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I. Wstęp

Gmina Czarny Dunajec jest zainteresowana stałym rozwojem i upowszechnianiem
różnych form sportu oraz rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców. Niniejszy „Program Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec” jest
kontynuacją działań z lat 2012 - 2014 niezbędnych dla osiągnięcia poniższych celów.
II.

Cele rozwoju sportu w gminie Czarny Dunajec

Celem głównym programu rozwoju sportu w gminie Czarny Dunajec jest
umożliwienie jak najszerszej grupie mieszkańców, uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz
zainteresowanie aktywnością ruchową.
Cel główny może zostać osiągnięty wówczas, gdy zostaną zrealizowane następujące
priorytety:
- uświadomienie roli sportu w życiu,
- wyrobienie wśród dzieci i młodzieży nawyku trwałej troski o swoje ciało, zdrowie
i sprawność fizyczną,
- przygotowanie dzieci i młodzieży do trwałego uczestnictwa w kulturze fizycznej,
- stworzenie warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży
z różnych środowisk ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych, zagwarantowanie jednakowego dostępu do zorganizowanych zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży
- zwiększenie dostępności do obiektów i urządzeń sportowych, doskonalenie kadry
nauczycielsko – trenerskiej,
- rozwój sportu organizowanego w szkołach oraz sportu pozaszkolnego, wyrobienie nawyku
dbania o kondycję fizyczną wśród osób dorosłych,
- promocję sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz
osób niepełnosprawnych,
Ważnym partnerem samorządu w osiągnięciu celu głównego są stowarzyszenia
kultury fizycznej działające na terenie gminy Czarny Dunajec oraz kadra trenersko –
nauczycielska pracująca w szkołach, które przy wsparciu organizacyjno – finansowym gminy
powinny zaangażować się w realizację programu.
III.

Uwarunkowania i aktualny stan rozwoju sportu w gminie Czarny Dunajec

Gmina Czarny Dunajec to jedna z większych samorządowych jednostek administracyjnych
województwa małopolskiego. Zajmuje obszar prawie 22 tysięcy hektarów, na których żyje
ponad 20 tysięcy mieszkańców. W skład gminy wchodzi piętnaście sołectw: Czarny Dunajec,
Chochołów, Ciche, Czerwienne, Dział, Koniówka, Odrowąż, Pieniążkowice, Piekielnik,
Podczerwone, Podszkle, Ratułów, Stare Bystre, Wróblówka i Załuczne. Geograficznie gmina
jest położona na obszarze trzech subregionów: Pogórza Gubałowskiego, Kotliny OrawskoNowotarskiej i Działów Orawsko- Podhalańskich. Różnorodne ukształtowanie terenu oraz
klimat sprawia, że gmina należy do atrakcyjniejszych sportowo regionów, w szczególności
związanych ze sportami zimowymi (biegi narciarskie, biathlon)
Jednostki samorządu terytorialnego w myśl przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) realizują zadania w

str. 3

zakresie kultury fizycznej jako zadania własne, przeznaczając na ten cel część dochodów
własnych. Mogą być one wykonywane poprzez własne jednostki organizacyjne ( szkoły) lub
powierzane do realizacji innym podmiotom (stowarzyszeniom kultury fizycznej, UKS-om
itp.). Samorząd Gminy Czarny Dunajec uznając że kluby sportowe oraz uczniowskie kluby
sportowe utworzone na terenie gminy najlepiej znają potrzeby środowiska, w którym
działają, podejmuje decyzje o nawiązaniu ścisłej współpracy z tymi organizacjami m.in. w
zakresie upowszechniania sportu, wprowadzając roczne programy współpracy.
Działanie to owocuje dużą aktywnością działaczy sportowych w zakresie organizacji imprez
sportowo – rekreacyjnych, co poszerzyło znacznie możliwość aktywnego spędzania wolnego
czasu przez mieszkańców gminy. Gmina za pośrednictwem Centrum Kultury i Promocji
Gminy Czarny Dunajec wspiera finansowo i organizacyjnie stowarzyszenia sportowe w ich
codziennej pracy. Aktualnie mieszkańcy naszej gminy mogą rozwijać i podnosić swoje
umiejętności sportowe w sekcjach klubów sportowych oraz uczniowskich klubach
sportowych.
W najbliższym czasie zakłada się dalszą realizację Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na zbliżonym do dotychczasowego poziomie finansowania. Kontynuowane
będą też dotychczasowe działania – w szczególności organizacji imprez sportowych. Należy
podejmować starania zmierzające do dalszej aktywizacji sportowej społeczności gminy oraz
popierać nowe inicjatywy poszerzające kalendarz imprez oraz zabezpieczyć finansowo
imprezy, które już się w kalendarz trwale wpisały.

