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I  Wstęp

Sport  stanowi ważny obszar  polityki  publicznej,  oddziałujący na różne sfery życia

społeczno-gospodarczego oraz wpływający na jakość i długość życia. Aktywność fizyczna

jest  czynnikiem  kształtowania  i  utrzymania  zdrowia  oraz  sił  witalnych,  niezbędnych

w osiąganiu  określonych  celów  gospodarczych  i  społecznych.  Warunkuje  prawidłowe

funkcjonowanie  organizmu i  jest  skutecznym sposobem opóźnienia  procesu  starzenia  się.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1463) 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 osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport

wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną. 

Program Rozwoju Sportu w Gminie Wołomin na lata  2018-2023 jest  dokumentem

przedstawiającym  najważniejsze  kierunki  rozwoju  sportu  w  odniesieniu  do  potrzeb

i oczekiwań  mieszkańców Gminy Wołomin,  których  realizacja  przyczyni  się  do  poprawy

zdrowia oraz jakości życia mieszkańców. Program określa najważniejsze cele społeczne oraz

wskazuje działania w zakresie rozwoju sportu. 

II  Podstawa prawna

Program  Rozwoju  Sportu  w  Gminie  Wołomin na  lata  2018-2023  jest  zgodny

z następującymi dokumentami:

- Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1463 z późn. zm.).

W ustawie zawarte są zasady funkcjonowania klubów i związków sportowych, pol-

skiego związku sportowego oraz narodowego ruchu olimpijskiego, a także sposoby
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wspierania sportu przez organy władzy publicznej. Obejmuje również kwestie kwalifi-

kacji zawodowych w sporcie, bezpieczeństwa, zwalczania dopingu oraz odpowiedzial-

ności dyscyplinarnej. 

- Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 poz.1875 z

późn. zm.). Zgonie z art. 7 ust. 1 pkt. 10 do zadań własnych gminy należy zaspokaja-

nie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym te-

renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

- Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.). Ustawa reguluje zasady  współpracy orga-

nów administracji publicznej z klubami sportowymi, jako podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego.

-  Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. 2017

poz. 1160 z późn. zm.).

- Programem Rozwoju Sportu do roku 2020, przyjętego Uchwałą nr 150 Rady Mini-

strów z dnia 31 sierpnia 2015 r. (t.j. M. P. 2015 poz. 989). Głównym celem zapisanym

w dokumencie jest tworzenie warunków dla rozwoju sportu oraz promocja aktywności

fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie. Cel główny jest realizowany poprzez

poniższe cele szczegółowe. 

1. Zapewnienie warunków i oferty dla powszechnego podejmowania aktywności

fizycznej na każdym etapie życia. 

2. Wykorzystanie sportu na rzecz budowy kapitału społecznego. 

3. Poprawa warunków organizacyjno-prawnych dla rozwoju sportu oraz zwięk-

szenie dostępności wykwalifikowanych zasobów kadrowych. 

4. Wykorzystanie  potencjału  sportu  na  poziomie  wyczynowym na  rzecz  upo-

wszechnienia aktywności fizycznej lub promocji Polski na arenie międzynaro-

dowej.

- Gminną  Strategią  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na  lata  2016-2025.

W strategii wyodrębniono następujące cele strategiczne:

1. Przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu spowodowanemu:  bezrobociem,

ubóstwem, bezdomnością i uzależnieniami. 

2. Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

3. Wspieranie działań służących poprawie jakości życia osób starszych i niepeł-

nosprawnych oraz utrzymanie ich  w środowisku zamieszkania.  
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4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacja służb społecznych.

- Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin 2025. Cele strategiczne:

1. Wołomin  Gminą  wspierającą  przedsiębiorców  oraz  charakteryzującą

się wysoką dynamiką rozwoju gospodarczego.

2. Wołomin Gminą oferującą swoim mieszkańcom wysoki standard życia przy

wykorzystaniu procesów rewitalizacji.

3. Wołomin  Gminą  zintegrowanego  i  aktywnego  społeczeństwa,  zapewniającą

wysoki standard realizacji funkcji administracyjnych.

