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Wstęp 

 

Sport i kultura fizyczna są bardzo ważnym elementem działania samorządu na 

rzecz rozwoju Gminy, gdyż wpływają na jakość życia mieszkańców  

i przyczyniają się do kształtowania zdrowego społeczeństwa aktywnie 

uczestniczącego w życiu regionu, zaangażowanego w rozwiązywanie codziennych 

problemów, a przede wszystkim społeczeństwa wolnego od uzależnień i patologii. 

Aktywne ruchowo i zdrowe społeczeństwo buduje pozytywny wizerunek Gminy. 

Aktywność ruchowa stanowi źródło ogromnej satysfakcji i służy wszechstronnemu 

rozwojowi organizmu, dlatego uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach 

sportowych, w pierwszej kolejności ogólnorozwojowych, następnie nakierowanych 

na doskonalenie umiejętności i osiągnięcie sukcesu w wybranych dyscyplinach 

sportu tworzy podstawy nowoczesnego społeczeństwa. 

 

Zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władze publiczne są 

zobowiązane do popierania rozwoju kultury fizycznej, na którą składają się sport 

wraz z wychowaniem fizycznym oraz rehabilitacją ruchową zwłaszcza wśród 

dzieci i młodzieży. Ustawa o sporcie określa, że tworzenie warunków, w tym 

organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne 

jednostek samorządu terytorialnego. Rada Miejska może określić, w drodze 

uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, wskazując w uchwale cel 

publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. 

 

W Strategii Rozwoju Sportu w Polsce zawarto tezę, że Państwo jest żywotnie 

zainteresowane rozwojem i upowszechnianiem sportu. W dokumencie tym 

podkreśla się, że sport, kultura fizyczna i rekreacja służyć mają rozwojowi 

społeczeństwa, zachowaniu przez obywateli sprawności fizycznej i zdrowia, 

zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób starszych  

i niepełnosprawnych. 

 

Funkcjonujący od wielu lat model finansowania sportu zakłada, że podstawowym 

źródłem nakładów finansowych na sport jest sektor publiczny. Struktura wydatków 

publicznych wskazuje na znaczny udział jednostek samorządu terytorialnego w 



finansowaniu sportu. Ponadto zakładane w Strategii Rozwoju Sportu w Polsce 

osiągnięcie europejskich standardów powszechności  

i dostępności sportu oraz utrzymanie wysokiej pozycji Polski we 

współzawodnictwie sportowym, wymaga odpowiedniego wzrostu wydatków na 

sport. W obszarze wydatków publicznych w sytuacji planowania w najbliższych 

latach wzrostu nakładów z budżetu państwa na sport, istotne będzie dążenie do 

zwiększenia udziału wydatków na ten cel w budżecie gminnym. 

 

Stworzenie dokumentu pn. Program Rozwoju Sportu i Bazy Sportowej  

w Gminie Kąty Wrocławski na lata 2021– 2026 jest odpowiedzią samorządu 

gminy na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą w regionie. Jest 

jednocześnie sygnałem, że rozwój kultury fizycznej rozumianej, jako wychowanie 

fizyczne, a w szczególności sport, stanowi istotny element polityki 

zrównoważonego rozwoju gminy. Wszystkie wymienione powyższej argumenty są 

ściśle powiązane z trendami rozwojowymi w sporcie oraz  

z promowaniem przez media (przy pełnym poparciu specjalistów - lekarzy, 

dietetyków, psychologów, czy trenerów) zdrowego stylu życia i koniecznością 

aktywności fizycznej. 

Program Rozwoju Sportu i Bazy Sportowej w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 

2021 – 2026 ma na celu sformułowanie wyraźnej misji Gminy w zakresie sportu,  

a także zdefiniowanie nowych potrzeb związanych z rozwojem kultury fizycznej na 

terenie gminy. Ramy dokumentu opierają się na szczególnym dążeniu samorządu 

do tworzenia warunków dla podniesienia standardu i jakości uprawiania sportu . 

