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1. WPROWADZENIE
Sport i rekreacja są jednym z fundamentów zdrowego trybu życia. Jednym z celów państwa
i samorządu jest dążenie do rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej oraz rekreacji
w społeczeństwie. Organizacja zajęć, dostęp do możliwości swobodnego uprawiania sportu, zarówno
wyczynowego jak i rekreacyjnego, to zadania, które realizowane na odpowiednim poziomie,
dadzą efekty widoczne w społeczeństwie.

W roku 2003 Rada Miasta Mysłowice podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania
"Strategii zrównoważonego rozwoju dla miasta Mysłowice". W roku 2008 oraz 2014 została ona
poddana aktualizacji. Zaktualizowany dokument został przyjęty Uchwałą nr LIII/996/14 Rady Miasta
Mysłowice z dnia 27 marca 2014. "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Mysłowice 2020+ "powstała
jako odpowiedź na potrzebę koordynacji sektorowych polityk i programów realizowanych w mieście,
dających możliwość pozyskania środków finansowych, znacząco przyspieszających tempo rozwoju
miasta oraz wiązała się nakreśleniem celów i kierunków rozwoju w kolejnych latach,
z uwzględnieniem nowych unijnych, krajowych i regionalnych dokumentów planistycznych przyjętych
dla perspektywy planistycznej 2014-2020.

W dokumencie „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Mysłowice 2020+” odnajdziemy
określone obszary strategiczne, na jakie zostały podzielone sfery życia, objęte analizą. Tematykę
związaną ze sportem i rekreacją odnaleźć możemy w dwóch obszarach: „OP.II. Środowisko i energia”
oraz „OP.IV. Jakość życia”. W ramach tych obszarów wskazano cele strategiczne i kierunki
zmierzające do ich realizacji. I tak, wśród celów strategicznych związanych ze sportem, wskazać
można: ochronę i promocję wartości środowiska naturalnego, bogatą i atrakcyjną ofertę możliwości
spędzania wolnego czasu, w tym: usług kultury i rozrywki oraz kultury fizycznej i rekreacji.

Te cele zakłada się zrealizować przy następujących kierunkach: promocja wartości środowiska
przez wprowadzanie i wzmacnianie funkcji rekreacyjnych i sportowych, rozwój oferty ośrodków
kultury i rozrywki w szczególności promujących lokalne wartości kulturowe i tradycję oraz
dostosowanej do specyficznych potrzeb grup społecznych (młodzież, osoby starsze), rozwój systemu
terenów wypoczynku i rekreacji oraz infrastruktury usług towarzyszących, rozbudowa i modernizacja
systemu ścieżek rowerowych i pieszych o funkcji rekreacyjnej łączących tereny leśne, parki i atrakcje
turystyczne, zapewnienie dostępności nowoczesnych i wielofunkcyjnych placów zabaw.
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W 2016 roku przystąpiono do sprecyzowania zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju
w osobnym dokumencie "Strategia rozwoju sportu w mieście Mysłowice na lata 2017-2022".
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice nr 614/16 z dnia 27 października 2016 roku powołano
zespół do opracowania tegoż dokumentu. W skład zespołu weszli przedstawiciele środowiska
sportowego działający w mieście Mysłowice, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
pracownicy Zespołu Kultury i Sportu oraz Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Mysłowice.
Spotkania zespołu odbywały się cyklicznie, prowadzone były metodą warsztatową. Na spotkaniach
przeanalizowano sytuację mysłowickich klubów sportowych oraz zdiagnozowano stan zaplecza
i sportowej infrastruktury. Następnie przeprowadzono analizę SWOT oraz sformułowano misję i wizję
mysłowickiego sportu. Ostatnim krokiem było wyznaczenie celów i przyporządkowanie do nich zadań
operacyjnych.
Realizacja założeń strategii opierać się będzie na efektywnym wspieraniu kluczowych dla
miasta dyscyplin sportowych. Zakłada się również monitoring i ocenę realizacji zaplanowanych
w dokumencie zadań i projektów. Pod wpływem zasadniczej zmiany warunków zewnętrznych, zapisy
w dokumencie mogą zostać zmodyfikowane w zakresie planowanych celów, kierunków działań,
a także planowanych do osiągnięcia wskaźników.

1.1. RAMY PRAWNE
"Strategia Sportu w Mysłowicach na lata 2017-2022" wpisuje się w wizje, cele i obszary zawarte
w następujących dokumentach nadrzędnych:



W UJĘCIU KRAJU:

Program Rozwoju Sportu do roku 2020



W UJĘCIU WOJEWÓDZTWA:

Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020



W UJĘCIU MIASTA:

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Mysłowice 2020+
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Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi tematykę zawartą w Strategii Sportu
w Mysłowicach na lata 2017-2022 są:











ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857 , t.j. Dz.U. 2017 poz. 1463);
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2003 nr 16 poz. 873, t.j. Dz.U. z 2016 poz.1817 z późn. zm.);
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. 1991 nr 95, t.j. DZ.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.);
ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 nr 21 poz.97, t.j. Dz.U. 2016 poz.40 );
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. 1989 nr 20 poz.104, t.j. Dz.U. 2017 poz. 210);
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95,t.j. Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.);
ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz.U. z 2009 nr 64 poz. 504,t.j. 2017 poz. 1160);
Uchwała nr XL/749/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia
warunków oraz trybu postępowania w udzielaniu dotacji w zakresie rozwoju sportu
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
uchwała nr XXIII/360/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne
osiągnięcia sportowe.

2. DIAGNOZA STANU SPORTU W MYSŁOWICACH
Miasto Mysłowice według stanu na 2016 rok liczyło 74 592 mieszkańców. Od 2012 roku nastąpił
spadek liczby mieszkańców o ponad 1000 osób. Obserwuje się spadek liczby urodzeń w ostatnich
latach i wzrost liczby mieszkańców w grupie 60+ ( ponad 11% w ciągu ostatnich 4 lat). Diagnoza
demograficzna wskazuje jednoznacznie na konieczność ukierunkowania działań w zakresie sportu
i rekreacji w mieście w stronę grupy seniorów. Szczególnie ważne wydaje się tu dostosowanie oferty
zajęć z zakresu sportu i rekreacji dla tej grupy oraz dbałość o odpowiednią infrastrukturę
uwzględniającą potrzeby seniorów.
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TABELA 1
Ludność Mysłowic 2012-2016

Gęstość zaludnienia
oraz wskaźniki

Jednostka miary 2012

2013

2014

2015

2016

osoba

1 148

1 145

1 144

1 141

1 137

osoba

75 305 75 129 75 037 74 851 74 592

mężczyźni osoba

36 555 36 465 36 365 36 239 36 064

kobiety

osoba

38 750 38 664 38 672 38 612 38 528

0-4

ogółem

osoba

4 004

3 890

3 817

3 755

3 671

5-9

ogółem

osoba

3 465

3 662

3 891

3 984

4 032

10-14

ogółem

osoba

3 290

3 285

3 262

3 326

3 350

15-19

ogółem

osoba

3 869

3 631

3 458

3 327

3 280

20-24

ogółem

osoba

5 265

4 977

4 645

4 355

4 026

25-29

ogółem

osoba

6 754

6 410

6 141

5 847

5 577

30-34

ogółem

osoba

6 092

6 379

6 477

6 582

6 633

35-39

ogółem

osoba

5 359

5 504

5 692

5 757

5 884

40-44

ogółem

osoba

4 709

4 787

4 936

5 012

5 112

45-49

ogółem

osoba

5 269

5 069

4 730

4 680

4 585

50-54

ogółem

osoba

6 499

6 165

5 930

5 608

5 333

55-59

ogółem

osoba

5 830

6 033

6 259

6 337

6 305

60-64

ogółem

osoba

4 721

4 845

4 952

5 025

5 147

65-69

ogółem

osoba

3 197

3 266

3 509

3 871

4 120

70 i więcej ogółem

osoba

6 982

7 226

7 338

7 385

7 537

70-74

ogółem

osoba

2 927

2 995

2 930

2 784

2 699

75-79

ogółem

osoba

2 021

2 095

2 171

2 254

2 370

80-84

ogółem

osoba

1 278

1 343

1 357

1 398

1 429

85 i więcej ogółem

osoba

756

793

880

949

1 039

ludność na 1 km2

Ludność ogółem
Ludność wg płci

Ludność
wg grup wieku

ogółem

Poziom nakładów finansowych przeznaczanych rocznie na kulturę fizyczną obrazują zapisy
zawarte w uchwale budżetowej. Na rok 2017 zaplanowano wydatki na działalności sportową
6 713 756 zł, co stanowi 2% całości wydatków planowanych na 2017 r.
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Na mocy uchwały budżetowej1, rokrocznie Mysłowice zabezpieczają kwotę 850 000 zł jako
dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom, w tym wypadku klubom sportowym. Ponadto Mysłowice przeznaczają cyklicznie
kwotę ponad 50 000 zł na nagrody za osiągnięcia w sporcie2. Najlepsi sportowcy wyróżniani są na
corocznej Gali Sportu.
Decyzją Prezydenta Miasta Mysłowice, w mieście działa Rada Sportu3. Ciało to jest organem
opiniodawczym i doradczym Prezydenta w zakresie kultury fizycznej i sportu. Do zadań Rady należy
w szczególności opiniowanie strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu
w części dotyczącej kultury fizycznej, programów dotyczących rozwoju bazy sportowej, opiniują także
wnioski o nagrody dla sportowców i na dotacje dla klubów sportowych. Rada składa się z 10-14
członków powoływanych przez Prezydenta Miasta spośród przedstawicieli organizacji i instytucji
realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Mysłowice. Działalność
Rady ma służyć rozwojowi kultury fizycznej i sportu w Gminie.