4. Wołomin Gminą dbającą o ład przestrzenny oraz środowisko.

III  Proces wypracowania programu

Proponowany  program rozwoju  sportu  wynika  z  analizy  aktualnego  stanu  sportu,

zasobów ludzkich i  bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Wołomin. Powstał w oparciu

o konsultacje  z Radą Sportu,  ze środowiskiem sportowym,  organizacjami pozarządowymi,

przedstawicielami różnych dyscyplin oraz w oparciu o wyniki anonimowych ankiet na temat

występujących problemów i oczekiwań w obszarze sportu. 

Program określa  najważniejsze  cele  i  wskazuje,  jakie  należy  podjąć  niezbędne  działania

zmierzające do poprawy zdrowia oraz jakości życia mieszkańców Gminy Wołomin. 

Na  podstawie  wniosków  z  przeprowadzonej  diagnozy,  wyników  sondażowego  badania

ankietowego wśród mieszkańców oraz wśród klubów i organizacji działających w obszarze

sportu i rekreacji na terenie Gminy Wołomin, a także przeprowadzonego spotkania z udziałem

przedstawicieli Rady Sportu w Wołominie oraz środowisk lokalnych, określono cele i zadania

niniejszego Programu.  

IV  Diagnoza istniejącego stanu w zakresie sportu w Gminie Wołomin

4.1 Kluby i organizacje sportowe działające w Gminie Wołomin

Rozwój  usług  sportowych  dla  mieszkańców  oraz  usług  w  zakresie  organizacji

wydarzeń  sportowych,  związany jest  z  funkcjonowaniem klubów sportowych.  Na  terenie

Gminy  Wołomin  działalność  prowadzi  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  „HURAGAN”

w Wołominie. OSIR w Wołominie jest  jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały

Nr XIX-153/2000  Rady  Miejskiej  w  Wołominie  z  dnia  31.08.2000  r.  Ośrodek  zarządza

obiektami  sportowymi  Gminy Wołomin  oraz  realizuje  zadania  własne  Gminy w zakresie
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zaspokajania  zbiorowych  potrzeb  wspólnoty  mieszkańców  w  sferze  kultury  fizycznej

i rekreacji. Cele Ośrodka, to upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu

życia,  podniesienie  ogólnego poziomu kultury fizycznej  wśród społeczności  lokalnej  oraz

stworzenie odpowiedniej do tego bazy i jej udostępniania użytkownikom. Ośrodek prowadzi

działalność  z  zakresu  sportu  i  kultury  fizycznej,  sportu  szkolnego,  sportu  masowego

i rekreacji oraz turystyki kwalifikowanej w oparciu o bazę włączonych do swoich struktur

obiektów  sportowych  i terenów  rekreacyjnych  Gminy  Wołomin.  OSiR  organizuje  dla

mieszkańców Gminy liczne imprezy sportowo-rekreacyjne, turnieje i zawody sportowe oraz

festyny szkolne. Sekcje sportowe funkcjonujące w ośrodku: 

- koszykówka dziewcząt,

- siatkówka chłopców,

- piłka nożna,

- koszykówka chłopców,

- boks,

- kolarstwo,

- brydż sportowy,

- strzelectwo,

- lekkoatletyka,

- Szkolny  Związek Sportowy.

Ponadto  prowadzone  są  zajęcia  dla  dorosłych  z  gimnastyki  kręgosłupa,  gimnastyka

korekcyjna  dla  dzieci  i młodzieży.  OSiR  jest  także  zarządcą  pływalni  ze  strefą  odnowy

biologicznej.

Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań ośrodka w zakresie upowszechniania kultury

fizycznej,  sportu,  sportu  szkolnego,  sportu  masowego,  rekreacji  sportowej  i  turystyki

kwalifikowanej należy:

1)  programowanie i realizacja wszelkich działań dla upowszechniania kultury fizycznej 

na terenie Gminy Wołomin;

2) tworzenie  warunków,  w  tym  organizacyjnych,  sprzyjających  rozwojowi  sportu

na terenie miasta Wołomin;

3) stwarzanie  możliwości  uprawiania  wybranej  dyscypliny  sportowej  przez  młodzież

szkolną  przy  ścisłej  współpracy  ze  szkołami,  w  ramach  uczniowskich

i międzyszkolnych klubów sportowych;

