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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie przyjęcia PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU NA LATA 2014 – 2020
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)
Rada Miejska Cieszyna
postanawia :
§ 1.
Przyjąć PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU NA LATA 2014 – 2020 stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia....................2014 r.
KREOWANIE DOBRYCH WARUNKÓW
DLA SPORTU I ZDROWEGO ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO DLA
MIESZKAŃCÓW CIESZYNA

PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU
NA LATA 2014 – 2020
Cieszyn, sierpień 2014 r.
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WPROWADZENIE
„Program wspierania rozwoju sportu w Cieszynie na lata 2014 – 2020 ''powstał w trosce
o harmonijny rozwój fizyczny mieszkańców miasta oraz w oparciu o przeprowadzoną w dniu
18 kwietnia 2013 r. debatę „Sport cieszyński - stan obecny i przyszłość” oraz o wnioski zgłoszone
podczas debaty. Swoim zasięgiem obejmuje zadania realizowane przez placówki oświatowe, instytucje
samorządowe, kluby i stowarzyszenia, których działalność statutowa związana jest z kulturą fizyczną.
„Program ...” nie ma charakteru zamkniętego i powinien być modyfikowany w zależności
od lokalnych potrzeb, warunków miejscowych i przepisów prawa.
Współcześnie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie
w różnych formach i dla różnych celów używa się jednego określenia - sport.
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie / art.2.1/ „sportem są wszelkie formy
aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają
na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych
lub osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach”, zaś „sport wraz z wychowaniem
fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną”. W niniejszym opracowaniu
zastosowano określenia: wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich, sport
kwalifikowany. Jest to zgodne z nazewnictwem zastosowanym w „Strategii rozwoju sportu w Polsce”
opracowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w roku 2007.
W nowoczesnych społeczeństwach sport jest jedną z ważniejszych wartości kulturowych,
wpływających na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Powinien się stać elementem ogólnej
kultury w procesie edukacji i wychowania pod warunkiem, że będzie odpowiednio wcześnie do tego
procesu włączony.
Sport w rozwiniętym społeczeństwie powinien się stać dobrem ogólnym, dostępnym w różnych
formach, stosownie do indywidualnych zainteresowań i możliwości. Staje się czynnikiem
kształtowania zdrowia, osobowości, rozwijania nawyków i prozdrowotnych postaw. Także staje się
wartościową formą spędzania wolnego czasu.
Rolą samorządu jest tworzenie warunków i dbałość o prawidłowy rozwój sportu poprzez
dofinansowywanie szkolenia dzieci i młodzieży, sportu dla wszystkich, infrastruktury sportowej i w
miarę możliwości sportu kwalifikowanego. Zainteresowanie sportem samorządu terytorialnego
powinno znaleźć odzwierciedlenie w prowadzonej polityce na szczeblu miasta.
„Program ….” określa zasadnicze i najważniejsze zadania, niezbędne działania do osiągnięcia
wyższego niż obecnie poziomu kultury fizycznej.
Są to zadania dla podmiotów będącymi składowymi systemu realizacyjnego:
– administracji samorządowej w zakresie polityki społecznej i wynikających stąd powinności, również
finansowych,
– klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej,
– jednostek oświatowych.
Realizacja „Programu ….” zależała będzie od:
– właściwej promocji sportu, aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia w różnych środowiskach,
– aktywności klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej,
– wielkości środków finansowych przeznaczanych prze samorząd terytorialny.
Głównym celem strategicznym jest kreowanie dobrych warunków dla sportu i zdrowego
zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców Cieszyna, który winien być osiągnięty poprzez
realizację zadań w obszarach działań obejmujących sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich,
sport kwalifikowany, infrastrukturę sportową oraz finansowanie sportu.
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OBSZARY DZIAŁANIA
I. Sport dzieci i młodzieży
ZADANIA
REALIZATORZY
Zwiększenie ilości i poprawa jakości sportowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach
1. podstawowych i gimnazjalnych.
Organizacja klas sportowych w dyscyplinach sportowych uznanych za wiodące
2. w mieście przy zapewnieniu właściwych warunków do ich funkcjonowania (kadra
szkoleniowa,
baza
sportowa,
możliwość
kontynuacji
w szkołach
ponadgimnazjalnych).