W uchwale określającej zasady przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia
sportowe za dyscypliny sportowe ważne dla miasta Mysłowice uznano :
1) koszykówkę;
2) lekkoatletykę;
3) pływanie;
4) piłkę nożną;
5) piłkę ręczną;
6) siatkówkę;
7) siatkówkę plażową;
8) sporty walki;
9) tenis stołowy;
10) sport motorowy.

W związku z koniecznością koncentracji wysiłków finansowych i organizacyjnych miasta na
wybranych dyscyplinach, w oparciu o kryteria: popularność, tradycje, kadra, infrastruktura oraz
wyniki sportowe, wspólnie z działaczami sportowymi biorącymi udział w pracach komisji, dokonano
1

Uchwała nr XXVIII/456/16 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok, dział 926 Kultura
Fizyczna, rozdz. 92695, § 2820;
2
Uchwała nr XXVIII/456/16 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok, dział 926 Kultura
Fizyczna, rozdz. 92695, § 3040;
3
Zarządzenie nr 404/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30 lipca 2015 r.
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wyboru kluczowych dyscyplin olimpijskich oraz nieolimpijskich, które w szczególności powinny być
wspierane przez Miasto Mysłowice. W toku prac Komisji powołanej do opracowania niniejszej
strategii, członkowie wybrali cztery dyscypliny priorytetowe, a są to:
1)

siatkówka;

2)

piłka ręczna;

3)

tenis stołowy;

4)

zapasy.

Wskazanie ww. dyscyplin umotywowane było chęcią podkreślenia wyjątkowej ich rangi dla miasta.
Wieloletnia tradycja, utytułowani zawodnicy, osiągnięcia, wyniki i możliwości dalszego rozwoju,
stanowią podstawę podjętej decyzji.

2.1. WYKAZ MYSŁOWICKIHC KLUBÓW SPORTOWYCH
Tabela 2
Aktywne stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej wpisane w ewidencję prowadzoną przez
Prezydenta Miasta Mysłowice.

Lp. Nazwa stowarzyszenia

Siedziba

Zakres działania
– dyscyplina sportowa

1.

ul.Piastów Śląskich 6/32

Sekcja karate

ul.Wielka Skotnica 94c

Sekcja kyokushin karate

ul.Brzęczkowicka 5a/26

Sekcja podróżniczo-turystyczna

2.
3.

Mysłowicki Klub Karate
Mysłowicki Klub Kyokusin Karate
„ROKI”
Akademia Sportu, Turystyki i
Rekreacji

4.

Klub Sportowy ROAN FIGHT CLUB

ul. Bohaterów Getta 17

Sekcje: ju-jitsu, judo, boks

5.

Klub Tenisa Stołowego

ul.Katowicka 21a/10

Sekcja tenisa stołowego

Tabela 3
Aktywne uczniowskie kluby sportowe wpisane w ewidencję prowadzoną przez Prezydenta Miasta Mysłowice

Lp. Nazwa stowarzyszenia
1.
2.
3.

Uczniowski Klub Sportowy
HERKULES” przy Gimnazjum nr 1
UKS Akademia Piłkarska Champions
Mysłowice przy Gimnazjum nr 2
Uczniowski Klub Sportowy JUDO
Mysłowice

Siedziba

Zakres działania – dyscyplina
sportowa

ul. W. Skotnica 84

Sekcje : zapasy, ju-jitsu,

ul. Szopena 8/12

Sekcja piłki nożnej

ul. Jasińskiego 2

Sekcje: judo, ju-jitsu
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4.
5.
6.

7.

Uczniowski Klub Sportowy
„Chromik”
Zapaśniczy Uczniowski Klub
Sportowy Siła Mysłowice
Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „Siódemka” Mysłowice
Uczniowski Klub Sportowy
Concordia Mysłowice

ul. Powstańców 23
ul. Jasińskiego 2
ul. Ks. Norberta
Bończyka 32 z
ul. Kosztowska 79

Sekcja lekkoatletyczna
Sekcje zapasy
Sekcje piłki ręcznej
Sekcje sportów wodnych:
żeglarstwo,
motorowodniactwo,
wioślarstwo, pływanie,
nurkowanie

Tabela 4
Aktywne stowarzyszenia sportowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Lp

Nazwa stowarzyszenia

Siedziba

Zakres działania – dyscyplina
sportowa

1.

Klub Sportowy „Górnik 09”

ul. Gwarków 13

Sekcje piłki nożnej

2.

Klub Sportowy Lechia 06 Mysłowice

ul. Powstańców 23

Sekcje piłki nożnej

3.

KS.Olimpia Siła”

ul. P. Jasińskiego 2

Sekcje zapasy

4.

KS.„ Górnik Wesoła”

ul. Sportowa 2

Sekcje piłki nożnej

5.

Klub Sztuk i Sportów Walki
„SHOGUN”

ul. Stokrotek 9/5

Sekcje: ju-jitsu, judo, boksu,
brazylian
ju-jitsu , kick boksu

6.

Górniczy Klub Motorowy

ul. Ptasia 27

Sekcja motocross

7.

Klub Rekreacyjno Sportowy
„TYTAN”

ul. Krakowska 14

Sekcje: piłka nożna, tenis
stołowy, szachy, biegi
terenowe, pływanie, piłka
siatkowa, piłka koszowa, boks,
badminton, strzelanie z broni
pneumatycznej, kulturystyka,
trójbój siłowy, ringo,
podnoszenie ciężarka 17,5 kg,
przeciąganie liny

Klub Olimpijczyka przy Zespole
Szkół Sportowych im.
Olimpijczyków Śląskich

ul. Gwarków 1

Ludowy Klub Sportowy „Unia
Kosztowy”

ul. Paderewskiego 4

Sekcje piłki nożnej

ul. Gwarków 2

Sekcje: pływanie, piłka
wodna, skoki do wody

11. Mysłowicka Siatkówka Kobiet

ul. Pawła Jasińskiego 2

Sekcje siatkówki

12. Sportowy Klub Jeździecki „JOKAR”

ul. Aleja Spacerowa 23

Sekcja jeździecka

8.

9.

10. Śląski Okręgowy Związek Pływacki

9

Sekcje: pływanie, tenisa
stołowego, judo,
szachy, piłka nożna, taniec
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13. Automobilklub Mysłowicki

ul. Obrzeżna Północna

Sekcje sportów motorowych

14. Fundacja Sport i Edukacja

ul. Obrońców
Westerplatte 12

Sekcje: siatkówki, sporty
motorowe
Sekcje: rekreacji ruchowej,
lekkoatletyka

15.

Stowarzyszenie
„Truchtacz Mysłowice”

ul. Plater 22

2.2. INFRASTRUKTURA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był zakładem budżetowym powołanym przez Radę Miasta
w 1978 roku. W wyniku przekształcenia, od dnia 01.01.2015 r. funkcjonuje jako jednostka
budżetowa, która posiada w swoim zarządzie następujące obiekty:

HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA UL. KS. NORBERTA BOŃCZYKA, 41-400 MYSŁOWICE
Widownia stała - 700 miejsc + trybuny rozkładane - 300 miejsc, łącznie - 1000 miejsc. Płyta główna
boiska ma wymiary 44x24 m. Wysokość hali: 12,5 m. Boisko treningowe posiada wymiary 12x21 m,
wysokość 7m; podłoga sportowa drewniana. Rozkłada scena o wymiarach 18x9m lub z zadaszeniem
o wymiarach 9x9m. Oświetlenie - 1000 lux. Pomieszczenia dodatkowe w hali: siłownia, sauna, pokój
odnowy biologicznej, 6 szatni sportowych wraz z prysznicami, sala bankietowa, bufet z zapleczem,
garderoby, sanitaria, pomieszczenia magazynowe.

OBIEKT PRZY UL. POWSTAŃCÓW, 41-400 MYSŁOWICE
Znajdują się tutaj pomieszczenia administracyjne, siłownia oraz niedawno wyremontowana sala
sportowa o wymiarach 24 x 13 m. Wykonano nową nawierzchnię sportową (teraflex) oraz
wyremontowano zaplecze sanitarne.

OBIEKT PRZY UL. PROMENADA, 41-400 MYSŁOWICE
W skład obiektu przy ul. Powstańców 23 wchodzi kompleks boisk sportowych przy Promenadzie.
Znajdują się tutaj: stadion piłkarski z bieżnią lekkoatletyczną, boisko treningowe do piłki nożnej.
Na obiektach prowadzone są rozgrywki sportu szkolnego, korzystają z nich także sekcje MOSiR-u:
piłki nożnej i lekkiej atletyki. Obiekt udostępniany jest klubowi sportowemu Lechia 06, a także
zainteresowanym grupom.
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OBIEKT PRZY UL. JASIŃSKIEGO, 41-400 MYSŁOWICE
Kolejny z obiektów MOSiR-u znajduje się przy ul. Jasińskiego 2. W skład kompleksu wchodzi budynek
z dwiema salami sportowymi oraz częścią administracyjno-gospodarczą, kawiarenka sportowa oraz
boisko asfaltowe do piłki ręcznej. Mała sala ma wymiary 20 x 13 m, służy do prowadzenia
codziennych treningów w sekcjach zapasów oraz judo, a także do prowadzenia zajęć aerobicu dla
kobiet. Na sali na stałe rozłożona jest mata, która umożliwia prowadzenie treningów w w/w sekcjach.
Duża sala ma wymiary 23 x 14 m oraz widownię na 180 miejsc. Z obiektu korzystają szkoły oraz sekcje
sportowe MOSiR-u: judo, jujitsu, zapasy, koszykówka i siatkówka. Sala udostępniana jest także
zainteresowanym mieszkańcom miasta. W obiekcie tym są rozgrywane ogólnopolskie zawody
w sportach walki oraz mecze siatkówki.