Wypracowany projekt jest projektem kierunkowym, z którego powinny wynikać 

kolejne, coroczne działania (programy, projekty, zadania). 

W projekcie sformułowano misję Gminy w zakresie sportu, a w ślad za nią 

określono cele strategiczne i zadania proponowane do realizacji w okresie do 2026 

roku. 

 

Gminny sport oparty jest na 2 głównych sektorach, między którymi stworzone są 

stałe relacje i sieć powiązań. Sport szkolny opierający się na prawie oświatowym 

dotyczy zapewniania dzieciom i młodzieży dostępu do sportu w ramach zajęć 

szkolnych przewidzianych w planie lekcji. Zaliczają się tu także zajęcia 

pozaszkolne prowadzone na obiektach szkolnych i gminnych przez 

wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów. 

Drugi sektor to sport w ramach klubów, stowarzyszeń i innych pozarządowych 

organizacji zajmujących się krzewieniem idei sportowego i zdrowego trybu życia, 

który jest najistotniejszym sektorem kąckiego sportu. Kluby sportowe  



i stowarzyszenia prowadzą w różnych dyscyplinach sportowych zorganizowane 

zajęcia dla mieszkańców gminy w każdym wieku. Najpopularniejsze są zajęcia 

piłki nożnej, prowadzone w kilku klubach oraz koszykówki, piłki ręcznej, 

siatkówki zapasów, tenisa stołowego i tenisa ziemnego. 

Działalność klubów i stowarzyszeń oparta jest na dotacjach uzyskiwanych przede 

wszystkim w ramach budżetu gminy. 

Samorząd Gminy Kąty Wrocławskie działając zgodnie z literą prawa, realizując 

zapisy ustaw zobowiązany jest do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 

sportu. 

 

Priorytety rozwoju oraz cele i zadania szczegółowe. 

 

W obszarze kultury fizycznej głównym celem jest aktywność, a w sporcie 

osiąganie wysokich wyników sportowych poprzez udział w różnych formach 

rywalizacji. Aby to osiągnąć potrzeba: 

 

a) dokonać wyodrębnienia dyscyplin priorytetowych, na które kierowany będzie 

główny strumień finansowy z budżetu Gminy. Do tych dyscyplin należeć będą : 

 piłka nożna 

 koszykówka 

 piłka ręczna 

 siatkówka 

 sporty walki 

 tenis stołowy 

 tenis 

b) stworzenie stabilnego programu finansowania kultury fizycznej i sportu i 

zabezpieczenie co roku do 2% dochodów własnych pomniejszonych o wydatki na 

obsługę długu  

 

c) wyznaczenie priorytetów do wypełnienia wielokierunkowego rozwoju sportu i 

kultury fizycznej. 

 



 

W oparciu o demografię, środki finansowe, priorytety społeczne, bazę sportową 

wyznacza się 3 główne priorytety w obrębie kultury fizycznej i sportu. 

 

 

 

PRIORYTETY 

 

 

 

PRIORYTET I PRIORYTET II PRIORYTET III 

Popularyzacja sportu 

wśród dzieci i młodzieży 

oraz mieszkańców gminy 

Wzrost poziomu wyników 
sportowych 

Rozwój i modernizacja 

infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej 

 

Priorytet I. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców 

gminy 

 

W ogólnym ujęciu w priorytecie tym zawarte będą wszystkie działania skutkujące 

zwiększeniem dostępności do sportu oraz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. 