4) inicjowanie  i  organizowanie  międzyszkolnego  życia  sportowego  oraz  współpraca

ze szkolnymi związkami sportowymi;
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5) umożliwienie  nauki  pływania  oraz  pływania  rekreacyjnego  dla  wszystkich

zainteresowanych;

6) świadczenie usług w zakresie rekreacji, turystyki i sportu masowego;

7) koordynacja działań różnych organizacji w sferze kultury fizycznej na terenie Gminy

Wołomin;

8) planowanie,   organizowanie  i  przeprowadzanie  masowych  imprez  sportowych

i rekreacyjnych na terenie Gminy Wołomin1.

Z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Huragan współpracuje większość stowarzyszeń sportowych

istniejących  na  terenie  Gminy.  Przedmiotem  współdziałania  jest  organizacja  szkolenia

sportowego  głównie  dzieci  i  młodzieży  oraz  przygotowanie  i  przeprowadzanie  imprez

sportowo-rekreacyjnych.

Na ternie Gminy Wołomin działają następujące kluby sportowe2:

Lp. Nazwa klubu Adres Zakres działania

1. Bractwo Strzeleckie 
„SALWA”

05-200 Wołomin, ul.
Korsaka 4

-rozwijanie sprawności fizycznej społeczności lokalnej
- działalność edukacyjno- sportowa wśród młodszych 
członków bractwa
- udział w turniejach i zawodach strzeleckich

2. Klub Jeździecki 
„HUMOREK”

05-200 Wołomin, ul.
Leśniakowizna 3

- nauka jazdy konnej od podstaw aż do udziału w 
oficjalnych zawodach konnych. klub dysponuje dużą 
oświetloną ujeżdżalnią skokową, czworobokiem, 
oświetloną małą ujeżdżalnią, ringiem do lonżowania, 
oświetloną halą krytą, stajnią z dużymi boksami, 
siodlarnią, szatnią dla jeźdźców.

3.
KLUB KARATE 
KYOKUSHIN 
WOŁOMIN

05-200 Wołomin, 
Al. Armii Krajowej 81

- klub prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w oparciu
o najnowsze i zaawansowane programy szkolenia.
- organizacja widowiskowych ogólnopolskich 
turniejów, obozów letnich i zimowych, pokazów sztuk 
walki, pikników i wyjazdów rodzinnych, rajdów 
rowerowych oraz programów profilaktycznych dla 
lokalnej społeczności.

4.
Klub Łuczniczy 
„ZAGOŚCINIEC

05-200 Wołomin, 
Zagościniec,
 ul. 100-lecia 93

- misja klubu jest
popularyzacja kultury fizycznej i sportu
- zajęcia łucznicze prowadzone w grupach

5.

Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Siatkówki 
„HURAGAN” 
Wołomin

05-200 Wołomin, ul.
Korsaka 4

- treningi w zakresie piłki siatkowej w 5 zespołach 
wiekowych

6.
Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Sportowy „VOLLEY”

05-200 Wołomin, ul.
Chrobrego 8/3

- misją klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i 
sportu wśród młodzieży szkolnej.

1Zgodnie ze statutem Ośrodka sportu i rekreacji „HURAGAN” w Wołominie. Załącznik do uchwały Nr XI-
94/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17.09.2015 r.

2http://www.powiat-wolominski.pl/
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7.

Piłkarski Wołomiński
Klub Sportowy 
„HURAGAN”

05-200 Wołomin, ul.
Korsaka 4

- prowadzenie szkolenia piłkarskiego dla dzieci, 
młodzieży (9 grup juniorskich) i osób dorosłych
- udział w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych 
przez mazowiecki związek piłki nożnej

8.
Pływacki Uczniowski 
Klub Sportowy 
„ATLANTIS”

05-200 Wołomin, ul.
Korsaka 4

- misją klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i 
sportu wśród młodzieży szkolnej.

9.
Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy

05-200 Wołomin, ul.
Korsaka 4

- propagowanie i rozwój kultury fizycznej na obszarze 
powiatu wołomińskiego

10.