OBIEKTY PRZY ULICY STADIONOWEJ (PARK SŁUPNA)
Kompleks boisk do siatkówki plażowej przy Kąpielisku Słupna. Boiska te zostały wykonane przez
miasto i służą do organizacji zawodów najwyższej rangi. W roku 2004 były tu organizowane:
Mistrzostwa Europy Juniorek i Juniorów w Siatkówce Plażowe, Mistrzostwa Europy do lat 23
w Siatkówce Plażowej, Mistrzostwa Świata Swatch-FIVB do lat 21 w Siatkówce Plażowej a od 2008
roku FIVB Beach Volleyball Swatch World Tour.

POZOSTAŁE OBIEKTY MOSIR
- kąpielisko w Parku Słupna przy ulicy Stadionowej (PARK SŁUPNA) – sezonowe;
- lodowisko przy ulicy Stadionowej – sezonowe;
- sala sportowa, ul. Piastów Śląskich 20;
- kąpielisko i tereny rekreacyjne "Hubertus", ul. Szabelnia.

2.3. POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA
Tabela 5
Nieruchomości gruntowe w m2 wg stanu na 2016-12-14 . Źródło: UM Mysłowice

Nazwa szkoły / placówki
Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka i Mysłowicach
Zespół Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach
Gimnazjum nr 6 w Mysłowicach
Gimnazjum nr 5 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mysłowicach
Przedszkole nr 13 im. Janusza Korczaka w Mysłowicach
Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach
11

Place
Tereny
zabaw sportowe
1193,00 1301,00
1439,90
7964,00
2693,00
2511,93
500,00
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Przedszkole nr 4 w Mysłowicach
Przedszkole nr 19 w Mysłowicach
Przedszkole nr 8 w Mysłowicach
Przedszkole nr 18 w Mysłowicach
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Mysłowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach
Przedszkole nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach
Przedszkole nr 15 w Mysłowicach
Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach
Przedszkole nr 20 im. Misia Uszatka w Mysłowicach
Niepubliczne Przedszkole "Cudaczek" z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole Niepubliczne "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym w Mysłowicach
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bernarda Świerczyny w Mysłowicach
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałem Specjalnym
"Zielona Lokomotywa"
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mysłowicach
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach

900,00
700,00
1200,00
1466,00
20,00
462,00
1320,00
500,00
1500,00
3098,50
1122,00
270,00
300,00
1113,00
372,50
433,00
75,00

WYKAZ BOISK NA TERENIE MIASTA MYSŁOWICE UTRZYMYWANYCH
PRZEZ URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
1. Bończyka
2. Jodłowa
3. Reja - Brzezinka
4. Ofiar Września / Wybickiego
5. Murckowska / Krasowska – Ławki

WYKAZ PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA MYSŁOWICE UTRZYMYWANYCH
PRZEZ URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
1. Fików 5
2. Łukasiewicza - OSP
3. Ofiar Września 38
4. PCK 80
5. Strumieńskiego 5,7
6. Okrzei 1
7. Reymonta / Wyspiańskiego 14
8. Górnicza 20
9. Mickiewicza 20
10. Stokrotek 4
12

480,00
1221,00
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11. Jodłowa 1f - Kościół
12. Boczna 20c
13. Stawowa 27
14. H. Kołłątaja 14
15. Armii Krajowej 1
16. Gen. Ziętka /Mielęckiego
17. Armii Krajowej 8-12
18. Portowa 20
19. M. Konopnickiej
20. Spacerowa 21
21. 11-go Listopada 1/Piastów Śl. 4
22. Piastów Śląskich 8
23. Bończyka
24. Kwiatowa – Szopena
25. Mini Park Partyzantów
26. Różyckiego 8/10
27. Krasowska
28. Park do Street Workout na Bończyku – przy Miasteczku Rowerowym

PONADTO PLACE ZABAW WYBUDOWANE W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH:
29. Gwarków 3 (plac zabaw na terenie znajdującym się w zarządzie Zespołu Szkół Sportowych)
– przekazany zostanie Zespołowi Szkół Sportowych,
30. Górnicza 4 (plac zabaw na terenie znajdującym się w zarządzie Gimnazjum nr 2)
– przekazany zostanie do Gimnazjum nr 2,
31. Nygi/Hlonda (plac zabaw na terenie znajdującym się w zarządzie Gimnazjum nr 3)
– przekazany zostanie do Gimnazjum nr 3
32. Gwarków – Sobieskiego – umowa użyczenia; plac zabaw wybudowany przez miasto na terenie
spółki i administrowany przez spółkę.

WYKAZ SIŁOWNI NAPOWIETRZNYCH
1. ul. Stawowa 27
2. ul. Kryształowa 1
3. ul. Nad Przemszą
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4. ul. Wrzosowa na wysokości numeru 22
5. ul. Bończyka – przy Miasteczku Rowerowym
6. ul. Strumieńskiego 5,7
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Tabela 6
Tereny sportowe wg stanu na 2016-12-14. Źródło: UM Mysłowice

Nazwa szkoły / placówki
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA
W MYSŁOWICACH
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. OLIMPIJCZYKÓW
ŚLĄSKICH W MYSŁOWICACH
GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH
GIMNAZJUM NR 5 IM. KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W MYSŁOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. JERZEGO CHROMIKA
W MYSŁOWICACH
GIMNAZJUM NR 2 IM.NOBLISTÓW POLSKICH W
MYSŁOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. ALFREDA
SZKLARSKIEGO W MYSŁOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KAWALERÓW
ORDERU UŚMIECHU W MYSŁOWICACH
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W
MYSŁOWICACH
ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1 W
MYSŁOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W MYSŁOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA
W MYSŁOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KORNELA
MAKUSZYŃSKIEGO W MYSŁOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HELENY I IGNACEGO
FIKÓW W MYSŁOWICACH

boisko
boisko
do
do
siatkówki koszykówki

boisko boisko
boiska
inne
do
do bieżnie
skocznie rzutnie uniwersalne/ urządzenia
piłki
piłki proste
wielozadaniowe sportowe
ręcznej nożnej

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
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GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM.
WOJCIECHA KORFANTEGO W MYSŁOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. BERNARDA
ŚWIERCZYNY W MYSŁOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM GUSTAWA MORCINKA
W MYSŁOWICACH
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W
MYSŁOWICACH
SUMA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
8

10

7

4

1

1

6

5

2

1

1

5

2

Tabela 7
Funkcje pomieszczeń - pomieszczenia WF wg stanu na 2016-12-14
Liczba
pomieszczeń
do
prowadzenia
zajęć WF

Powierzchnia
pomieszczeń
do
prowadzenia
zajęć WF
w m2

Zespół Szkół Specjalnych

1

68,93

Zespół Szkół
Ogólnokształcących

2

262,06

Ii Liceum Ogólnokształcące

5

1285,45

Zespół Szkół Sportowych

3

310,70

1

Gimnazjum nr 6
w Mysłowicach

3

236,50

1

Gimnazjum nr 5

3

420,00

Szkoła Podstawowa nr 16

2

639,00

Gimnazjum nr 2

2

293,00

Szkoła Podstawowa nr 15

2

279,00

Nazwa szkoły / placówki

Hala sportowa o wymiarach
mniejszych niż 44 m x 22 m do 36
m x 18 m albo o powierzchni
mniejszej niż 968 m2 i równej
lub większej niż 648 m2

Sala gimnastyczna o wymiarach
Sala gimnastyczna o wymiarach
Sala o
mniejszych niż 36m x 18m do 24m mniejszych niż 24m x 12m do 18
powierzchni
x 12m lub o powierzchni mniejszej
m x 9 m lub o powierzchni
mniejszej
niż 648 m2 i równej lub większej
mniejszej niż 288 m2 i równej
niż 162 m2
niż 288 m2
lub większej niż 162 m2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr2
Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 1

1

600,00

1

2

647,28

1

Szkoła Podstawowa nr 2

1

50,11

Szkoła Podstawowa nr 1

2

372,00

Gimnazjum nr 1

4

30,00

Szkoła Podstawowa nr 9

1

184,00

Szkoła Podstawowa nr 5

4

1230,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr3

1

52,00

1
1
1
1
1

1
1
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2.4. ANALIZA SWOT
2.5.
SŁABE STRONY




















MOCNE STRONY






Brak jasnych kryteriów podziału środków na
sport
Brak określenia sposobu wyliczania kwoty
przeznaczanej w budżecie miasta na rozwój
sportu
Brak uściślenia dyscyplin priorytetowych dla
miasta







Brak pełnowymiarowego boiska ze sztuczną
nawierzchnią
Brak basenu miejskiego
Mała ilość boisk na osiedlach
mieszkaniowych