IV.

Rozwój wybranych dyscyplin sportowych w gminie Czarny Dunajec

Sportowe zajęcia pozalekcyjne w gminie Czarny Dunajec cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci młodzieży i wciąż zgłaszane są wnioski o zwiększenie liczby
godzin tych zajęć oraz wzbogacenie oferty o nowe dyscypliny sportowe zgodnie z
zainteresowaniami uczniów. Czynnikiem sprzyjającym jest również baza sportowa (sale
gimnastyczne, boiska sportowe, hale sportowe, ścieżka rowerowa, lodowisko).
Aktywizacja sportowa odbywa się już aktualnie poprzez doskonalenie umiejętności w
następujących dyscyplinach sportowych: biegi narciarskie, piłka siatkowa, piłka nożna,
kombinacja norweska, biathlon, biegi przełajowe, skoki narciarskie, tenis stołowy.
Sytuacja ta mobilizuje samorząd do pracy nad stworzeniem warunków i możliwości dzieciom
do rozwijania zainteresowań sportowych poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty, która będzie
uwzględniała zainteresowania potencjalnych uczestników.
Zadaniem szkoły i klubów sportowych jest wyszukiwanie dzieci uzdolnionych
sportowo i stworzenie im jak najlepszych warunków do rozwijania swojego talentu tak aby
skierowane do szkolenia klubowego były przygotowane do osiągania sukcesów.
Uwzględniając istniejącą bazę sportową, aktualnie prowadzone zajęcia i treningi w
ramach szkół i klubów sportowych oraz biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji
Programu Rozwoju Sportu w gminie Czarny Dunajec na lata 2012 - 2014 istnieje potrzeba
stwarzania nowych oraz utrzymania istniejących szkółek sportowych dla dzieci i młodzieży.
Zakłada się, że zorganizowanie szkółek sportowych podobnie jak w latach 2012 2014 uzupełni funkcjonującą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. W ten sposób zapewnione
zostaną szersze możliwości rozwijania zainteresowań i umiejętności sportowych w ramach
zajęć pozaszkolnych - usystematyzowanych, profesjonalnie zorganizowanych treningów w
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wybranych dyscyplinach. Bazą do realizacji opisanych działań będzie istniejąca infrastruktura
i sprzęt sportowy, tym niemniej niezbędnym będzie zakupienie dodatkowego wyposażenia i
urządzeń w miarę możliwości i potrzeb.
W najbliższych latach szczególny nacisk należy położyć na rozwój wybranych
dyscyplin, które:
- cieszą się dużą popularnością,
- są związane z lokalnymi tradycjami,
- posiadają dobrą bazę, sprawną kadrę szkoleniową i aktywnych działaczy
- w dyscyplinach tych osiągane są dobre i bardzo dobre wyniki w szkoleniu dzieci
i młodzieży, co zapewnia stabilizację organizacyjną i szkoleniową danej dyscypliny sportu.
ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W ROKU 2012, 2013, 2014

piłka nożna
1. Szkółka Czarny Dunajec zajęcia w sumie 6h/tyg., Ilość uczestników: Lipiec – 32, Sierpień 42, Wrzesień - 52, Październik - 48
2. Szkółka Piekielnik zajęcia w sumie 6h/tyg., Ilość uczestników: Lipiec – 64, Sierpień - 48,
Wrzesień - 40, Październik - 50
3. Szkółka Ciche zajęcia w sumie 6h/tyg., Ilość uczestników: Lipiec – 29, Sierpień - 43,
Wrzesień - 40, Październik - 35