Stowarzyszenie im. II
Szwadronu 11 Pułku 
Ułanów 
Legionowych

05-200 Wołomin, ul.
Łąkowa 1

- celem stowarzyszenia jest zachowanie i czynne 
kontynuowanie tradycji 11 pułku ułanów legionowych 
z okresu XX-lecia międzywojennego

11.

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej i 
Miłośników Turystyki
„ROWEROWA 
PASJA”

05-200 Wołomin, 
ul. H. Sienkiewicza 
38

statutowymi celami stowarzyszenia jest:
– upowszechnianie, popularyzacja i podnoszenie 
poziomu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
– zrzeszanie miłośników i sympatyków kultury 
fizycznej a w szczególności sportu kolarskiego i 
turystyki rowerowej we wszystkich formach i 
rodzajach
– troszczenie się o tradycje i dziedzictwo sportu 
rowerowego
– popularyzacja turystyki rowerowej i sportu 
kolarskiego w sposób prawnie dozwolony
– promowanie kulturalnej i bezpiecznej jazdy na 
rowerze
– wspieranie inicjatyw innych podmiotów celem 
efektywniejszego promowania sportu i turystyki 
rowerowej
– rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i 
placówkami sportowymi oraz turystycznymi
– przygotowywanie zrzeszonych członków do 
uczestnictwa we współzawodnictwie w sportach 
rowerowych
– integrowanie grup i środowisk sportowych z pełnym 
zachowaniem ich tożsamości na szczebli krajowym i 
międzynarodowym.

12. Towarzystwo 
„AKTYWNY RELAKS”

05-200 Wołomin, ul.
Korsaka 4

- misją stowarzyszenia jest popularyzacja kultury 
fizycznej i sportu. Stowarzyszenie organizuje i 
uczestniczy w imprezach biegowych.

13.
Uczniowski Klub 
Kolarski HURAGAN 
WOŁOMIN

05-200 Wołomin, ul.
Korsaka 4

- upowszechnianie, popularyzacja i podnoszenie 
poziomu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
- treningi i udział w zawodach w kolarstwie górskim, 
szosowym i na torze

14.
Uczniowski Klub 
Sportowy „PIĄTKA”

05-200 Wołomin, ul.
Lipińska 16

- funkcjonuje przy zespole szkół nr 5 w Wołominie
- głównym celem jest propagowanie ruchu fizycznego 
wśród młodych ludzi

15.
Uczniowski Klub 
Sportowy KARATE 
WOŁOMIN

05-200 Wołomin, ul.
1 Maja 19

- treningi karate prowadzone są na różnych poziomach
zaawansowania w grupach wiekowych

16. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„HURAGAN”

Zespół Szkół Nr 5 05-
200 Wołomin, ul. 
Lipińska 16

- treningi koszykówki żeńskiej w 8 grupach wiekowych

17. Uczniowski Klub 
Sportowy 

05-230 Ossów, ul. 
Matarewicza 148

- misją klubu jest
popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród 
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„POLONEZ-
WOŁOMIN”

młodzieży szkolnej.

18.
Uczniowski Klub 
Sportowy „STRZAŁA”

Szkoła Podstawowa 
w Duczkach, 
05-200 Wołomin, ul.
Szkolna 1

- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zespołu
szkół w Duczkach w dyscyplinach sportowych: 
koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, boks, 
siatkówka, Korfball

19.
Uczniowski Klub 
Sportowy „UKS-2”

05-200 Wołomin, 
ul. Armii Krajowej 81

- misją klubu jest
popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród 
młodzieży szkolnej.

20.
UCZNIOWSKI KLUB 
TENISOWY 
„TOPSPIN”

05-200 Wołomin, ul.
Korsaka 4

misją klubu tenisowego Topspin jest zachęcenie dzieci 
do aktywności fizycznej i przekazanie dobrych 
nawyków sportowych na całe życie

21. UKS Champion 
Wołomin

05-200 Wołomin, ul 
Korsaka 4

- treningi bokserskie, 
- organizacja turniejów bokserskich

22.
UKS KIMURA 
WOŁOMIN

05-200 Wołomin, ul.
Geodetów 2 - szkolenia w zakresie sztuki walki MMA

23.