Powinno to być powiązane z programami edukacyjno-wychowawczymi oraz  

z ofertą zagospodarowania wolnego czasu. Kluby sportowe działające na terenie 

Gminy muszą zapewniać dzieciom i młodzieży dobre warunki do rozwoju zarówno 

w sportach indywidualnych, jak i grupowych, gdzie pod okiem wyszkolonych 

instruktorów i trenerów mogą zdobywać umiejętności, które najlepszym 

zawodnikom dadzą perspektywy rozwoju i udziału w wyższych klasach 

rozgrywkowych, czy nawet kariery sportowej na arenie krajowej lub 

międzynarodowej. Dodatkowym atutem zapewnienia młodym ludziom jak 

najszerszego wachlarza możliwości uprawiana sportu jest odciągnięcie ich od 

komputerów, czy bezproduktywnego spędzania czasu poza szkołą. Systematyczny 

udział w treningach jest doskonałym sposobem na walkę  

z patologiami, zagrożeniami cywilizacyjnymi, a ponadto uczy sportowej 

rywalizacji, dyscypliny oraz pokonywania własnych słabości. Rezultatem udziału 



w aktywnym życiu sportowym tej grupy wiekowej będzie aktywna młodzież, która 

w miarę możliwości podejmie dalsze etapy szkolenia, ale przede wszystkim będzie 

sprawniejsza, zdrowsza i nauczy się pozytywnych postaw wobec siebie oraz 

drugiego człowieka. 

 

Cele w ramach Priorytetu I: 

 Poprawa wydolności i sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i seniorów. 

 Zmniejszenie liczby zjawisk patologicznych oraz agresji, w szczególności 

wśród młodzieży. 

 Wykształcenie wśród mieszkańców świadomości w zakresie wartości 

aktywnego wypoczynku oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania 

czasu wolnego. 

 Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zorganizowanych zajęciach 

sportowych. 

 Promowanie i wdrażanie innowacyjnych programów wychowania 

fizycznego w szkołach. 

 Wdrażanie aktywnych form dla całych rodzin. 

 Organizacja imprez rekreacyjnych o powszechnym charakterze. 

 Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach 
społecznych i środowiskowych. 

 Promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności 

fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji 

społecznej poprzez sport. 

 Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

kształtowanie zdrowego stylu życia. 

 Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, 

pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych 

praktyk na terenie gminy. 

 

 

Zadania do realizacji w ramach Priorytetu I:  

 

- Próba powołania struktur GOSiR-u czyli oddzielenie kultury od 

sportu . 

- Stworzenie projektu „Turystyka rowerowa w Gminie Kąty Wrocławskie”. 



 Stworzenie warunków gwarantujących jednakowy dostęp do 

zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na wsi  

i w mieście. 

 Wspieranie finansowe obozów sportowych dla dzieci i młodzieży 

organizowanych przez lokalne stowarzyszenia. 

 Prowadzenie regularnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 

zainteresowanych uprawianiem sportu. 

 Utrzymanie finansowania nauki pływania dla wszystkich dzieci klas III w 

gminie. 

 Wspieranie szkolnych oraz środowiskowych imprez sportowych 

skierowanych do grup dziecięco-młodzieżowych oraz wszystkich 

mieszkańców. 

 Polepszenie organizacji szkolnych zajęć sportowych, pod kątem tworzenia 

programów dla uzdolnionych sportowo uczniów, w tym tworzenie  

klas z poszerzonym programem wychowania fizycznego (utworzenie klas 

sportowych od klasy IV i usportowionych w klasach I-III). 

 Stworzenie i promowanie programu „Aktywny Senior”. 

 Podejmowanie działań zachęcających do współpracy między organizacjami, 

dla których ruch, sport i aktywny wypoczynek stanowią podstawowy cel 

działalności. 

 Zwiększenie promocji i wspieranie finansowe lokalnych stowarzyszeń 

kultury fizycznej, których priorytetem jest praca na rzecz dzieci i młodzieży. 

 Utrzymanie systemu stypendialnego dla uzdolnionej sportowo młodzieży. 

 Doskonalenie zorganizowanego współzawodnictwa szkolnego: rywalizacja 

międzyklasowa, międzyszkolna, Olimpiada gminna. 