Burmistrz
ZOJO, Dyrekcje Szkół
ZOJO, MOSiR
Dyrekcje szkół

Intensyfikacja współpracy między klubami sportowymi a szkołami prowadzącymi MOSiR, Stowarzyszenia KF,
Dyrekcje szkół
3. klasy sportowe w tych samych dyscyplinach.
Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli wychowania fizycznego
4. poprzez kursy instruktorskie i trenerskie w wiodących dyscyplinach w ramach
budżetu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Organizacja atrakcyjnego systemu rywalizacji sportowej szkół w formie lig
5. międzyszkolnych w wybranych dyscyplinach sportowych.
Zwiększenie sportowej edukacji wczesnoszkolnej uczniów klas I – III poprzez
6. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z wf prowadzone przez nauczycieli dysponujących
odpowiednio wysoką wiedzą w zakresie kształtowania aktywności fizycznej.

Systematyczna edukacja w zakresie popularyzacji w szkołach mody na aktywność
7. sportową w ramach realizowanych programów wychowania fizycznego
i programów
wychowawczych
szkół.
Nieodpłatne

udostępnianie

przestrzeni

publicznej

i obiektów

ZOJO

MUKS „SZS”

ZOJO
Dyrekcje szkół

ZOJO, Dyrekcje szkół

sportowych.

8.

Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w głównej mierze zależy od odpowiedniego zachęcenia do
uczestnictwa w różnych formach aktywności.
Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki „działalność sportowa podejmowana przez dzieci
i młodzież jest niewystarczająca, kształtuje się poniżej tzw. normy higienicznej, która zakłada, że dla
zapewnienia warunków prawidłowego rozwoju młodego organizmu niezbędna jest dawka ruchu od
2 do 3 godzin dziennie. Tymczasem codziennie uprawia sport zaledwie 4 % dzieci i młodzieży.
Zdecydowana większość ćwiczy raz lub dwa razy w tygodniu i przeznacza na ten cel nie więcej niż
3 do 4 godzin tygodniowo” (Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015).
Prowadzone badania ogólnopolskie przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2010 r. wyraźnie wskazują ,
że:
– w ostatnich latach aktywność fizyczna dzieci i młodzieży wyraźnie spadła,
– 26 % uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i podstawowych nie bierze udziału w zajęciach
wychowania fizycznego,
– 17 % ogółu uczniów wykazuje nadwagę i otyłość.
Tylko te przykłady wskazują na konieczność zdecydowanego działania w celu poprawy istniejącego
stanu rzeczy.
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Rozwój sportu dzieci i młodzieży zaczyna się obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego
w szkołach, następnie przez system sportowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych przez szkoły
i kluby sportowe oraz system szkolnego współzawodnictwa sportowego.
Realizacja programów opracowanych prze Ministerstwo Sportu i Turystyki takich jak:
– WF z klasą,
– Mały Mistrz,
– Stop zwolnieniom z wf,
– Młodzieżowy Animator Sportu,
ma na celu zainteresować jednostki oświatowe nowoczesnym nauczaniem wychowania fizycznego
i propagowaniem zdrowego stylu życia. Mają pokazać, że z uprawiania sportu w szkole każdy może
czerpać przyjemność pod warunkiem atrakcyjnego prowadzenia zajęć.
Szkoła jest miejscem, gdzie dziecko spotyka się zazwyczaj po raz pierwszy z zajęciami ruchowymi
i sportem. Zajęcia te prowadzone winny być przez kadrę nauczycielską o wysokich kwalifikacjach,
szczególnie w ramach godzin pozalekcyjnych. Mogą one ułatwić podjęcie decyzji o ewentualnym
w przyszłości uprawianiu wybranej dyscypliny sportowej. Poza tym posiadają niebagatelne walory
wychowawcze i zdrowotne.
Najbardziej popularnym rozwiązaniem promocji sportu wśród dzieci i młodzieży w pierwszej
kolejności są zajęcia pozalekcyjne, a w następnym etapie klasy sportowe. Ilość pozalekcyjnych zajęć
sportowych jest zbyt mała, uwarunkowana możliwościami finansowymi budżetowych placówek
oświatowych. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie odbijają się niekorzystnie nie tylko na stanie
zdrowotnym dzieci i młodzieży, ale również na systematycznym szkoleniu sportowym. Brak
sportowych zajęć w szkołach tylko częściowo rekompensowany jest szkoleniem w klubach
sportowych.
Ideą klas sportowych jest skupienie najzdolniejszych sportowo dzieci i młodzieży w jednym
miejscu. W takiej sytuacji łatwiej jest pogodzić szkolne zajęcia programowe z zajęciami sportowymi,
gdyż nauczanie i treningi odbywają się w jednej placówce.
Do zagadnienia tworzenia klas sportowych należy podchodzić bardzo rozważnie, gdyż nie jest
to przedsięwzięcie łatwe organizacyjnie i finansowo. Poprzedzone powinno być wnikliwą analizą
warunków lokalowych /sala gimnastyczna, boisko przyszkolne/, stanem kadry szkoleniowej
o kwalifikacjach odpowiadających preferowanej dyscyplinie sportu, możliwością dalszego szkolenia
na szczeblu szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i w końcu możliwościami dalszego szkolenia
w klubie sportowym. Proces tworzenia klas sportowych wymaga więc szczegółowych uzgodnień
pomiędzy wszystkimi partnerami.
II. Sport dla wszystkich
ZADANIA
REALIZATORZY
Promowanie sportu, turystyki i aktywności ruchowej jako zdrowego
1. i modnego stylu życia.
Wspieranie organizacyjne i finansowe działań na rzecz aktywności
2. ruchowej wszystkich grup wiekowych mieszkańców miasta
Cieszyna.
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych
3. służących upowszechnianiu właściwego sposobu zagospodarowania
czasu wolnego różnych grup mieszkańców.
Rozszerzanie różnych działań w zakresie rekreacji jako formy
4. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
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Kreowanie alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego
5. pod opieką wykwalifikowanych trenerów, instruktorów sportowych
w oparciu o miejskie obiekty sportowe.