WIETNAMSKIE 
SZTUKI WALKI HAC 
HO, IM. SYLWESTRA 
ZYCHA

05-200 Wołomin, 
ul. Suwalska 10A

realizacja zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej i sportu, a w szczególności:
- kształtowanie zamiłowania do systematycznego 
uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród obywateli
rzeczpospolitej o wszechstronne propagowanie wiedzy
i umiejętności związanych z dalekowschodnimi 
sztukami walki o rozwijanie działalności prowadzącej 
do podnoszenia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych o upowszechnianie w społeczeństwie 
rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej
- organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych 
na terenie polski oraz poza jej granicami
- rozwijanie działalności prowadzącej do doskonalenia 
postaw etycznych i moralnych osób uczestniczących w 
zajęciach prowadzonych przez klubo wypełnienie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży przez organizowanie 
sportowych zajęć pozalekcyjnych.

24. Wołomiński Tenis 
Amatorski

05-200 Wołomin, 
ul. Sikorskiego 103 E

- stowarzyszenie działające na rzecz promowania 
sportowego trybu życia - propagowanie tenisa 
ziemnego,
- bezpłatna nauka gry w tenisa dla dzieci i młodzieży

25.
Mazowieckie 
Centrum Tang Soo 
Do

05-230 Kobyłka
ul. Rydza Śmigłego 4

- stowarzyszanie sportowe propagujące koreańską 
sztukę walki Tang Soo Do.

26. Klub Żeglarski 
„JUNGA”

05-200 Wołomin, ul.
Oleńki 8

27.
Uczniowski Klub 
Sportowy „JUNGA”

Zespół Szkół Nr 4, 
05-200 Wołomin,
ul. 1 Maja 19

28. Polska Federacja 
Bilarda

05-200 Wołomin, ul.
Kościelna 5/7

29. Powiatowy Klub 
Sportowy „WWL”

05-200 Wołomin, ul.
Lipiny B21

30.
Stowarzyszenie 
„WAJSPORT-TEAM”

05-200 Wołomin, ul.
Korsaka 4

31. UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY 
„WWELKI”

05-200 Wołomin, ul.
Fieldorfa 9/65
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W klasyfikacji powiatów w Systemie Sportu Młodzieżowego w 2016 roku prowadzonej przez

Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki,  Wołomin  zajął  133  miejsce  (na  363 sklasyfikowanych),

zaś w klasyfikacji gmin zajął 293 miejsce (na 888 sklasyfikowanych) w Polsce. Na wynik

ten złożyły się osiągnięcia następujących klubów i stowarzyszeń sportowych: 

1. UKS Huragan koszykówka dziewcząt - 54,12 pkt, 

2. UKS Champion boks - 17,00 pkt,   

3. UKK HURAGAN kolarstwo - 9,00 pkt.

4.2 Zajęcia sportowe w szkołach

Na terenie Gminy Wołomin funkcjonuje Zespół Szkół nr 5 w Wołominie, w którego

skład wchodzi Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. C. K. Norwida z liczbą 496 uczniów,

uczących się w 23 oddziałach oraz Sportowe Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków

z liczbą 184 uczniów, uczących się w 9 oddziałach. Ogółem w Zespole jest 12 oddziałów klas

sportowych3. Zespół Szkół nr 5 w Wołominie  prowadzi klasy sportowe o specjalności piłka

siatkowa (chłopcy)  oraz koszykówka (dziewczęta). Cykl  kształcenia sportowego w szkole

trwa 3 lata dla  szkoły podstawowej oraz 3 lata dla gimnazjum. Zadaniem klasy sportowej jest

stworzenie  uczniom  optymalnych  warunków  umożliwiających  łączenie  zajęć  sportowych

z realizacją  innych  zajęć  dydaktycznych.  Szkolenie  sportowe  prowadzone  jest  w  oparciu

o szczegółowe  i  aktualne  przepisy  dotyczące  szkolnictwa  sportowego  oraz  współpracę

z klubami sportowymi. Szkolenie sportowe wynosi 10 godzin w tygodniu. 