Piłka siatkowa
4. Szkółka Załuczne zajęcia w sumie 6h/tyg., Ilość uczestników: Wrzesień - 61, Październik –
58
5. Szkółka Czarny Dunajec zajęcia w sumie 6h/tyg., Ilość uczestników: Lipiec – 91, Sierpień –
87
6. Szkółka Piekielnik zajęcia w sumie 3h/tyg., Ilość uczestników: Lipiec – 54, Sierpień- 20,
Wrzesień-20, Październik-18
7. Szkółka Ciche zajęcia w sumie 3h/tyg., Ilość uczestników: Lipiec – 50, Sierpień - 28,
Wrzesień - 25, Październik - 49
8. Szkółka Czarny Dunajec (Gminna piłka siatkowa) zajęcia w sumie 3h/tyg., Ilość uczestników:
Wrzesień-18, Październik-19, Listopad – 28, Grudzień – 28
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Biegi narciarskie
Szkółka nr

miejscowość

Zajęcia

Ilość uczestników

Czarny
Dunajec

4h/tyg.

Październik-22

Załuczne

6h/tydz

Październik-33

9

10

Listopad – 28
Grudzień - 24
Piekielnik

6h/tydz

11

Październik-35
Listopad – 39
Grudzień - 39

Podczerwone
12

3h/tydz

Koniówka

Październik-20
Listopad – 24
Grudzień - 20

Chochołów

4h/tydz

13

Październik-16
Listopad – 16
Grudzień - 16

4h/tydz

14

Październik-15
Listopad – 13
Grudzień - 13

Ciche

4h/tydz

15

Październik-22
Listopad – 46
Grudzień - 41

4h/tydz

16

PaździernikListopad – 33
Grudzień – 16
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Czerwienne

4h/tydz

17

Październik-17
Listopad – 16
Grudzień - 17

3h/tydz

18

Październik - 28
Listopad – 28
Grudzień - 28

Stare Bystre

6h/tydz

19

Październik- 51
Listopad – 50
Grudzień - 50

Ratułów
20

6h/tydz

Październik-32
Listopad – 24
Grudzień - 29

21. Szkółka biegów narciarskich w miejscowości Odrowąż (działa od m-ca października 2013r.)
22. Szkółka biegów narciarskich w miejscowości Podszkle (działa od m-ca października 2013r.)

Tenis stołowy
23. Szkółka tenisa stołowego w Czarnym Dunajcu (działa od m-ca lutego 2013r.)