ZOJO, MOSiR, Stowarzyszenia KF

Doskonalenie systemu informacji sportowej w mieście (np. poprzez
6. opracowanie i wydanie informatora o obiektach sportoworekreacyjnych Cieszyna, promowanie aktywnego stylu życia poprzez
portale internetowe z ofertą uwzględniającą działania w tym zakresie
na terenie naszego miasta, ipt.).

WKiT, Wydział Organizacyjny, MOSiR,
Stowarzyszenia KF, org. pozarządowe,
podmioty prywatne prowadzące dział.
w zakresie sportu, rekreacji i turystyki

Upowszechnianie sportu to ważny czynnik profilaktyki i dbałości o stan zdrowia społeczeństwa,
szerokiego dostępu mieszkańców a także osób niepełnosprawnych do różnych form aktywności
fizycznej. To również walka z negatywnymi zjawiskami i patologiami społecznymi.
Proces właściwego rozwoju sprawności fizycznej rozpoczyna się właściwie już w szkole
podstawowej i jest wstępem do kształtowania zdrowego stylu życia w okresach późniejszych.
Utrzymująca się w naszym społeczeństwie tendencja zbyt niskiego poziomu aktywności ruchowej
prowadzi do stałego zwiększania się obszaru chorób cywilizacyjnych /choroby układu krążenia, zła
przemiana materii, nadwaga/.
Realizacja zadań w obszarze sportu dla wszystkich powinna umożliwić szeroki dostęp
do aktywności fizycznej jak najszerszym grupom społeczeństwa, w formach odpowiadających
zainteresowaniom i indywidualnym możliwościom każdego uczestnika. Wyraźnie trzeba wskazać, że
nie chodzi tylko o bezpośredni dostęp do obiektów sportowych, ale także o możliwość uczestniczenia
w różnego rodzaju przedsięwzięciach jak np.:
-