 Organizacja „Dnia sportu" we wszystkich szkołach w gminie. 

 Wprowadzenie projektu np. "Lubię sport" mającego na celu zachęcanie 

dzieci w wieku przedszkolnym do aktywności fizycznej.  

 Wspieranie imprez masowych o charakterze sportowym. 

 Współpraca pomiędzy szkołami a klubami sportowymi w zakresie 

wzajemnego uzupełniania oferty sportowo-rekreacyjnej oraz pełniejszego 

wykorzystywania dostępnej bazy . 

 

Priorytet II. Wzrost poziomu wyników sportowych 

Dla uzyskania wzrostu poziomu wyników sportowych, w szerokim jego znaczeniu, 

należy w programowaniu rozwoju uwzględniać trendy i kierunki, jakie występują 

w sporcie powszechnym. Jednocześnie należy pamiętać, iż ważne jest 

wypośrodkowanie pomiędzy coraz to nowszymi oczekiwaniami społeczeństwa, a 

zachowaniem tradycji związanej z promowaniem najpopularniejszych dyscyplin. 



Ponadto ważnym czynnikiem jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry 

szkoleniowej oraz skierowanie działań przede wszystkim do mieszkańców Gminy 

Kąty Wrocławskie 

Cele w ramach Priorytetu II: 

 Promocja i wsparcie finansowe klubów występujących w wyższych klasach 

rozgrywkowych. 

 Organizacja imprez o zasięgu wojewódzkim i krajowym, umożliwiających 

występy rodzimym sportowcom. 

 

Zadania do realizacji w ramach Priorytetu II:  

 Utrzymanie z możliwością modyfikacji - Regulaminu finansowania klubów 

sportowych - w oparciu o popularność, poziom sportowy oraz osiągane 

wyniki. 

 Współpraca z przedstawicielami lokalnego biznesu z zakresie 

współfinansowania sportu w Gminie. 

 Identyfikacja i szczególne wykorzystywanie promocyjne dyscyplin, które 

mają szansę stać się wizytówkami promocyjnymi Gminy.  

 Zwiększenie finansowania priorytetowych dyscyplin sportowych, dla 

których Gmina dysponuje obiektami sportowymi. 

 Utrzymanie regulaminu finansowego promującego pracę z dziećmi  

i młodzieżą (piramida szkoleniowa). 

 Promocja udziału w programach rządowych. 

 Bezpłatny dostęp stowarzyszeń kultury fizycznej do bazy sportowej gminy 

Kąty Wrocławskie. 

 Wspieranie finansowe klubów, które biorą na siebie utrzymanie gminnych 

obiektów sportowych. 

 Wykorzystanie promocyjne znanych postaci sportu związanych z gminą; 

Przyznawanie i promocja tytułu „Przyjaciel sportu” dla szczególnie 

zasłużonych trenerów, działaczy, a także osób i firm wspierających 

zawodników i kluby sportowe z terenu Gminy.  

 Powołanie Gminnej Rady Sportu. 

 

Priorytet III. Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

W obszarze infrastruktury sportowej winny istnieć dwa główne kierunki. Pierwszy 

dotyczy rozbudowy i modernizacji podstawowej bazy sportowej  

w terenie i odnosi się to do ogólnodostępnych boisk ze sztuczną nawierzchnią. 

Drugi kierunek to budowa nowoczesnych obiektów o standardach pozwalających 

przeprowadzać zawody sportowe na ogólnopolskim i międzynarodowym poziomie. 



Należy skoncentrować działania w kierunku uatrakcyjniania bazy sportowo – 

rekreacyjnej, ale przy tym zwracać uwagę na podnoszenie standardów obiektów 

sportowych, stanowiących wizytówkę gminy. 

Cele w ramach Priorytetu III: 

 Unowocześnianie bazy sportowo – rekreacyjnej i modernizacja istniejących 

obiektów. 