W trakcie działania programu została zawieszona działalność 6 szkółek:
- szkółka biegów narciarskich w Załucznem (nr 10) – działała do końca marca 2013r., powód
zawieszenia – zbyt małe zainteresowanie zajęciami
- szkółka piłki nożnej w Czarnym Dunajcu (nr 1) - powstała Akademia Piłkarska „Wisła Czarny
Dunajec”, która przejęła chętnych zawodników (szkółka nie działała w 2013, 2014 roku)
- szkółka piłki siatkowej w Cichem (nr 7) – powód – niska frekwencja na zajęciach znamionująca brak
zainteresowania uczniów (szkółka nie działała w 2013, 2014 roku)
- szkółka piłki siatkowej w Piekielniku (nr 6)– powód j.w. (szkółka nie działała w 2013, 2014 roku)
- szkółka piłki siatkowej w Czarnym Dunajcu (nr 5), (nr 8)
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V. Kierunki rozwoju sportu w gminie Czarny Dunajec
1. Wspieranie sportu dzieci i młodzieży.
Rozwój sportu dzieci i młodzieży w naszej gminie napotyka na ograniczenia spowodowane
niedostateczną wysokością środków finansowych, które Gmina może przekazać na
pozaszkolne zajęcia sportowe, niewystarczający poziom organizacji tych zajęć i brak
skoordynowania w skali Gminy . Jest to jednak kierunek priorytetowy w działaniach
samorządu na najbliższe lata. Wspieranie sportu dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży
gimnazjalnej będzie odbywać się poprzez:
1) Rozwój biegów narciarskich, poprzez organizację szkółek.
Zakłada się utrzymanie działających w 2014r. szkółek biegów narciarskich, a w
miejscowościach, w których dzieci dotychczas trenowały biegi narciarskie w
znikomym stopniu, lecz ta dyscyplina ma perspektywę rozwoju – stworzenie nowych.
Ostateczna lista lokalizacji szkółek zostanie uzgodniona na podstawie rozmów z
działaczami sportowymi, dyrektorami szkół, nauczycielami WF.
W celu odpowiedniego przygotowania do sezonu zimowego treningi będą prowadzone
od października do końca marca (koniec sezonu zimowego) w wymiarze średnio 6
godz. tygodniowo (3 x 2 godz. , 2x 3 godz.) lub 2 godziny tygodniowo (1x w
tygodniu) zależnie od możliwości i innych lokalnych czynników. Zakłada się
możliwość prowadzenia treningów także w okresie letnim oraz stworzenia grup o
różnym stopniu zaawansowania – szczegóły zostaną ustalone z instruktorami
prowadzącymi zajęcia, w zależności od konkretnych warunków.
Dla szkółek utrzymywane będą trasy narciarskie do stylu klasycznego i dowolnego
przez cały sezon zimowy. Za utrzymanie tras odpowiada Gmina. Niezbędny sprzęt, na
zasadzie wypożyczenia zostanie udostępniony zainteresowanym dzieciom i młodzieży
przez szkoły i UKS-y z miejscowości w której zorganizowana jest szkółka. W
przypadku niedoboru sprzętu Gmina dokona jego zakupu i przekaże szkole.
Do prowadzenia zajęć zatrudnieni zostaną trenerzy posiadający odpowiednie
przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu biegów narciarskich, w tym znajomość
metodyki nauczania. Zakłada się, że będą to przede wszystkim nauczyciele/trenerzy,
którzy w ramach zajęć szkolnych i dodatkowych, a także w klubach sportowych już
obecnie prowadzą treningi dzieci i młodzieży. W przypadku szkółek założonych w
miejscowościach, w których brak jest nauczycieli/trenerów klubowych posiadających
odpowiednie przygotowanie do prowadzenia metodycznych zajęć z zakresu biegów
narciarskich zatrudnione zostaną osoby z zewnątrz.
W szkółkach prowadzone będą zajęcia dla dzieci z danej miejscowości oraz innych
miejscowości z terenu Gminy. Liczebność grupy: od 10 do 30 osób.
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Poprzez zorganizowanie szkółek narciarstwa biegowego osiągane będą rezultaty
mierzone:
 liczbą dzieci uczestniczących w treningach,
 liczbą szkół biorących udział w zawodach gminnych,
 wynikami dzieci , młodzieży ze szkółek .
2) Rozwój umiejętności z zakresu piłki nożnej z wykorzystaniem infrastruktury
„Orlik 2012”
Zakłada się utrzymanie szkółek piłki nożnej w miejscowościach, w których istnieją
boiska piłkarskie „Orlik 2012”, a więc w: Piekielniku i Cichem
Ze względu na warunki umożliwiające zajęcia na boiskach „Orlik” oraz konieczność
zapewnienia odpowiedniej intensywności zajęć, treningi będą prowadzone od kwietnia
do końca września (sezon letni) w wymiarze średnio 3 godz. tygodniowo (2x 1,5
godz.) zależnie od możliwości i innych lokalnych czynników. Przewiduje się
możliwość stworzenia 2 grup o różnym stopniu zaawansowania – szczegóły zostaną
ustalone z instruktorami prowadzącymi zajęcia, w zależności od konkretnych
warunków.
Dla szkółek – w każdym z punktów – zapewnione zostanie korzystanie z boisk „Orlik
2012”. Koszty utrzymania i konserwacji boisk pokryte zostaną ze środków Programu.
Niezbędny sprzęt, na zasadzie wypożyczenia zostanie udostępniony zainteresowanym
dzieciom i młodzieży przez szkoły. W przypadku niedoboru sprzętu Gmina dokona
jego zakupu i przekaże szkołom.
Do prowadzenia zajęć zatrudnieni zostaną trenerzy posiadający odpowiednie
przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu piłki nożnej, w tym znajomość
metodyki nauczania. Zakłada się, że będą to przede wszystkim nauczyciele/trenerzy,
którzy w ramach zajęć szkolnych i dodatkowych, a także w klubach sportowych już
obecnie prowadzą treningi dzieci i młodzieży. W przypadku szkółek założonych w
miejscowościach, w których brak jest nauczycieli/trenerów klubowych posiadających
odpowiednie przygotowanie do prowadzenia metodycznych zajęć z zakresu piłki
nożnej zatrudnione zostaną osoby z zewnątrz.
Szkółki prowadzić będą zajęcia dla dzieci z danej miejscowości oraz innych
miejscowości z terenu Gminy. Liczebność grupy: od 10 do 30 dzieci.
W ramach niniejszej formy wsparcia przewiduje się organizację rozgrywek/ turniejów
między-orlikowych.
Poprzez zorganizowanie szkółek piłki nożnej osiągane będą rezultaty mierzone:
 liczbą dzieci uczestniczących w treningach,
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 wynikami dzieci , młodzieży ze szkółek osiąganymi w
rozgrywkach/turniejach.
3)