Aktywna turystyka,

-

Tydzień sportu dla wszystkich,

-

Narodowy Dzień Sportu,

-

Cieszyńskie Czwartki Sportowe.
Doskonałą formą aktywizacji i integracji mieszkańców są różnego rodzaju imprezy sportowo
rekreacyjne, turnieje amatorskie czy rodzinne festyny sportowe.
Promocja aktywności ruchowej powinna pokazywać efekty zdrowotnego działania aktywności
ruchowej, a tym samym tworzyć warunki do zagospodarowania wolnego czasu przez mieszkańców
naszego miasta.
Działania promocyjne winny wykorzystywać środki masowego przekazu, nowoczesne techniki
promocji i edukacji.
W tym obszarze działania nie można pominąć osób niepełnosprawnych, które stanowią
stosunkowo liczną grupę w naszym społeczeństwie. Sport dla tych osób pełni ważną funkcję
rehabilitacyjną. Muszą jednak być stworzone odpowiednie warunki do uprawiania aktywności
ruchowej przez osoby niepełnosprawne m. in. poprzez:
– likwidację barier architektonicznych na obiektach sportowych i dostępność przestrzeni publicznej,

– realizację programów „Promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych” i „Rekreacja
jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.
Samorząd terytorialny w zdecydowany sposób powinien wspierać działania organizatorów imprez
„sport dla wszystkich” nie tylko finansowo, ale również organizacyjnie.
III. Sport kwalifikowany
ZADANIA
REALIZATORZY
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Wyraźne wspieranie przez miasto klubów sportowych prowadzących olimpijskie
1. dyscypliny sportowe uznane za priorytetowe: koszykówka, pływanie, piłka nożna,
lekkoatletyka.

Burmistrz

Rozszerzenie Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu
2. przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych o możliwość przyznawania ich
młodym i perspektywicznym zawodnikom cieszyńskich klubów, których właśnie
rozwój sportowy może stworzyć możliwości osiągania w przyszłości wysokich
wyników w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Rada Miejska,
Burmistrz

Burmistrz

Zmodyfikowanie przepisów dotyczących korzystania z miejskich obiektów
3. sportowych przez cieszyńskie kluby, stowarzyszenia sportowe i szkoły oraz
urealnienie opłat i sposobów ich rozliczania.
Nawiązywanie
4. partnerskich.

kontaktów

z klubami

sportowymi

działającymi

w miastach

MOSiR,
Stowarzyszenie KF,
WKiT

Sport kwalifikowany jest formą aktywności związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie
sportowym organizowanym lub prowadzonym przez polskie związki sportowe w określonej
dyscyplinie sportu.
Działalność sportowa prowadzona jest w szczególności w klubach sportowych, które
odpowiedzialne są za realizację zadań statutowych i osiągane rezultaty. Natomiast tworzenie
warunków, w tym organizacyjno – finansowych stanowi zadanie własne jednostek samorządu
terytorialnego.
Z debaty o sporcie cieszyńskim można wysnuć podstawowy wniosek, że poziom sportu
kwalifikowanego, głównie w grach zespołowych, nie jest zadowalający. Przyczyny takiego stanu
rzeczy mogą być różne, lecz „Program ….” nie stawia konkretnej diagnozy, ale wskazuje zadania,
których wykonanie w określonym przedziale czasowym (2 letnim) może zmienić istniejący stan
rzeczy. Sport kwalifikowany na odpowiednim poziomie może stać się formą promocji miasta.
Proponuje się ustalenie dyscyplin sportowych – priorytetowych, które w trakcie realizacji
„Programu....”, winny otrzymywać znaczące wsparcie finansowe ze strony samorządu terytorialnego.
Dyscypliny te muszą jednak spełniać następujące kryteria:
– być dyscypliną olimpijską,
– prowadzić szkolenie sportowe od wieku młodzika do seniora,
– dysponować wykwalifikowaną kadrą szkoleniową,
– posiadać odpowiednie warunki bazowe do prowadzenia działalności szkoleniowej.
Ponadto należy brać pod uwagę stopień popularności danej dyscypliny sportowej, osiągnięcia
sportowe i tradycję.
Proponuje się uznać za priorytetowe następujące dyscypliny:
– koszykówka,
– pływanie,
– lekkoatletyka,
– piłka nożna.
Nie oznacza to w żadnym stopniu dyskredytowania innych dyscyplin sportowych. Jest rzeczą
oczywistą, że dyscypliny zaliczone do priorytetowych, nie będą do nich zaliczone na stałe. Należy
przewidzieć okresowe (nie częściej niż co 2 lata) analizy funkcjonowania tych dyscyplin
i wprowadzanie ewentualnych korekt w uzasadnionych wypadkach.
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Aby sport kwalifikowany prężnie się rozwijał należy w pierwszym rzędzie wspierać jego zaplecze
czyli sport dzieci i młodzieży. W obecnych warunkach ekonomicznych Cieszyn nie ma możliwości do
uzyskania znaczących wyników sportowych w kategoriach seniorskich, głównie w grach zespołowych,
należy więc zdecydowanie wspierać sport dzieci i młodzieży, tworząc w ten sposób podwaliny pod
przyszłe sukcesy w kategoriach seniorskich.
IV. Infrastruktura sportowa
ZADANIA
REALIZATORZY
Aktualizacja zadań inwestycyjno – remontowych dla WPF na lata 2014 – 2020.