Brak stadionu lekkoatletycznego
Brak jednolitych kryteriów opłat za
korzystanie z obiektów przez kluby sportowe






Rosnąca niechęć do zajęć ruchowych wśród
dzieci i młodzieży
Słaba współpraca sportu z biznesem
Brak terenów rekreacyjnych
Brak oznakowania ścieżek biegowych i nordic
walking
Słaba współpraca klubów sportowych ze
szkołami




Słaba popularyzacja imprez sportowych
Słaba informacja o imprezach sportowych




Brak kompleksowej informacji o działalności
klubów, infrastrukturze, terenach
rekreacyjnych, trasach itp.
Promocja miasta przez sport
Brak wystarczająco dużej bazy szkoły
sportowej dla przyjęcia wszystkich dyscyplin
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Duża liczba organizacji/klubów sportowych
Wykwalifikowana kadra trenerska
Wyposażenie sal sportowych
Współpraca z MOSiR (kluby, szkoły, osoby
prywatne)
Dotacje dla klubów sportowych
Docenianie osiągnięć sportowych
Współpraca z Urzędem Miasta
Społeczności działające na rzecz sportu
Bogata oferta dyscyplin sportowych
obecnych w mieście
Miejsca z potencjałem sportoworekreacyjnym
Akcja „Lato” i „Zima”
Siłownie napowietrzne na osiedlach
Szkolenie dzieci i młodzieży
Zracjonalizowanie siatki istniejących klubów
w ramach jednej dyscypliny
Sport ponad dzielnicami
Infrastruktura:
- hala MOSiR;
- boiska rekreacyjne przy szkołach;
- boiska rekreacyjne przy osiedlach;
- boisko do siatkówki plażowej;
- lodowisko (dostępne bezpłatnie).
Duża liczba organizacji/klubów sportowych
Wykwalifikowana kadra trenerska

STRATEGIA SPORTU W MYSŁOWICACH NA LATA 2017-2022

SZANSE

 Możliwość rozwoju szkoły sportowej
 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej
 Pozyskanie funduszy zewnętrznych na
inwestycje

 Wzrost popularności aktywnego uprawiania
sportu i zdrowego stylu życia

 Zaangażowanie klubów w działalność NGO

ZAGROŻENIA

 Starzejące się społeczeństwo
 Rozpowszechnianie się „siedzącego trybu
życia”

 Upadek niektórych klubów sportowych
 Nierówny podział środków
 Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych,
imprezach nie jest sposobem spędzania
wolnego czasu

3. MISJA, WIZJA I CELE STRATEGICZNE WRAZ Z KIERUNKAMI DZIAŁAŃ
W celu określenia kierunków rozwoju sportu w mieście, dróg prowadzących do realizacji określonych
celów, ważne jest, by określić misję i wizję stanu pożądanego. W tym miejscu nasuwają się pytania:
czym i po co jest miasto dla sportu?, jakie ma być miasto w kontekście sportu?, jaki obrać kierunek?,
jaki ma być sport w mieście? Te i inne pytania, prowadzą do określenia hasła będącego odpowiedzią
i jednocześnie drogowskazem zmian, misją:

„Mysłowice – miasto sportu, rekreacji i zdrowego stylu życia”

Wizją rozwoju sportu określić można z kolei kierunek działań, przez który zrealizowana zostanie
wskazana wyżej misja. Wizja rozwoju sportu w Mysłowicach określają następujące słowa:

„Miasto Mysłowice, nieprzerwanie stawiając sobie za cel zaspokajanie potrzeb swoich
mieszkańców, stanie się miastem ludzi prowadzących zdrowy tryb życia oraz zadowolonych
z dostępnych dla wszystkich terenów sportu i rekreacji”

Będzie to możliwe dzięki takim działaniom miasta jak:







Wspieranie aktywności fizycznej dostępnej dla każdego mieszkańca, w każdym wieku;
Dbałość o infrastrukturę sportową i rekreacyjną, ciągłe unowocześnianie posiadanej bazy;
Usługi sportowe i rekreacyjne powszechnie dostępne dla mieszkańców i gości;
Organizowane atrakcyjne widowiska sportowe rangi krajowej i międzynarodowej;
Promowanie sportu w Mysłowicach i promocja Mysłowic przez sport;
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Dążenie do sukcesów sportowych mysłowiczan na każdym szczeblu rozgrywkowym.

4. CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE I ZADANIA Z NICH WYNIKAJĄCE
Funkcjonowanie miejskich ośrodków sportowych, klubów sportowych, sport i rekreacja
mieszkańców w dzielnicach i promocja sportu to tylko część tematów, które musi objąć Strategia.
Potrzeba syntetycznego i uporządkowanego spojrzenia na temat nakazuje wytyczenie celów
strategicznych, skupiających kierunki działań, które należy podjąć w celu zapewnienia stabilnego
funkcjonowania i rozwoju sportu i rekreacji w mieście Mysłowice.
W dalszej części dokumentu opisane zostaną poszczególne cele strategiczne i cele operacyjne.
W ramach każdego z celów wskazane zostaną zadania do realizacji.

4.1. CEL STRATEGICZNY I - modernizacja i utrzymanie infrastruktury sportowej
w Mysłowicach
Większość obiektów sportowych w Mysłowicach znajduje się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, pozostała część to obiekty przy szkołach. Do tej infrastruktury zaliczyć można jeszcze
boiska osiedlowe, a także tak zwane siłownie plenerowe. Pomijając halę widowiskowo-sportową
w dzielnicy Bończyk-Tuwima, która została oddana do użytku w 2005 roku, w ostatnich latach nie
wybudowano nowych, ogólnodostępnych obiektów sportowych. Samorząd realizuje natomiast
systematyczną rozbudowę i modernizację obiektów zlokalizowanych przy placówkach oświatowych.
Przykładem mogą być modernizowane boiska sportowe, czy też oddana w 2017 roku sala
gimnastyczna dla Zespołu Szkół Sportowych w dzielnicy Piasek. W związku z brakiem nowych
obiektów sportowych, niezbędna jest kompleksowa modernizacja i ciągłe monitorowanie stanu
technicznego obecnie posiadanej bazy sportowej. W trakcie remontów należy zwrócić uwagę na
dostosowanie obiektów do aktualnego zapotrzebowania, nowych rozwiązań technicznych, w tym
obniżających koszty eksploatacji.
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4.1.1. CEL OPERACYJNY 1 - dostosowanie infrastruktury sportowej do potrzeb
mieszkańców miasta mysłowice
Zmieniające się trendy, popularność niektórych dyscyplin sportowych, a także chęć zróżnicowania
form uprawiania sportu, skłania mieszkańców do zgłaszania potrzeb powstawania w mieście nowych
obiektów sportowych. Samorząd, biorąc pod uwagę zdanie mieszkańców, realizując strategię rozwoju
sportu i rekreacji w mieście, jak również uwzględniając uwarunkowania finansowe i gruntowe,
podejmuje decyzje o realizacji inwestycji w ramach posiadanych możliwości, uwzględniając
priorytetowe potrzeby miasta.

ZADANIA:
ZADANIE I.1.1
Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią;
Piłkę nożną można uznać obecnie za najpopularniejszą, masowo uprawianą dyscyplinę sportową
w kraju. Miasto Mysłowice posiada na swoim terenie kilka pełnowymiarowych boisk piłkarskich
o nawierzchni trawiastej. Obiekty te są jednak w większości użytkowane przez funkcjonujące
w mieście kluby piłkarskie. W związku z chęcią popularyzacji dyscypliny w mieście, jak również
potrzebą zapewnienia większego dostępu do obiektów sportowych dla mieszkańców, powstaje
potrzeba budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią. Obiekt taki byłby
uzupełnieniem dla obecnie posiadanej bazy, jak również pomimo intensywności użytkowania, dzięki
zastosowanym rozwiązaniom, byłby tańszy w utrzymaniu i trwalszy.
ZADANIE I.1.2
Budowa stadionu lekkoatletycznego;
Miasto Mysłowice posiada długie tradycje lekkoatletyczne, szczególnie w dyscyplinach biegowych. Od
wielu lat w mieście organizowane są różnego rodzaju zawody lekkoatletyczne, np. Memoriał Jerzego
Chromika. Na terenach Promenady cykliczne organizowane są zawody biegowe dla dzieci i młodzieży.
Ze względu na powyższe, zrodziła się inicjatywa przebudowy obiektu użytkowanego dziś przez klub
sportowy Lechia 06, na potrzeby stadionu lekkoatletycznego, z kompleksową infrastrukturą
przeznaczoną dla wielu dyscyplin lekkoatletycznych. Dzięki modernizacji, będzie można w tym
miejscu organizować zawody wyższej rangi, o zasięgu ponadlokalnym. Obiekt będzie mógł być
użytkowany także przez dzieci i młodzież.
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ZADANIE I.1.3
Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Słupna i Promenada;
Na terenie miasta zlokalizowanych jest kilka obiektów o dużym potencjale rekreacyjnym, wymagają
one jednak modernizacji i doinwestowania. Do najlepiej zlokalizowanych i wyposażonych należy
obecnie teren kąpieliska przy ulicy Stadionowej w dzielnicy Słupna. Ze względu na bliskość terenów
Promenady i