Nazwa szkoły
Typ prowadzonych zajęć

sportowych
Ilość uczniów korzystających

z zajęć

Szkoła Podstawowa nr 2 im 
Ignacego Łukasiewicza

UKS2 koszykówka chłopców 22

Unia Związków Sportowych 
Warszawy i Mazowsza-SKS -  
gry zespołowe dziewcząt i 
chłopców

23

Zespół Szkół nr1 Gimnazjum - piłka nożna 64

Zespół Szkół nr 5 SP (klasy sportowe) - 
koszykówka

55

SP (klasy sportowe) - 
siatkówka

56

Gimnazjum (klasy sportowe) - 
koszykówka

51

Gimnazjum (klasy sportowe) - 53

3Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych  za rok szkolny 2015/2016 
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siatkówka

Szkoła Podstawowa nr 7
Szkolny Młodzieżowy Ośrodek
Koszykówki

78

Zespół Szkół w Duczkach
Szkolny Młodzieżowy Ośrodek
Koszykówki (SMOK) dla 
dziewcząt

b.d.

4.2 Infrastruktura sportowa

Obiekty sportowe na terenie Gminy Wołomin pozwalają na rozwój różnych dyscyplin

sportowych.  Wśród  obiektów  dominują  sale  gimnastyczne  oraz  boiska  piłkarskie.

Szczegółowe  zestawienie  dostępnych  obiektów  sportowych  przedstawione  jest  w  tabeli

poniżej.

Lokalizacja Obiekty sportowe

Zespół Szkół nr 1 
Wołomin ul. Sasina 33 
Wołomin

- boisko do piłki nożnej  
- bieżnia prosta 
- hala sportowa (24×44 metrów) 
- sala gimnastyczna (9×15 metrów)

Zespół Szkół nr 2 
ul. Armii Krajowej 81 
Wołomin

- sala gimnastyczna (17,4×29 metrów)

Zespół Szkół nr 3 
ul. Kazimierza Wielskiego 1  
Wołomin

- boisko do piłki nożnej 
- dwie sale gimnastyczne

Zespół Szkół nr 4 
ul. 1-Maja 19 
Wołomin

- wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej, ręcznej i 
koszykowej

Zespól Szkół nr 5 
ul. Lipińska 16 
Wołomin

- wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, koszykowej i 
nożnej wraz z bieżnią prostą i skocznią 
- hala sportowa (18×30 metrów)   
- sala gimnastyczna (18×10 metrów)

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Piłsudskiego 51 
Wołomin

- nieutwardzony plac do gier zespołowych

Szkoła Podstawowa nr 7  
ul. Poprzeczna 6  
Wołomin

- przy szkole zlokalizowany jest dirt park (tor 
rowerowy), 
- projektowana jest budowa wielofunkcyjnego zespołu 
boisk do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz 
budowa Sali gimnastycznej i bieżni.
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Zespół Szkół w Duczkach  
ul. Szkolna 1

- wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej, koszykowej 
wraz z bieżnia prostą 
- hala sportowa (25×44 metrów)

Zespół Szkół w Czarnej  
ul. Witosa 52 - wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej i nożnej

Zespół Szkół w Ossowie 
ul. Makarewicza 148

- wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki i piłki
nożnej

Szkoła Podstawowa w Majdanie 
ul. Racławicka 6

- wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej, nożnej i 
koszykowej

Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu  ul. 
Cichorackiej 25

- planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego do 
koszykówki, siatkówki i piłki nożnej o nawierzchni 
elastycznej z poliuretanu gr. 13 mm na podbudowie 
betonowej

Szkoła Podstawowa w Zagościńcu ul. Szkolna 
1

- piłka  nożna  
- piłka koszykowa, siatkowa, 
- sala gimnastyczna

Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN w 
Wołominie 
ul. Korsaka 4 
Wołomin

- hala sportowa, 
- bieżnia lekkoatletyczna, 
- boisko trawiaste oraz sztuczne, 
- boisko do siatkówki plażowej,
- strzelnica bojowo-sportowa oraz pneumatyczna, 
- korty tenisowe zewnętrzne, 
- hala tenisowa 
- nowoczesny obiekt pływalni miejskiej.