WSiRM, WZPiIM, MOSiR

1.
Remont i modernizacja stadionu MOSiR przy al. Jana Łyska 21.

Gmina Cieszyn,
Burmistrz

Modernizacja Kąpieliska Miejskiego przy al. Jana Łyska 23.

Gmina Cieszyn,
Burmistrz

Budowa sali gimnastycznej przy SP-1.

Gmina Cieszyn,
Burmistrz

Remont i modernizacja stadionu „Pod Wałką”.

Gmina Cieszyn,
Burmistrz

2.
3.
4.
5.
Rozbudowa sieci osiedlowych wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych placów
6. sportowo-rekreacyjnych, ścieżek rowerowych, narciarskich tras biegowych.

Burmistrz,
Spółdzielnie, Wspólnoty
Mieszkaniowe

Jednym z ważnych instrumentów rozwoju sportu i aktywności ruchowej jest odpowiednia baza
sportowa, która umożliwia uprawianie sportu na każdym poziomie zaawansowania i w każdym wieku.
W naszych warunkach w pierwszym rzędzie należy zaplanować politykę remontową istniejących
obiektów w rozsądnym przedziale czasowym w korelacji z możliwościami finansowymi inwestora,
doprowadzić te obiekty do takiego stanu aby były bezpieczne i funkcjonalne dla użytkowników.
Niedobór środków finansowych przeznaczonych na remonty i modernizację obiektów sportowych
można zrównoważyć przez stosowanie zasady partnerstwa publiczno prywatnego oraz przez
pozyskiwanie różnych środków zewnętrznych.
Dla realizacji zadań wynikających z „Programu …” należy w możliwie najkrótszym czasie
opracować harmonogram remontów, a istniejące plany modernizacji zweryfikować, biorąc pod uwagę
możliwości finansowe inwestora.
V. Finansowanie sportu
ZADANIA
REALIZATORZY
Zapewnienie właściwego dofinansowania dyscyplin sportowych uznawanych za
1. priorytetowe dla miasta, ze szczególnym uwzględnieniem grup młodzieżowych.
Wspieranie pozostałych dyscyplin sportowych w miarę możliwości budżetu.

Rada Miejska,
Burmistrz

Burmistrz

2.
Pomoc w zakresie uzyskiwania środków unijnych, centralnych, sponsorów 3. organizacja szkoleń dla zainteresowanych.
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Dofinansowywanie obowiązkowych badań lekarskich zawodników i zawodniczek
4. grup młodzieżowych uprawiających sport w cieszyńskich klubach, ze szczególnym
uwzględnieniem dyscyplin priorytetowych.

Burmistrz, WOŚ

Sukcesywne zwiększanie środków finansowych przeznaczanych na sport w budżecie
5. miasta.