projektowanym w tym miejscu stadionem lekkoatletycznym, pożądanym byłoby

utworzenie tam swego rodzaju kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Do niezbędnych prac należy
zaliczyć przebudowę i doposażenie obecnego kąpieliska oraz połączenie pieszo-rowerowe i drogowe
z terenami spacerowymi i rekreacyjnymi dzisiejszej Promenady. Konieczne wydaje się stworzenie
przestrzeni przyjaznych uprawianiu nordic walkingu, biegów, terenów dla rolkarzy itp. Cała
inwestycja stworzyłaby w mieście atrakcyjny obiekt, o walorach, które mogłyby przyciągnąć
odwiedzających z innych miast, zważywszy dodatkowo na historyczny aspekt terenów Promenady.
ZADANIE I.1.4
Budowa ogólnodostępnego basenu miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkoły
sportowej;
Na terenie Mysłowic znajduje się jedno kąpielisko otwarte w dzielnicy Słupna. Do roku 2017
funkcjonował basen kryty przy ulicy Świerczyny. Z basenu krytego dotychczas korzystał Zespół Szkół
Sportowych oraz mieszkańcy miasta. W związku ze złym stanem technicznym obiektu, basen został
zamknięty przez jego właściciela tj. Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Brak tego typu obiektu wymusił
na szkole sportowej potrzebę zmian w profilu szkolenia, a mieszkańców zmusił do korzystania
z obiektów w innych miastach. W związku z sytuacją braku basenu w zasobach miejskich, oczekiwana
jest budowa takiego obiektu, który zaspokoi zarówno potrzeby mieszkańców oraz umożliwi
utrzymanie dyscyplin pływackich w oferty szkoły sportowej. Ze względu na koszty utrzymania
obiektu, przed rozpoczęciem inwestycji, należy opracować kompleksowy plan wykorzystywania
basenu, dążąc do minimalizowania kosztów jego utrzymania.
ZADANIE I.1.5
Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz pozostałe obiekty sportoworekreacyjne w mieście powstawały na przestrzeni lat i w różnym okresie przechodziły modernizacje
i remonty. Wszystkie obiekty będące w zarządzie MOSiR w Mysłowicach są w ciągłym użytkowaniu
przez mieszkańców miasta, kluby sportowe i uczniów mysłowickich szkół, co determinuje ciągłe
monitorowanie ich stanu technicznego i reagowanie na ewentualne potrzeby remontowe
i naprawcze. To samo tyczy się infrastruktury zlokalizowanej w szkołach. Ponadto, popularyzacja
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różnego rodzaju dyscyplin sportowych skłania do dokonywania zmian w przeznaczeniu obiektów
i dostosowaniu wyposażenia do dyscyplin będących w aktualnej ofercie placówek. Nie należy
zapominać o takich formach rekreacji ruchowej jak biegi, czy nordic walking i także tutaj zapewnić
odpowiednie warunki do rozwoju tej formy spędzania wolnego czasu. Niezwykle istotne są koszty
utrzymania poszczególnych budynków, zaopatrzenie w niezbędne media i stały audyt wydatków,
celem podejmowania działań racjonujących te koszta, jak np. termomodernizacje. Kierując się
wspomnianą racjonalizacją, będąc jednocześnie świadomym stanu technicznego bazy sportoworekreacyjnej, należy opracować aktualizowany cyklicznie dokument, który będzie zawierał wynik
audytu stanu technicznego obiektów. Dokument ten, będzie zawierał listę bieżących potrzeb
remontowo-modernizacyjnych obiektów sportowych i rekreacyjnych, które będą uwzględniane
i realizowane przez samorząd według możliwości finansowych.
ZADANIE I.1.6
Doposażenie boisk osiedlowych – komunikacja ze spółdzielniami i wspólnotami
Obiekty sportowe mysłowickiego MOSiR-u stanowią większość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
w mieście, jednakże nie należy zapominać o obiektach zlokalizowanych na osiedlach i w dzielnicach.
Wraz z rozrostem miasta, w dzielnicach, nierzadko z inicjatywy samych mieszkańców, powstawały
place zabaw i wielofunkcyjne boiska sportowe. Obecnie większość tych obiektów znajduje się
w zarządzie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Bardzo często boiska te są jedynymi obiektami
sportowymi, z których korzystają dzieci i młodzież z mniej zamożnych rodzin, dlatego też istotne dla
miasta jest zwrócenie uwagi na modernizację tej infrastruktury. Ze względu na wspomnianą
wcześniej strukturę własności, należy nawiązać współpracę z zarządcami nieruchomości, na których
terenie znajdują się boiska i place zabaw, w celu systematycznego doposażenia obiektów w nowe
urządzenia i modernizowanie obecnych.

4.1.2. CEL OPERACYJNY 2 - wspieranie rozwoju zespołu szkół sportowych
Zespół Szkół Sportowych to mysłowicka placówka oświatowa, która w 2017 roku obchodziła 35-lecie
istnienia. Szkoła Podstawowa mieszcząca się w tym samym budynku liczy sobie natomiast już ponad
100 lat. Zespół Szkół Sportowych kształci dzieci w ramach obowiązującego systemu nauczania,
a dodatkowo w takich dyscyplinach sportowych jak: judo, pływanie, piłka nożna, szachy, tenis
stołowy. Szkoła doczekała się wielu sukcesów sportowych, a uczniowie placówki współzawodniczą
rokrocznie w licznych zawodach sportowych wszystkich szczebli.
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Długoletnia historia i wypracowana renoma Zespołu Szkół Sportowych przemawia za inicjatywą
aktywnego wspierania rozwoju placówki. Ze względu na specyfikę szkoły, dalsza działalność placówki
wiąże się z podejmowaniem ważnych dla niej i jej uczniów decyzji i działań, aby zachować ciągłość
szkolenia w oferowanych dyscyplinach sportowych. Pod uwagę należy również brać reformy systemu
nauczania, które mogą spowodować daleko idące zmiany w funkcjonowaniu szkoły sportowej.

ZADANIA:
ZADANIE I.2.1
Rozwijanie bazy lokalowej Zespołu Szkół Sportowych wraz z wykorzystaniem
istniejącej infrastruktury
Ze względu na zmiany w systemie nauczania, a także plany rozwoju szkoły, należy rozważyć
powiększenie bazy lokalowej placówki. W celu komfortowego prowadzenia zajęć dydaktycznych,
możliwe do podjęcia działania, to rozbudowa placówki lub przeniesienie części zajęć lekcyjnych
i dyscyplin do innych obiektów zlokalizowanych na terenie miasta. Ze względu na fakt, iż obecnie
część zajęć już prowadzona jest w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Ks. Norberta Bończyka,
bliskość tego obiektu skłania do rozważenia prowadzenia zajęć w placówkach w bezpośredniej
bliskości hali.

ZADANIE I.2.2
Dostosowanie oferty Zespołu Szkół Sportowych do priorytetowych dyscyplin sportowych
Rada Miasta Mysłowice, uchwałą nr XL/749/13 z dnia 28 marca 2013 r., nr LVII/1110/14 z dnia 28
sierpnia 2014 r. oraz uchwałą nr XXV/409/16 z 29 września 2016 r. określiła grupę dyscyplin
sportowych uznanych za ważne dla Miasta Mysłowice. W grupie wspomnianych dyscyplin znajdują
się: koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, siatkówka plażowa,
sporty walki, tenis stołowy, sport motorowy. Biorąc pod uwagę możliwości kadrowe, lokalowe
i techniczne, wspólnie z dyrekcją szkoły, należy podjąć działania w kierunku możliwie najpełniejszego
dostosowania oferty szkoły do zapisanych uchwałami dyscyplin sportowych.

4.2.

CEL STRATEGICZNY II – zapewnienie sprawnej organizacji sportu i rekreacji

Funkcjonowanie

sportu i rekreacji w mieście, w szerszym ujęciu, to zarówno funkcjonowanie

ośrodków sportowych jak i współpraca z organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi
działalność z zakresu sportu. To także między innymi promocja sportu dzieci i młodzieży oraz
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zapewnienie dostępności obiektów sportowych i widowisk sportowych dla mieszkańców.
Kompleksowe zapewnienie sprawnej organizacji sportu i rekreacji to działanie nastawione na
współpracę całego środowiska sportowego, ukierunkowaną na propagowanie ogólnie pojętego
sportu powszechnego.

4.2.1. CEL OPERACYNY 1 - Zapewnienie właściwego finansowania sportu i rekreacji
Władze miasta Mysłowice skutecznie realizują działania w zakresie wsparcia rozwoju sportu oraz
zamierzają w dalszym ciągu prowadzić taką działalność. Wyrazem tego jest dotowanie działalności
stowarzyszeń sportowych w mieście, fundowanie stypendiów sportowych, utrzymywanie i rozwijanie
bazy

sportowej,

wspieranie

organizacji

imprez

(wydarzeń)

sportowych

o

znaczeniu

międzynarodowym lub ogólnopolskim. Próba zdiagnozowania stanu sportu w mieście i sprofilowania
(ukierunkowania) wsparcia finansowego jest zadaniem trudnym. Wynika to z jego różnorodnych
celów i funkcji, które czasem wzajemnie się wspierają i uzupełniają, a niekiedy są odmiennie
zorientowane. Stąd zasadnym wydaje się zróżnicowane polityki finansowania szeroko pojętego
sportu, kierując się następującym przesłankami:
- koniecznością rozwoju edukacji sportowej dzieci i młodzieży, jako elementu prawidłowego
wychowania psychoruchowego, selekcji jednostek o uzdolnieniach sportowych, a także składowej
profilaktyki przeciwdziałania patologiom młodego pokolenia;
- potrzebie rozwoju sportu powszechnego mieszkańców miasta, a zwłaszcza rodzin i osób starszych,
jako składowej przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym (np. zawałom mięśnia sercowego,
cukrzycy, schorzeniom ortopedycznym i innym) oraz podtrzymania dobrostanu zdrowotnego
i sprawności ruchowej po zakończeniu aktywności zawodowej;
- potrzebie wsparcia sportu wyczynowego, jako narzędzia promocji i utrwalania wizerunku miasta.
Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się wydzielenie trzech strumieni wsparcia budżetowego
sportu w Mysłowicach obejmujące w/w grupy beneficjentów.