Rozwój umiejętności z zakresu piłki siatkowej
Zakłada się kontynuowanie pracy w szkółkach piłki siatkowej w miejscowościach, w
których te szkółki od 2012 do 2014 roku działały, a więc w Załucznem.
Do prowadzenia zajęć zatrudnieni zostaną trenerzy posiadający odpowiednie
przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu piłki siatkowej, w tym znajomość
metodyki nauczania. Zakłada się, że będą to przede wszystkim nauczyciele/trenerzy,
którzy w ramach zajęć szkolnych i dodatkowych, a także w klubach sportowych już
obecnie prowadzą treningi dzieci i młodzieży. W przypadku szkółek założonych w
miejscowościach, w których brak jest nauczycieli/trenerów klubowych posiadających
odpowiednie przygotowanie do prowadzenia metodycznych zajęć z zakresu piłki
nożnej zatrudnione zostaną osoby z zewnątrz.
Szkółki prowadzić będą zajęcia dla dzieci z danej miejscowości oraz innych
miejscowości z terenu Gminy, w szczególności tych, w których nie zostanie
zorganizowana szkółka (szkółki nie ograniczają się do dzieci z danej miejscowości).
Liczebność grupy: od 10 do 30 dzieci.
W ramach niniejszej formy wsparcia przewiduje się organizację rozgrywek/ turniejów.
Poprzez zorganizowanie szkółek osiągane będą rezultaty mierzone:
 liczbą dzieci uczestniczących w treningach,
 wynikami dzieci , młodzieży ze szkółek osiąganymi w
rozgrywkach/turniejach.
4) Nauki jazdy na łyżwach.
Celem działania jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Czarny
Dunajec nauki prawidłowej jazdy na łyżwach. Ma to szczególne znaczenie ze względu
na ograniczone możliwości szkolenia w tym zakresie – najbliższy ośrodek to
Zakopane oddalone o 25 km.
Przewiduje się, działanie będzie realizowane poprzez zorganizowanie szkółki,
funkcjonującej przez ok. 6 - 9godz. w tygodniu, w miesiącach grudzień- marzec w
Czarnym Dunajcu w zależności od ilości grup wiekowych (1 -3)
Zajęcia prowadzić będzie instruktor posiadający odpowiednie kwalifikacje z zakresu
szkolenia w dyscyplinie jazda na łyżwach.
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5) Szkółka tenisa stołowego.
Zakłada się kontynuowanie pracy w szkółce tenisa stołowego w miejscowościach, w których
te szkółki w 2014r działały, a więc w: Czarnym Dunajcu.
6) Szkółka skoków narciarskich
Zakłada się założenie dwóch szkółek skoków narciarskich w miejscowościach Stare Bystre i
Chochołów
Pomimo, iż działania przewidziane w pkt 1-6 skierowane zostały w głównej mierze
do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, nie wyklucza się możliwości
uczestnictwa w zajęciach poszczególnych szkółek młodzieży ponad-gimnazjalnej z terenu
Gminy. W zależności od konkretnych przypadków, podejmowane będą w tym zakresie
ustalenia z poszczególnymi trenerami/ instruktorami.
Wspieranie rozwoju sportu wyczynowego.
Sport wyczynowy to kolejny etap sportowego rozwoju młodego człowieka realizowany
przede wszystkim przez kluby sportowe prowadzące sekcje w różnych kategoriach
wiekowych w tym seniorów. Działalność ta jest nastawiona na osiągnięcie jak najlepszego
wyniku sportowego poprzez systematyczny trening, kierowany przez osobę posiadającą
odpowiednie kwalifikacje zawodowe – trenera. Wspieranie rozwoju sportu wyczynowego
będzie odbywać się poprzez powierzanie zadań klubom sportowym oraz funkcjonujący
program stypendiów i nagród sportowych dla zawodników, trenerów i działaczy osiągających
wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym.
Dodatkowy nacisk w tym względzie należy położyć na współpracę z funkcjonującymi
klubami sportowymi ,obejmującymi szkoleniem młodzież w wieku ponad-gimnazjalnym,
w tym juniorskim. Wypracowany system współpracy i wymiany informacji pomiędzy
klubami sportowymi, a Gminą (CKiP) dyrektorami szkół, nauczycielami WF, animatorami
na kompleksach „Orlik 2012”, instruktorami utworzonych szkółek sprawdza się w praktyce.
W ramach współpracy zapewnione zostanie klubom sportowym systematyczne korzystanie
z istniejącej bazy w postaci tras biegowych, boisk Orlik, w uzgodnionym wymiarze i
czasokresach, jednak w stopniu umożliwiającym korzystanie z boisk także innym grupom.
Jako niezbędny element współpracy przewiduje się współdziałanie klubów piłkarskich z
animatorami zatrudnionymi na kompleksach „Orlik 2012” w zakresie prowadzenia treningów
także dla młodzieży ponad gimnazjalnej.

