieradza w różnym wieku, z różnych środowisk i o różnym stopniu
zaangażowania w sport. Następny obszar oddziaływań to dzieci i młodzież włączona w cykliczne szkolenia
sportowe, biorąca udział we współzawodnictwie sportowym. Ostatni obszar oddziaływań to zawodnicy
rozwijający i doskonalący swoje predyspozycje sportowe i uczestniczący w systemie współzawodnictwa
sportowego na poziomie wykraczającym poza ramy Miasta.
Realizacja założeń zawartych w Programie wymaga zapewnienia odpowiednich nakładów finansowych
zarówno ze środków budżetu Miasta jak i ze źródeł zewnętrznych. Tylko takie założenie daje gwarancję
realizacji Programu choćby w stopniu minimalnym.
Poniższa tabela przedstawia środki finansowe Samorządu Miasta Sieradza przeznaczone w budżecie miasta
na prowadzenie działań z zakresu sportu (poza placówkami oświatowymi) na przestrzeni trzech lat:
Rok 2013
2.987.379,41

Rok 2014
3.729.700,21

Rok 2015
3.374.524,05

V.1. Otwarty konkurs ofert
Za podstawową formę finansowania zadań z zakresu sportu ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariatu wskazuje otwarty konkurs ofert.
Miasto Sieradz każdego roku ogłasza otwarty konkurs przede wszystkim na następujące zadania publiczne:
 Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych
 Organizacja imprez sportowych
 Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 Organizacja imprez rekreacyjnych
Taka wiodąca forma przyjęta jest także w corocznym programie współpracy Samorządu Miasta Sieradza z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Rozpatrując złożone oferty brane są pod uwagę następujące kryteria:
 możliwość realizacji zadania publicznego,
 przedstawioną prawidłową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
 proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie
realizował zadanie publiczne,
 planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania publicznego,
 planowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 planowany wkład rzeczowy,
 rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
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V.2. Konkurs ofert na wsparcie rozwoju sportu
Samorząd Miasta Sieradza rezerwując środki finansowe w budżetach na poszczególne lata daje możliwość
wspierania profesjonalnych działań prowadzonych przez kluby sportowe nakierowane na osiąganie przez
swoich zawodników sukcesów sportowych. Kwestie te reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Sieradzu w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Sieradza.
Warunkiem dofinansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu jest realizacja przez kluby sportowe
ubiegające się o środki finansowe celu publicznego z zakresu sportu, który Miasto Sieradz zamierza
osiągnąć. Jest nim stworzenie warunków sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych dyscyplin
sportu poprzez osiąganie wysokich wyników w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz zwiększenie
dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.
Dofinansowanie winno dotyczyć przede wszystkim dyscyplin wiodących. Zaleca się opracowanie programu
organizacyjno-finansowego poszczególnych dyscyplin z uwzględnieniem prognoz wynikowych na okres co
najmniej 3 lat. W dyscyplinach, których prowadzone jest szkolenie w więcej niż jednym klubie, zaleca się
opracowanie wspólnego programu obejmującego wszystkie kluby działające w zakresie prowadzonej
dyscypliny. Za przygotowanie programów odpowiedzialne powinny być wspólnie wszystkie stowarzyszenia
działające w obrębie danej dyscypliny.
V.3. Stypendia sportowe
Samorząd Miasta Sieradza ma możliwość finansować stypendia sportowe za osiąganie wysokich wyników
sportowych. Regulacje dotyczące systemu stypendialnego zostały określone w Uchwale Nr IV/23/2011 Rady
Miejskiej w Sieradzu z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych
dla zawodników za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Zakłada się, że środki przeznaczane
na to zadanie w budżecie miasta na kolejne lata nie będą niższe.
V.4. Umowy promocyjne
Samorząd Miasta Sieradza może zawierać umowy w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w związku ze
znaczącymi sukcesami sportowców, którzy poprzez swoje osiągnięcia promują miasto.
V.5. Nagrody dla uczniów i nauczycieli działających w sporcie szkolnym
Samorząd Miasta Sieradza dokonuje podsumowania roku szkolnego w sporcie na bazie placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sieradz i biorących udział we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sieradzu. Za
najlepsze wyniki sportowe w ramach współzawodnictwa honorowane będą placówki oświatowe, a także
zawodnicy i trenerzy reprezentujący UKS-y.
V.6. Inne formy
Samorząd Miasta Sieradza może z własnej inicjatywy lub na wniosek organizacji pozarządowych finansować
bądź współfinansować ciekawe propozycje, szczególnie w obszarze aktywności fizycznej mieszkańców
Sieradza.
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VI. Monitorowanie Programu…