ZADANIA:
ZADANIE II.1.1
Doprecyzowanie zasad odpłatności za korzystanie z miejskich obiektów sportowych
Miasto Mysłowice, bierze pod uwagę różnorodność zależności i uwarunkowań w codziennym
funkcjonowaniu miejskich obiektów sportowych. Dlatego kierując się faktem różnic w kosztach
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utrzymania, a także siatką zajęć prowadzonych na tych placówkach, będzie dążyło do stopniowego
ujednolicenia opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych, w tym wynajmu komercyjnego.
ZADANIE II.1.2
Doprecyzowanie kryteriów podziału kwot pochodzących z dotacji na sport
Władze miasta, opracowując dokumenty regulujące kryteria podziału kwot pochodzących z dotacji
na szeroko pojęty sport i rekreację, będą stale monitorowały potrzeby modyfikacji tych zapisów.
Miasto Mysłowice stawia sobie za cel strategiczny promocję aktywności sportowej i sportowo
rekreacyjnej mieszkańców, szczególnie najmłodszych. Dotowanie środowiska sportowego jest
przejawem takiej promocji i wsparcia. W związku z powyższym, dotując organizacje i stowarzyszenia
działające w zakresie sportu, miasto w sposób szczególny zwracać będzie uwagę na sport dzieci
i młodzieży, kładąc także nacisk na odpowiednią promocję miasta przez dotowanych. Udzielając
corocznego wsparcia w konkursie na dotacje dla klubów sportowych miasto wprowadzi przejrzysty
system oceny wniosków w oparciu o odpowiednio dobrane kryteria punktowe.

4.2.2. Cel OPERACYJNY 2 - zintensyfikowanie współpracy z podmiotami
wspierającymi sport
Systematyczny, zrównoważony rozwój sportu w Mysłowicach, ale także w innych miastach,
musi opierać się na współpracy różnych środowisk. Mecenat sfery biznesu w dzisiejszym sporcie
można uznać za nieodzowny element funkcjonowania, w zasadzie w każdej dyscyplinie. Odpowiednio
zaplanowana współpraca i czytelne zasady wsparcia, mogą przynieść obu stronom określone korzyści.
Wewnętrzna współpraca środowiska sportowego, jak i współdziałanie z jednostkami miejskimi,
w tym z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi przekłada się na sprawniejszy przekaz
informacji i aktywniejsze współdziałanie w organizacji inicjatyw sportowo-rekreacyjnych w mieście.

ZADANIA:
ZADANIE II.2.1
Współpraca z biznesem
Sponsorowanie sportu lub współpraca środowisk sportowych ze sferą biznesu, zorganizowana
w transparentny sposób, może przynieść korzyści zarówno dla jednej jak i drugiej strony partnerstwa.
Wspomniana współpraca może być prowadzona w różny sposób i na różnych zasadach, w zależności
od poczynionych ustaleń. Oprócz sponsoringu, środowiska sportowe mogą nawiązywać kontakty
z instytucjami szkolącymi lub specjalizującymi się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
celem

zdobycia

doświadczeń

w

aplikowaniu
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Samorząd, poprzez inicjowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami biznesu, będzie umożliwiał
środowiskom sportowym pozyskanie partnera do ewentualnej współpracy.
ZADANIE II.2.2
Współpraca z jednostkami miejskimi
Stowarzyszenia, organizacje czy kluby sportowe, dzięki stałej współpracy z samorządem i jednostkami
organizacyjnymi samorządu mają możliwość skuteczniejszego aplikowania o środki finansowe na
swoją statutową działalność. Dodatkową korzyścią jest także nawiązanie kontaktów z partnerami,
czy uzyskanie wsparcia prawnego. Samorząd dzięki obecności organizacji sportowych na swoim
terenie, ma możliwość czerpać z doświadczeń klubów sportowych przy organizacji imprez
o charakterze sportowo-rekreacyjnym, czy wręcz współorganizować takie imprezy. Nie należy
zapominać, że wzajemna współpraca ma przede wszystkim mieć na celu rozwój sportu, rekreacji
i zdrowego stylu życia społeczności lokalnej. Niezwykle istotne jest zatem, by określić zasady
współpracy środowiska sportowego z samorządem i jednostkami miejskimi, zacieśniać tę współpracę
i usprawniać wzajemną wymianę informacji. Stałe monitorowanie wypracowanych już metod
współpracy i ewentualne ich modyfikowanie powinno być w interesie obu stron.

4.2.3. Cel OPERACYJNY 3 – usprawnienie sposobu komunikowania o miejskich
wydarzeniach sportowych
ZADANIA:
ZADANIE II.3.1
Budowa portalu internetowego mysłowickiego sportu
Portal internetowy to dziś jedno z najczęstszych narzędzi docierania z informacją do odbiorców.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku stron internetowych traktujących o kulturze,
zapotrzebowanie na informacje o miejskim sporcie jest w Mysłowicach bardzo duże. W celu dotarcia
z informacją o wszystkich wydarzeniach sportowych dziejących się na terenie miasta niezbędne jest
stworzenie portalu informacyjnego, który będzie prezentował kalendarium imprez portowych,
a także zawierał pełną informację o działających w mieście sekcjach, miejscach i terminach treningów
itp. Koncepcji konstrukcji portalu o mysłowickim sporcie jest dużo. Podejmując się tworzenia tego
medium należy posłużyć się wzorcami zaczerpniętymi z już istniejących portali tego typu. Jednym
z rozwiązań może być oparcie konstrukcji o już istniejącą miejską stronę MOSiR i rozbudowę jej
o dodatkowe sekcje, np. kompleksowe kalendarium imprez sportowych w mieście.

27

STRATEGIA SPORTU W MYSŁOWICACH NA LATA 2017-2022

ZADANIE II.3.2
Instalacja tablic informacyjnych o mysłowickim sporcie
Funkcjonowanie elektronicznych narzędzi informacyjnych, takich jak portale internetowe nie
wyklucza funkcjonowania bardziej tradycyjnych rozwiązań. Tego typu rozwiązaniem są tablice
informacyjne, na których Mysłowicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także stowarzyszenia i inne
organizacje działające w zakresie sportu i rekreacji, mogłyby umieszczać informacje o wydarzeniach,
ofercie, rekrutacjach w klubach sportowych itp. Informacje w formie plakatów i ulotek, umieszczane
na tablicach mogą być w łatwy i szybki sposób aktualizowane. Wspomniane tablice powinny znaleźć
się w placówkach oświatowych, ośrodkach sportowych czy innych miejscach, gdzie takie informacje
mogą być pożądane przez odbiorców.

4.2.4. CEL OPERACYJNY 4 – poszerzanie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców
miasta Mysłowice
ZADANIA:
ZADANIE II.4.1
Zapewnienie różnorodności form aktywnego spędzania czasu
Samorząd, przy współpracy ze środowiskiem sportowym, powinien dążyć do rozszerzania form
aktywnego spędzania czasu w mieście. Wykorzystując istniejącą, modernizowaną czy budowaną
infrastrukturę sportową i rekreacyjną, miasto, wraz ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi
aktualizuje stopniowo ofertę dla swoich mieszkańców. Oferta form aktywnego spędzania czasu
powinna być dostosowana do każdego wieku, a także dla osób z niepełnosprawnością. Należy
kontynuować zajęcia tematyczne dla różnych grup typu: „dla seniorów”, „dbamy o damy”, „balerinki”
itp. Im bogatsza oferta zajęć tym szerszy zasięg działań sportowych propagujących zdrowy styl życia.
ZADANIE I.4.2
Opracowanie wieloletniego planu inwestycji w infrastrukturę sportową
Współczesny mieszkaniec miasta oczekuje od przestrzeni, w której żyje możliwości ciekawego,
aktywnego spędzania czasu wolnego. Wskazując na elementy niezbędne miejskiej infrastruktury
mieszkańcy wymieniają ścieżki rowerowe, parki, place zabaw, boiska , skate park, lodowisko, basen
itp. W celu zagwarantowania systematycznego rozwoju sportu i rekreacji w mieście, niezbędne jest
uruchomienie odpowiednich, kompleksowych działań. Strategiczne, planowe podejście do inwestycji,
budowy i rozbudowy wspomnianej infrastruktury, umożliwi odpowiednią alokację środków,
w powiązaniu z procesem projektowym i możliwościami wnioskowania o ewentualne fundusze
pomocowe na ten cel. Opracowanie dokumentu, w którym zakładając określone ramy czasowe,
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zawarte będą planowane, priorytetowe inwestycje itp., zaspokajało będzie wspomniany postulat
strategicznego podejścia do tej problematyki.