 Stworzenie przyjaznych warunków dla prywatnych inicjatyw dotyczących 

budowy bazy sportowej. 

 Organizacja dostępu do obiektów sportowych dla jego maksymalnego  

i efektywnego wykorzystania we wszystkie dni tygodnia. 

 Budowa nowych obiektów sportowych w oparciu o popularność danych 

dyscyplin i możliwości finansowych Gminy. 

 

Zadania do realizacji w ramach Priorytetu III: 

 Stworzenie i przyjęcie wieloletniego planu budowy i rozbudowy bazy 

sportowej na lata 2021-2026. 

 Rozbudowa 3 głównych ośrodków sportu i rekreacji w gminie (Kąty 

Wrocławskie, Smolec, Gniechowice). 

 Budowa nowych obiektów sportowych o charakterze wielofunkcyjnym. 

 Przekonanie prywatnych inwestorów, że tworzenie i eksploatowanie 

obiektów sportowych w Gminie Kąty Wrocławskie jest ekonomicznie 

uzasadnione, 

 Modernizacja, poprawa jakości i podnoszenie standardu obiektów 

istniejących, tak aby było możliwe ich pełne wykorzystanie (np. montaż 

oświetlenia na boiskach, szatnie, prysznice). 

 Prowadzić stałą i aktualną inwentaryzację bazy sportowej na terenie Gminy. 

 Stworzenie bazy noclegowej w Kątach Wrocławskich, która umożliwiłaby 

organizowanie imprez rangi mistrzowskiej, centralnej jak np. mistrzostwa 

kraju czy baraże o awans do wyższej ligi. 

 

Podsumowanie 

 

Niniejszy dokument wyznacza priorytety oraz kierunki działań samorządu, 

stowarzyszeń związanych ze sportem oraz gminnych placówek oświatowych, 

zmierzające do poprawy stanu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kąty 

Wrocławskie w latach 2021-2026. Ma być pomocny dla osób, dla których 



priorytetem w działaniu jest prawidłowy i wszechstronny rozwój sportu  

w lokalnej społeczności. 

 

W szerokiej perspektywie głównym założeniem Programu będzie reagowanie na 

ujawniające się różnice miedzy jej założeniami, stanem rzeczywistym,  

a prognozami uwzględniającymi kierunki rozwoju sportu i kultury fizycznej.  

W związku z tym Program jest dokumentem otwartym i możliwa jest jego bieżąca 

aktualizacja.  

W realizacji Programu wykorzystane zostaną następujące czynniki: 

- instrumenty polityki rządowej, 

- fundusze unijne, 

- budżet gminy, 

- budżet centralny i samorządu województwa,  

- współpraca z partnerami z kręgów biznesowych, 

- środki pozyskane od sponsorów prywatnych. 

 

Jak wskazuje lista zadań, wdrażanie Programu oparte jest na zasadzie współpracy z 

różnymi podmiotami – publicznymi, organizacjami pozarządowymi  

i jednostkami prywatnymi. Aczkolwiek ze strony samorządu gminnego założenia 

Programu w głównej mierze będą realizowane przez: 

- Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 

- ZOJO – placówki oświatowe, 

-Wydział Organizacyjny, 

- Pełnomocnika Burmistrza d/s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

- GOKIS lub GOSiR, 

- Radę Sportu, 

- Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji. 



Aktywność ze strony tych podmiotów jest czynnikiem kluczowym we wdrożeniu 

Programu. Przyjęto, jako założenie podstawowe, że samorząd będzie pełnił rolę 

koordynującą, wspierającą i ułatwiającą działania w zakresie aktywności sportowej, 

natomiast niekoniecznie samorząd musi być bezpośrednim organizatorem 

przedsięwzięć. Najważniejszym jednak celem działań ujętych  

w Programie będzie wzrost aktywności sportowej i poprawa stanu zdrowia  

i komfortu życia mieszkańców. 
 