Rada Miejska,
Burmistrz

Ustawa o sporcie z 2010 r. art. 27 nakłada na samorząd terytorialny obowiązek „tworzenia
warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu …”, zaś w art.29 Ustawa zezwala
na przekazywanie dotacji celowych, które mają służyć realizacji zadania publicznego”. Jest jednak
warunek w art. 28 pkt. 2 „ jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków
klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do
działalności sportowej prowadzonej przez ten klub”. Wspomniane wyżej obowiązki nie są więc
obligatoryjne.
Drugą formą finansowego wspierania czyli dotowania sportu są przepisy o pożytku publicznym
i wolontariacie.
Z dostępnych informacji klubów i stowarzyszeń działających na terenie Cieszyna wynika,
że podstawowym źródłem finansowania ich działalności są dotacje z budżetu miasta. Uznać to należy
za zjawisko wielce niepokojące, gdyż samorząd terytorialny nie jest w stanie dofinansowywać
wszystkich projektów związanych z kulturą fizyczną. Wniosek nasuwa się sam:
- w pierwszym rzędzie należy przekazywać środki finansowe na prowadzenie działalności sportowej
w dyscyplinach priorytetowych ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży.
Wybranym dyscyplinom sportowym należy zapewnić w miarę bezproblemową działalność, ale
idącą w parze z oczekiwanym poziomem sportowym. Pozostałe dyscypliny sportowe należy
wspierać w miarę możliwości finansowych, z równoczesnym uwzględnieniem osiąganych wyników
sportowych.
Znaczącą rolę spełniać powinny jednostki oceniające oferty na dofinansowania zadań
realizowanych przez kluby sportowe czyli Rada Sportu przy Burmistrzu Miasta Cieszyna i Komisja
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Cieszyna. Przy rozpatrywaniu ofert złożonych przez
kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej należy wnikliwie oceniać:
– możliwości realizacji zadania,
– przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do rzeczowego zakresu zadania,
– jakość zadania i kwalifikacje osób , które realizują zadania,
– udział środków własnych na realizację zadania,
– realizację zadania w okresie poprzednim,
– rzetelność i terminowość rozliczeń.
ZAKONCZENIE
Realizacja „Programu wspierania rozwoju sportu w Cieszynie na lata 2014 – 2020” powinna
przynieść systematyczną poprawę warunków do czynnego uprawiania sportu i zwiększenia aktywności
ruchowej mieszkańców, zwiększenie zainteresowania sportem i aktywnością ruchową a przede
wszystkim zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych.
W procesie realizacji „Programu ..” nie może zabraknąć monitoringu, który powinny wspólnie
zapewnić w okresach np. 2-3 letnich takie jednostki organizacyjne jak:
- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej,
- Rada Sportu przy Burmistrzu Miasta,
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- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych,
- Wydział Kultury i Turystyki.
Monitoring powinien wykazywać w jakim stopniu osiągnięto realizację przyjętych zadań lub
zagrożenia ich nie wykonania, wprowadzać ewentualne korekty założeń programowych czy
propozycję optymalizacji rozwiązań w tym zakresie.
W strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta brak jest czynnika odpowiedzialnego
za kulturę fizyczną, co w zasadniczy sposób rozmywa odpowiedzialność za realizację zadań z tego
zakresu /z wyłączeniem obiektów sportowych, których gospodarzem jest MOSiR/.
Należy więc rozważyć sposób rozwiązania tego problemu.
Wielkie znaczenie dla powodzenia realizacji „Programu....” będzie miało zaangażowanie
lokalnych mediów. Ich rola powinna polegać nie tylko na szerokiej informacji o wydarzeniach
sportowych ale również na kreowaniu postaw prozdrowotnych i propagowaniu aktywności
ruchowej. Media winny w tym względzie spełniać także funkcje kształcące, wskazując najlepsze
wzory uczestnictwa w szeroko rozumianym sporcie.
Należy wyrazić przekonanie , że opracowany „Program wspierania rozwoju sportu w Cieszynie
na lata 2014 -2020” uzyska poparcie i akceptację środowiska sportowego i mieszkańców Cieszyna,
zaś jego realizacja wpłynie na podniesienie poziomu sportu i poprawę stanu zdrowotnego
społeczności cieszyńskiej.
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