2. Wspieranie rozwoju sportu masowego.
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Stale pogarszający się stan sprawności fizycznej społeczeństwa uzasadnia i motywuje
wsparcie rozwoju sportu masowego, który zapewnia wszechstronny rozwój osobowy,
fizyczny i umysłowy. Aktywizacja społeczeństwa w kierunku uczestnictwa w kulturze
fizycznej, sporcie i rekreacji ruchowej stanowi podwaliny funkcjonowania „zdrowej
rodziny”. Wspieranie rozwoju sportu masowego może odbywać się poprzez realizację
programu: „Hołdymas – biegi przełajowe oraz strzelectwo”, „Mały Maraton Podhala”,
„Kwietny Bieg” i inne.

3. Wspieranie sportu osób niepełnosprawnych.
Intensyfikacja działań w zakresie sportu osób niepełnosprawnych jest sprawą ważną
dla władz naszej gminy. Przełamywanie barier oraz integracja osób niepełnosprawnych
poprzez sport to nie tylko atrakcyjna forma aktywności i realizowania się w życiu, ale też
rodzaj rehabilitacji.
Na terenie Czerwiennego funkcjonuje placówka szkolna o charakterze integracyjnym
prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, która w swych zadaniach
statutowych ma ujęte działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z SPSK
stanowić może bardzo dobre podłoże do rozwoju sportu dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych.
4. Wspieranie rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej.
Program rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej to jeden z najważniejszych elementów
strategii rozwoju gminy Czarny Dunajec. W ostatnim czasie poprawił się znacząco stan bazy
sportowo – rekreacyjnej w gminie.
VI.