4.3. CEL STRATEGICZNY III – promocja sportu i poprzez sport
Promocja sportu w społeczności lokalnej wydaje się naturalną działalnością i ideą, która powinna
przyświecać władzom miasta. Hasło to, kryje w sobie zarówno promocję uprawiania sportu
i rekreacji, promocję zdrowego stylu życia i wszelkich zachowań, będących w kontrze do monotonii,
znużenia, czy siedzącego trybu życia codziennego, jak również promocję sportu zorganizowanego
w klubach i ośrodkach sportowych. Promowanie wszelakiej, zorganizowanej i niezorganizowanej
aktywności fizycznej, znajduje przełożenie w podnoszeniu sprawności, poprawie stanu zdrowia
fizycznego i psychicznego mieszkańców, szczególnie w dobie dzisiejszego konsumpcjonizmu
i zabiegania.

4.3.1. CEL OPERACYJNY 1 – promocja zdrowego stylu życia
Zagrożenia cywilizacyjne, czy mówiąc dokładniej współczesne choroby cywilizacyjne, to efekt
obecnego stylu i modelu życia społeczeństwa. Tempo codziennego dnia, brak ruchu czy siedzący tryb
życia, przekłada się często na występowanie takich jednostek chorobowych jak nerwice, nadciśnienie,
choroby układu krążenia, na nowotworach kończąc. W tym kontekście, naturalną wydaje się idea
promocji zdrowego stylu życia, zarówno wśród osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, dla której
bardzo często jedyną aktywnością fizyczną jest telewizor, komputer, czy konsola do gier.
Władze miasta, poprzez odpowiednie miejskie jednostki organizacyjne, będą dążyć do jak
najszerszego propagowania zdrowego trybu życia, poprzez różnego rodzaju programy edukacyjne,
akcje promocyjne, imprezy sportowo-rekreacyjne, nie zapominając o ekologii.

ZADANIA:
ZADANIE III.1.1 Organizacja sportu masowego
Encyklopedyczna definicja sportu masowego4 mówi, że stanowi on formę czynnego wypoczynku
z zachowaniem współzawodnictwa jako czynnika motywującego. Mając na względzie niezaprzeczalne
korzyści wynikające z uprawiania sportu, dbając zarówno o atrakcyjność oferty, jak i przede

44

Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, t. 25, s. 455, ISBN 830114193-X
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wszystkim o zdrowie mieszkańców, samorząd powinien w kalendarzu imprez umieszczać jak
najliczniejszą grupę wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Współzawodnictwo sportowe,
w postaci otwartych meetingów i zawodów sportowych, rywalizacja dzieci i młodzieży
w przedszkolach i szkołach, a także organizacja imprez o zasięgu ponadlokalnym, to tylko niektóre
z możliwości realizowania priorytetu jakim jest zdrowy styl życia. Niezwykle cenną wydaje się w tym
kontekście współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi,
które wykorzystując swoje doświadczenie, mogą wesprzeć w organizacji samorząd. Należy
propagować i organizować imprezy typu wspólne bieganie, zawody nordic walking, siatkówka
plażowa, piłka nożna itd. Organizując tego typu eventy należy propagować również zasady właściwej
fair play i kulturalnego kibicowania.
ZADANIE III.1.2
Organizowanie rekreacji ruchowej
Organizowanie rekreacji ruchowej to stwarzanie możliwości dla mieszkańców aktywnego spędzania
wolnego czasu. Promocja pozytywnych, zdrowych zachowań i aktywności, a zatem popularyzacja
zdrowego stylu życia przełoży się pozytywnie na zwiększenie świadomości na temat zdrowia. To
działanie z kolei, może zniwelować tak częste obecnie w społeczeństwie: obniżenie sprawności,
osłabienie, spadek odporności organizmu, zmiany zwyrodnieniowe w układzie szkieletowym czy
procesy szybszego starzenia. Rekreacja ruchowa, to nie tylko zorganizowana aktywność uprawiana na
salach gimnastycznych czy siłowniach. Rekreacja to przede wszystkim spacery, jazda na rowerze,
rolkach, nartach, czy też różnego rodzaju gry zespołowe. Miasto Mysłowice, w trosce o zdrowie
mieszkańców, będzie inicjować działania zmierzające do rozbudowy ścieżek, tras spacerowych,
rowerowych, tworzenia boisk, siłowni zewnętrznych, czy innego rodzaju miejsc do rekreacji.
ZADANIE III.1.3
Współpraca z organizacjami tworzącymi programy profilaktyczne, prozdrowotne
oraz działania proekologiczne
Realizacja działań promocyjnych, propagujących zdrowy

tryb życia, aktywność

fizyczną

czy też ekologię, nie powinna opierać się wyłącznie na współdziałaniu miejskich jednostek
organizacyjnych. Pożądane jest, aby czerpać z doświadczenia instytucji i organizacji specjalizujących
się w tego typu działalności. Mowa tu szczególnie o organizacjach pozarządowych, które w swoich
zapisach statutowych mają profilaktykę zdrowotną , promocję zdrowia i ekologii. Nawiązanie
współpracy umożliwi realizację na terenie miasta różnego rodzaju programów i akcji,
z wykorzystaniem potencjału materialnego oraz personalnego tych organizacji. Miasto, realizując
politykę prozdrowotną, powinno w miarę możliwości przystępować także do programów
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profilaktycznych, akcji prozdrowotnych czy proekologicznych, organizowanych na szczeblu
wojewódzkim czy krajowym.
ZADANIE III.1.4
Wspieranie i rozwój sportu szkolnego
O przyszłym stanie sprawności psychoruchowej mieszkańców miasta, w podstawowym stopniu
zdecydują działania edukacyjne prowadzone z dziećmi i młodzieżą. Grupa ta jest zagrożona szeregiem
patologii, które wywierają i będą wywierały negatywny wpływ na przyszły stan społeczności miasta.
Należą do nich: wady postawy i dysfunkcje ruchowe, otyłość, a także uzależnienia od alkoholu,
narkotyków, agresywne, wulgarne zachowania i szowinistyczne postawy w ramach działalności tzw.
klubów kibica czy rozwój subkultur opartych na destrukcyjnych społecznie ideologiach. Objęcie
zajęciami sportowymi (także kulturalnymi i innymi) jak największej liczby dzieci i młodzieży, to
inwestowanie w przyszłość miasta opartą na czynniku ludzkim. Tym samym Mysłowice będą
realizować ideę zrównoważonego rozwoju, która obejmuje inwestowanie zarówno w infrastrukturę
materialną jak i w mieszkańców (szczególnie w dzieci i młodzież). Edukacja sportowa młodego
pokolenia stanowi jedną ze skutecznych dróg służących prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu
i społecznemu mieszkańców miasta. Należy kontynuować zajęcia SKS w ramach sportu szkolnego
oraz wprowadzać dodatkowe programy kształcenia sportowego dla poszczególnych grup wiekowych
ukierunkowane na prowadzenie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zajęć ruchowych
dla młodzieży z nadwagą i dysfunkcjami ruchowymi czy też mających na celu popularyzacje zdrowego
stylu życia.

4.3.2. CEL OPERACYJNY 2 - promocja miasta przez sport
Sport to w dzisiejszych czasach nie tylko aktywność fizyczna, rekreacja i rywalizacja. Sport i całe
otoczenie sportowe, to dziś szczególnie w wydaniu zawodowym, ogromna machina promocyjnobiznesowa. Kontrakty sportowe, umowy sponsorskie i reklamowe czołowych zawodników opiewają
na zawrotne kwoty. Organizacja krajowych, czy międzynarodowych imprez sportowych to niezwykle
skomplikowane przedsięwzięcia logistyczne, za które odpowiada sztab specjalistów z wielu dziedzin.
W tym ujęciu, możliwość promocji miasta przez sport, jest bardzo duża i z całą pewnością należy z tej
możliwości korzystać. Promocja ta musi odbywać się na zasadach określonych umowami między
zainteresowanymi, zabezpieczając wzajemne oczekiwania obu stron. Nie należy zapominać, że
samorząd, poprzez różnego rodzaju konkursy na realizację zadań własnych, czy też inne formy
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dotacji, w sposób stały wspiera lokalne organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe, co powinno
mieć odzwierciedlenie we współpracy dotowanych podmiotów z miastem.