Program Rozwoju Sportu jak każdy dokument strategiczny jest dokumentem dynamicznym i otwartym.
Powinien podlegać aktualizacji w zależności od zmian zachodzących wewnątrz miasta oraz w jej otoczeniu.
Za wdrożenie, monitoring i ocenę przebiegu realizacji zadań ujętych w Programie… oraz stopnia osiągnięcia
celów w niej zawartych odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Sieradza. Za opracowane corocznych
raportów z realizacji Programu… odpowiedzialny będzie Referat Edukacji, Kultury i Sportu UM w Sieradzu.
Raporty te określać będą poziom realizacji zdefiniowanych w niniejszym dokumencie celów i zadań.
Dla oceny zasadności przyjętych ustaleń oraz stwierdzenia zgodności podejmowanych działań z określonymi
celami proponuje się następujące mierniki:
 liczba wybudowanych i wyremontowanych obiektów sportowo na terenie gminy,
 liczba nowopowstałych obiektów rekreacyjnych,
 zwiększenie wysokości wsparcia zewnętrznego dla zadań inwestycyjnych z zakresu rozwoju
infrastruktury sportu i rekreacji,
 liczba zrealizowanych projektów (programów) mających na celu podniesienie sprawności fizycznej
mieszkańców w różnych grupach wiekowych,
 liczba zorganizowanych imprez sportowych,
 liczba zorganizowanych imprez rekreacyjnych,
 liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych,
 liczba osób korzystających z systemu stypendiów i nagród z tytułu osiągania wybitnych osiągnięć
sportowych,
 liczba przeprowadzonych akcji promujących aktywność ruchową i zdrowy styl życia,
 liczba istniejących na terenie miasta wszystkich klubów i sekcji sportowych,
 liczba uczestników zajęć prowadzonych w poszczególnych sekcjach / dyscyplinach,
 liczba medali zdobytych w imprezach sportowych,
 liczba utworzonych klas sportowych,
 liczba uczniów objętych edukacją w ramach klas sportowych,
 liczba ofert pozalekcyjnych zajęć sportowych,
 liczba uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych
Za ocenę pozytywną uznane zostaną dodatnie trendy wskaźników i pozytywne zmiany jakościowe.
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VII. Uwagi końcowe, wnioski, podsumowanie
1. Sport służyć ma rozwojowi społeczeństwa poprzez zachowanie sprawności fizycznej i zdrowia,
zagospodarowaniu czasu wolnego szczególnie dzieci i młodzieży. Odgrywa niezwykle istotną rolę w
kształtowaniu więzi lokalnych, poczucia przynależności do wspólnoty, edukacji młodego pokolenia, a
także budowania obok turystyki pozytywnego wizerunku miasta. Sport jako różne formy aktywności
fizycznej, w których dorywcze lub zorganizowane uczestnictwo ma na celu wykazanie lub polepszenie
sprawności fizycznej i dobrego samopoczucia psychicznego, tworzenie związków społecznych lub
osiąganie satysfakcjonujących wyników we współzawodnictwie.
2. Tworzenie dogodnych warunków do uprawiania sportu powszechnego w miejscu zamieszkania
zwiększy zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem masowym, odciągając ją jednocześnie od
negatywnych zjawisk społecznych.
3. Działalność sportowa może być podstawą budowy wizerunku miasta Sieradza.
4. Realizacja założeń zawartych w Programie … wymaga zapewnienia stabilnego finansowania ze środków
budżetu miasta oraz źródeł zewnętrznych (budżet państwa, fundusze unijne, wkład sponsorów i
partnerów poszczególnych projektów). Konsekwentna polityka finansowa jest głównym gwarantem
realizacji tego Programu…
5. Wszystkie kluby i stowarzyszenia sportowe mają swoje ogólnopolskie związki i stowarzyszenia
sportowe, które nie tylko sprawują funkcje nadzorcze, ale też udzielają pomocy merytorycznej,
materialnej, szkoleniowej i finansowej. Odpowiadają też za wyszkolenie i wyniki klubów oraz
zawodników w swoich dyscyplinach sportu. Korzystają z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla
swoich podległych klubów na szkolenie dla dzieci i młodzieży oraz realizację współzawodnictwa
sportowego. Sieradzkie kluby i stowarzyszenia sportowe mając swoje i pozyskane z budżetu miasta
Sieradza środki finansowe mogą ubiegać się przy pomocy swoich związków sportowych o dotację z
funduszy zewnętrznych na realizację programów szkoleniowych.
6. Wskazana jest współpraca wszystkich właścicieli obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie
Sieradza w celu optymalnego ich wykorzystania dla rozwoju fizycznego młodego pokolenia, pomocy
młodym mieszkańcom Sieradza w doskonaleniu ich zainteresowań oraz szerzeniu aktywnego stylu życia
wśród dorosłych mieszkańców Sieradza.
7. Osiągnięcie założonych w Programie… celów wymaga koordynacji działań ze strony Prezydenta Miasta
Sieradza, nadzoru ze strony Rady Miejskiej w Sieradzu, ale także współdziałania wielu podmiotów,
przede wszystkim działaczy klubów i stowarzyszeń sportowych, dyrektorów szkół i tych wszystkich
zainteresowanych, którzy troszczą się o lepsze jutro mieszkańców naszego miasta.

Program opracował zespół pod kierunkiem Jadwigi Maciejewskiej w składzie:
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 Władysław Maciejewski
 Ryszard Perka
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