System finansowania działalności sportowej

Fundusze na rozwój sportu w gminie Czarny Dunajec mogą pochodzić z następujących
źródeł:
- budżetu samorządów (gmina, powiat, województwo),
- budżetu centralnego (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Polska Konfederacja
Sportu)
- pozyskiwane w ramach realizacji programów Unii Europejskiej,
- środków specjalnych z Totalizatora Sportowego i reklamy wyrobów alkoholowych,
pozyskane od sponsorów prywatnych i prawnych,
W chwili obecnej większość środków przekazywanych na sport w gminie Czarny Dunajec
pochodzi z budżetu samorządu gminy. Są one dystrybuowane do stowarzyszeń kultury
fizycznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873z późn. Zm.). Z własnych
środków samorządu finansowane są także zajęcia w niektórych szkołach i inne działania
w ramach szeroko rozumianego sportu szkolnego (w tym organizacja imprez sportowych).
Ponadto od kilku lat realizowany jest program stypendiów i nagród sportowych dla
zawodników, trenerów i działaczy osiągających wybitne wyniki sportowe
we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym.
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Wydatki te są w pełni uzasadnione, gdyż są inwestycją w społeczeństwo, a także
przynoszą korzyści ekonomiczne w postaci oszczędności wydatków na :ochronę zdrowia,
walkę z patologiami społecznymi: narkomanią, alkoholizmem, zajęcia rehabilitacyjne, a także
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Pilną koniecznością staje się wspólne podjęcie wysiłków w celu pozyskania środków
zewnętrznych na upowszechnianie sportu. Większą aktywnością w tym zakresie muszą
wykazać się działacze sportowi, gdyż stale zwiększa się ilość programów skierowanych
wyłącznie do organizacji pozarządowych. W dalszym ciągu należy dbać o rozwój sportu
szkolnego, zwiększając w miarę możliwości organizacyjnych i lokalowych, a także
finansowych liczbę godzin przeznaczonych na UKS-y. Trzeba dążyć do tego aby we
wszystkich szkołach Gminy takie zajęcia mogły być realizowane.
Na realizację nowych kierunków rozwoju sportu opisanych w Rozdz. V niniejszego Programu
– nieobjętych dotychczasowymi formami wsparcia rozwoju sportu (jak Program stypendiów i
nagród, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi – sportowymi) przewidziana
została kwota środków w wysokości 500 tys. zł (100 tys./ rok). Na obecnym etapie –
formułowania celów i zadań programowych - nie jest możliwe określenie szczegółowych
kwot wydatkowanych na realizację zajęć, zakupów i innych przewidzianych działań. Tym
niemniej zasadnym jest przedstawienie szacunkowego podziału środków w ujęciu
procentowym. Pozwala to na skonkretyzowanie w niezbędnym stopniu planowanych działań.
Środki na szkolenie należy podzielić w taki sposób, by ich suma nie przekroczyła 100 %:
a) 15 - 25% środków przeznaczyć na zakup sprzętu oraz akcesoriów niezbędnych do realizacji
Programu
b) 5 - 10% środków przeznaczyć na organizację dodatkowych zawodów dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów z gminy Czarny Dunajec
c) 10 - 20% środków przeznaczyć na przygotowanie oraz utrzymanie tras biegowych
narciarskich w miejscowościach: Czerwienne, Czarny Dunajec, Ciche, Chochołów, Stare
Bystre, pętla (Załuczne, Pieniążkowice, Odrowąż), Podczerwone
d) 50 - 60% środków przeznaczyć na zatrudnienie (umowa zlecenie) instruktora nauki jazdy
na łyżwach oraz trenerów i instruktorów następujących dyscyplin sportowych:
- piłka nożna
- piłka siatkowa
- biegi narciarskie
- tenis stołowy
- skoki narciarskie
VII. Zasady dotyczące naboru na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Programu
Rozwoju Sportu, funkcjonowania poszczególnych dyscyplin sportowych oraz
współpracy wszystkich podmiotów.