ZADANIA:
ZADANIE III.2.1
Organizacja imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym
Bardzo dobrym sposobem na promocję miasta przez sport może być organizacja imprez sportowych
różnego szczebla, na terenie miasta lub w partnerstwie z innym. W mieście organizatora akredytują
się wtedy zawodnicy z różnych części kraju, czy w przypadku imprezy międzynarodowej, ze świata.
W ślad za zawodnikami, pojawiają się media oraz sponsorzy. Zaistnienie miasta na sportowej mapie
kraju czy świata, może przynieść długofalowe korzyści. Władze miasta, powinny w miarę możliwości
dążyć i zabiegać o możliwość organizacji na terenie miasta imprez sportowych różnego szczebla, ze
względu na okazję do popularyzacji dyscypliny wśród mieszkańców, jak również w celu promocji
miasta.
ZADANIE III.2.2
Promowanie miasta Mysłowice za pośrednictwem sportu
W nawiązaniu do wcześniejszych zapisów odnoszących się do dotowania organizacji, stowarzyszeń
i klubów sportowych przez miasto Mysłowice, niezwykle istotne jest, aby określić ramy wzajemnej
współpracy dotowanych środowisk z miastem. Opracowanie zasad dotowania i promocji miasta przez
sport będzie odzwierciedleniem takiej właśnie współpracy. Celem tego działania jest wzajemne
promowanie dotowanej organizacji i miasta, podczas zawodów sportowych i imprez. Stosowna
informacja o dotowaniu przez miasto, znalazłaby się w publikacjach promocyjnych miasta, klubu czy
organizacji , a także np. na strojach sportowych. Inicjatywa ta, kreowałaby Mysłowice jako miasto
otwarcie wspierające sport i zawodników wywodzących się z jego terenu. Dla klubów sportowych,
fakt dotowania stałby się atutem w rozmowach z ewentualnymi sponsorami i partnerami
biznesowymi.
ZADANIE III.2.3
Umieszczenie zapisów o obowiązku promocji miasta w umowach dotacyjnych
Rozwinięciem i rozszerzeniem wcześniejszego zadania jest potrzeba wprowadzenia do umów
dotacyjnych z organizacjami działającymi w zakresie sportu zapisów zabezpieczających interes
promocyjny miasta. W umowach dotacyjnych powinny znaleźć się zapisy obligujące Kluby Sportowe
do promowania Miasta Mysłowice podczas zawodów sportowych, treningów, wyjazdów na obozy
sportowe.
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5. SYSTEM WDRAŻANIA, KONTROLI I MONITORINGU
Niezwykle istotnym elementem każdej strategii, jest opracowanie systemu służącego jej realizacji
i wprowadzaniu. Ponadto system musi zapewniać mechanizmy monitorujące postępy we wdrażaniu
strategii i jej końcowe efekty. Ma to na celu możliwie sprawne reagowanie i korygowanie działań
niepożądanych i odbiegających od zakładanych.

5.1.

System wdrażania, podmioty odpowiedzialne za wdrażanie

Strategia Sportu w Mysłowicach na lata 2017-2022 opracowana została wspólnie ze środowiskiem
sportowym w mieście, a zatem z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, organizacjami
pozarządowymi i klubami sportowymi. Samorząd Mysłowic odpowiedzialny jest za opracowanie
i wdrożenie dokumentu. Tylko działanie nakierowane na współpracę wspomnianych wyżej środowisk
prowadzić będzie do osiągnięcia celów zapisanych w niniejszym dokumencie strategicznym.
Podyktowane jest to faktem, iż tematyka zawarta w celach, kierunkach czy zadaniach wykracza
niejednokrotnie poza możliwości samodzielnego oddziaływania władz samorządowych.

5.2. Zasady wdrażania
Aby zapewnić jak najlepszy rezultat wynikający z opracowania Strategii, system wdrażania będzie
przebiegał według kilku zasad. Po pierwsze, realizacja opracowanych założeń odbywać się będzie
przy współudziale innych podmiotów, których dotyczą lub mogą dotyczyć zapisy Strategii. Po drugie,
ze względu na długookresowy charakter, realizacja przebiegać będzie w podziale na etapy. Kolejna
istotna zasada to spójność, wyrażona w fakcie, iż zapisy Strategii wpisują się w założenia zawarte
w innych dokumentach nadrzędnych. Należy zaznaczyć również, iż ze względu na zasadę otwartości,
dopuszcza się możliwość aktualizowania dokumentu w trakcie jego obowiązywania.

5.3. Źródła finansowania
Budżet miasta, a zatem środki własne samorządu oraz pozyskane środki zewnętrzne będą głównym
źródłem finansowania zadań zapisanych w Strategii.
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Innymi źródłami finansowania mogą być jednak:







środki finansowe pochodzące z budżetu państwa,
środki pochodzące z budżetu i funduszy Unii Europejskiej,
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
fundusze pochodzące z międzynarodowych i polskich instytucji finansowych i banków,
fundusze innych uczestników realizujących przedsięwzięcia zapisane w Strategii.

5.4. Monitoring i ewaluacja
Poziom realizacji Strategii Sportu w Mysłowicach na lata 2017-2022 będzie podlegał okresowej
ocenie. Uzyskane w ten sposób wnioski mogą posłużyć do opracowania aktualizacji niniejszego
dokumentu. Ewentualne korekty mogą także wystąpić wraz ze zmianami przepisów prawa bądź
w innych sytuacjach, nieprzewidzianych w momencie tworzenia Strategii.
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NAZWA ZADANIA

MIERNIKI

Zadanie I.1.1 Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną
nawierzchnią

 pełnowymiarowe boisko piłkarskie na terenie miasta;

Zadanie I.1.2 Budowa stadionu lekkoatletycznego

 stadion lekkoatletyczny;

Zadanie I.1.3 Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Słupna
i Promenada

 powierzchnia nowych obiektów sportowych w mieście
 powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych w mieście
 liczba odwiedzających obiekty sportowe w mieście

Zadanie I.1.4 Budowa ogólnodostępnego basenu miejskiego ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb szkoły sportowej






Zadanie I.1.5 Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

 wydatki inwestycyjne na modernizację obiektów sportowych
 koszty utrzymania (bez kosztów zatrudnienia) w miejskich obiektach
sportowych
 liczba korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie
miasta

Zadanie I.1.6 Doposażenie boisk osiedlowych – komunikacja
ze spółdzielniami i wspólnotami

 ilość zmodernizowanych boisk osiedlowych w roku

Zadanie I.2.1 Rozwijanie bazy lokalowej Zespołu Szkół Sportowych
wraz z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury

 liczba uczniów szkoły sportowej
 liczba pomieszczeń szkoły sportowej
 liczba dyscyplin w ofercie szkoły sportowej

Zadanie I.2.2 Dostosowanie oferty Zespołu Szkół Sportowych do
priorytetowych dyscyplin sportowych

 liczba dyscyplin sportowych dostępnych w ofercie szkoły sportowe

Zadanie II.1.1 Doprecyzowanie zasad odpłatności za korzystanie z miejskich
obiektów sportowych

 kwota wpływów z wynajmu obiektów sportowych będących
w zarządzie MOSiR, MZGK i jednostek miejskich
 średnia liczba godzin wynajmu obiektów sportowych w zarządzie
MOSiR i MZGK i jednostek miejskich w miesiącu

14

basen miejski
liczba sekcji pływackich w ZSS
liczba uczniów trenujących pływanie w ZSS
liczba korzystających z basenów i kąpielisk ogólnodostępnych
na terenie miasta
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Zadanie II.1.2 Doprecyzowanie kryteriów podziału kwot pochodzących
z dotacji na sport







Zadanie II.2.1 Współpraca z biznesem

 liczba sponsorów dotujących mysłowicki sport

Zadanie II.2.2 Współpraca z jednostkami miejskimi

 liczba klubów sportowych korzystających z wynajmu pomieszczeń
 liczba imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych
wraz z jednostkami miejskimi
 liczba osób uczestniczących w imprezach sportowo-rekreacyjnych
organizowanych wraz z jednostkami miejskimi

Zadanie II.3.1 Budowa portalu internetowego mysłowickiego sportu

 miesięczna liczba unikalnych użytkowników miejskich stron związanych
ze sportem
 liczba subskrybentów profili miejskich ośrodków sportowych
w mediach społecznościowych
 liczba osób uczestniczących w miejskich imprezach sportoworekreacyjnych
 portal internetowy

Zadanie II.3.2 instalacja tablic informacyjnych o mysłowickim sporcie

 liczba tablic informacyjnych umieszczonych w instytucjach, placówkach
oświatowych itp.
 liczba osób uczestniczących w miejskich imprezach sportowo
-rekreacyjnych

Zadanie II.4.1 Zapewnienie różnorodności form aktywnego spędzania czasu

 liczba ogólnodostępnych imprez sportowych organizowanych
na terenie miasta
 średnia miesięczna ilość uczestników zorganizowanych form
uprawiania sportu na terenie miasta

Zadanie I.4.2 Opracowanie wieloletniego planu inwestycji w infrastrukturę
sportową

 wydatki z budżetu na inwestycje w infrastrukturze sportowej w mieście
 ilość obiektów sportowych zmodernizowanych w ciągu roku

Zadanie III.1.1 Organizacja sportu masowego

 liczba ogólnodostępnych imprez sportowych organizowanych
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liczba osób ćwiczących w klubach sportowych
liczba dzieci i młodzieży w sekcjach klubów sportowych
liczba zawodników z licencjami
liczba osób ćwiczących w klubach sportowych na szkoleniowca
kwota dotacji na 1 sportowca w klubie
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w mieście
Zadanie III.1.2 Organizowanie rekreacji ruchowej

 długość ścieżek rowerowych na terenie miasta
 długość tras biegowych/nordic walking na terenie miasta
 liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta

Zadanie III.1.3 Współpraca z organizacjami tworzącymi programy
profilaktyczne, prozdrowotne oraz działania proekologiczne

 liczba programów profilaktycznych/prozdrowotnych/proekologicznych
realizowanych w roku
 kwota środków finansowych przekazywanych na realizację programów
profilaktycznych/prozdrowotnych/proekologicznych

Zadanie III.2.1 Organizacja imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym

 liczba imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym organizowanych
na terenie miasta

Zadanie III.2.2 Promowanie miasta Mysłowice za pośrednictwem sportu

 liczba zawodników reprezentujących miasto na zawodach o zasięgu
ponadlokalnym

Zadanie III.2.3 Umieszczenie zapisów o obowiązku promocji miasta w
umowach dotacyjnych

 Ilość informacji o dotowaniu klubu przez miasto w mediach
 Ilość informacji o dotowaniu klubu przez miasto w publikacjach
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