Nabór na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Programu Rozwoju Sportu przeprowadza
Wójt Gminy za pomocą ogłoszenia o naborze.
1. Organizator
- Wójt Gminy Czarny Dunajec - realizator zadania
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec - współorganizator.
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2. Uczestnicy - adresaci programu
- nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy i organizatorzy zawodów
pracujący z dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych.
3. Kryteria zgłoszeń
- zgłoszenia kandydatów (według wzoru wniosku), podpisanie przez upoważnione osoby
należy kierować do Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec w ogłoszonym
terminie
wnioskodawcami mogą być:
- kluby z terenu gminy Czarny Dunajec: uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i
stowarzyszenia kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje
rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;
- nauczyciele wychowania fizycznego pracujący w szkołach na terenie gminy Czarny
Dunajec.
4. Sposób wyboru uczestników.
- Wójt Gminy Czarny Dunajec powołuje Komisję Programu Rozwoju Sportu w Gminie
Czarny Dunajec do analizy złożonych ofert po czym dokona wyboru kandydatów .
5. Sposób realizacji zadania
- z wyłonionymi - w wyniku przeprowadzonej procedury trenerami/instruktorami sportu
dzieci i młodzieży - zawiera się indywidualne umowy;
- zakres zadań trenera, harmonogram i sposób dokumentowania wykonanych prac określa
umowa.
- trenerzy/instruktorzy w Dzienniku zajęć przedstawią wyniki i osiągnięcia swojej pracy (np.
frekwencję na zajęciach, metodykę treningu, udział swoich podopiecznych w zawodach,
zajęte przez nich miejsca, itp.)
6. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania
- nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Wójt Gminy Czarny Dunajec.
- Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec dokonuje kontroli i oceny
realizacji zawartych umów oraz rozlicza i opracowuje roczne sprawozdania z realizacji
przyjętego zadania;
- W terminie rocznym Radzie Gminy zostanie przedstawiona informacja o realizacji
Programu.
7. Zasady funkcjonowania poszczególnych dyscyplin sportowych oraz współpracy
wszystkich podmiotów.
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a) Obiekty sportowe będące własnością Gminy Czarny Dunajec będą udostępniane
zatrudnionym trenerom oraz instruktorom na realizację niniejszego programu
bezpłatnie.
b) Trenerzy oraz instruktorzy zatrudnieni w ramach programu po uzgodnieniu z
Administratorami w/w obiektów sportowych opracują harmonogram szkolenia.
c) W przypadku braku chętnych (bądź ich niewielkiej ilości) w działającej szkółce - Wójt
Gminy indywidualnie rozpatruje możliwość przeniesienia środków na inną dyscyplinę bądź
zakup sprzętu.

d) W przypadku rezygnacji wybranego kandydata Wójt Gminy indywidualnie rozpatruje
możliwość zatrudnienia innego instruktora, trenera.
e) Ze względu na wieloletni okres działania Programu, wnioski kandydatów na
prowadzenie zajęć sportowych w ramach programu składane po wyznaczonym
terminie ze względu na ważny interes społeczny nie są odrzucane lecz indywidualnie
oceniane i w miarę potrzeb uwzględniane w Programie.

VIII. Podsumowanie
Niniejszy dokument wyznacza cele oraz kierunki działań samorządu, zmierzające do
poprawy stanu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Czarny Dunajec w latach 20152019. W trakcie jego opracowania wzięto pod uwagę doświadczenia z realizacji Programu
Rozwoju Sportu na lata 2012 -2014, zasięgano opinii środowisk związanych ze szkolnictwem,
działaczami sportowymi i trenerami, przedstawicielami Rady Gminy. Analizie poddano
funkcjonujące formy wsparcia sportu (inwestycje w infrastrukturę sportową, finansowanie
sportu szkolnego, współpraca z organizacjami sportowymi, stypendia i nagrody dla
sportowców i trenerów), lecz również przewidziano nowe kierunki rozwoju sportu, których
celem jest uzupełnienie i komplementarność z istniejącym systemem.
Program ma być pomocny dla osób, którym leży na sercu prawidłowy, wszechstronny
rozwój lokalnej społeczności w zakresie sportu. Nie stanowi on dokumentu zamkniętego.
Zdajemy sobie sprawę, że na przestrzeni lat, które obejmuje dokument, może jeszcze
powstać wiele cennych inicjatyw poprawiających uczestnictwo dzieci, młodzieży w sporcie,
kulturze fizycznej oraz rekreacji ruchowej.
W terminie rocznym Radzie Gminy zostanie przedstawiona informacja o realizacji
Programu.
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