4.3 Imprezy sportowe

Imprezy sportowe przyczyniają się do popularyzacji różnych dyscyplin sportowych. W

2016 roku w obiektach OSiR „Huragan” przeprowadzono samodzielnie lub we współpracy z

innymi organizacjami i instytucjami następujące zawody i imprezy sportowo-rekreacyjne: 

1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2. Amatorska Liga Koszykówki. 

3. Imprezy organizowane na lodowisku („Disco-lodowisko”). 

4. Turniej piłki nożnej Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

5. Wielki Finał Turnieju Noworocznego AMP Gool. 

6. „Zima z Huraganem” - zajęcia dla dzieci w czasie ferii. 

7. I bieg Żołnierzy Cichociemnych. 
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8. II Bieg Żołnierzy Niezłomnych. 

9. Finał Amatorskiej Ligi Koszykówki „5 na 5”. 

10. Półfinały Mistrzostw Polski Kobiet w koszykówce U-22. 

11. Grappling Turniej Młodzieżowy. 

12. Gala MMA i Grappling. 

13. Olimpiada „Sportowy Przedszkolak”. 

14. American Monster Truck Motor Show. 

15. Pokaz Fitness – Aerobic Dance i Bikini Hit. 

16. Zawody Pływackie. 

17. Mistrzostwa Ekstraklasy w Tańcu sportowym. Eliminacje do ME i MS WDU. 

18. Mały Wyścig Pokoju (start jednego etapu). 

19. Sprawdzian biegowy - test Coopera. 

20. Turniej Osób Niepełnosprawnych Boccia. 

21. Memoriał płk Florczaka. 

22. Tenisowy Turniej Deblowy Mężczyzn o Puchar Prezesa WTA. 

23. Gminna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. 

24. Festyn rekreacyjny z okazji "Dnia Dziecka". 

25. Igrzyska na „5”. 

26. I i II Turniej tenisa ziemnego. 

27. Dni Otwarte - OSiR Huragan. 2

28. 8. Dni Wołomina - Imprezy sportowo-rekreacyjne. 

29. Turniej siatkówki plażowej wraz z otwarciem boisk. 

30. Mini-Euro AMP Gool - turniej piłki nożnej. 

31. Maraton Pływacki PUL. 

32. V Międzynarodowy Młodzieżowy Memoriał Małgorzaty Dydek. 

33. Inauguracja sezonu piłkarskiego III-ligi. 

34. Światowe Dni Młodzieży w Wołominie. 

35. Akcja „Letnia Akademia Sportu”. 

36. Tour de Pologne. 

37. Tenisowy Turniej Deblowy Kobiet o Puchar Dyrektora OSiR Huragan. 

38. Półmaraton uliczny z okazji rocznicy „Cudu nad Wisłą”. 

39. Otwarcie /zamknięcie Plaży miejskiej połączone z Color Event i dyskoteką.

40. Pożegnanie Lata w Wołominie z OPS. 

41. Tenis ziemny: mecz Wołomin - Mińsk Mazowiecki. 
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42. Powiatowa Liga Piłkarska. 

43. Turniej koszykówki kadetek o puchar Burmistrza Wołomina. 

44. Turniej piłki nożnej Diecezji Warszawsko-Praskiej.

45. Sprawdzian biegowy - test Coopera. 

46. Turniej piłki nożnej Orionistów. 

47. Mistrzostwa Europy w karate. 

48. Ogólnopolski Turniej Sztuk Walki Tang Soo Do. 

49. Liga Grapplingowa. 

50. AMP GOOL - Gool Cup - turniej piłki nożnej dzieci. 

51. Stowarzyszenie Brzask - Wielka Rywalizacja Miast - turniej piki nożnej. 

52. „I ty możesz zostać Olimpijczykiem” - cykl turniejów. 

53. Turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Wołomina. 

54. Imieniny „Sławka”. 

55. Szkolne  rozgrywki  sportowe  w  ramach  kalendarza  imprez  Szkolnego  Związku

Sportowego w Wołominie:  

- Zawody Między Powiatowe 

- Mistrzostwa Powiatu 

- Mistrzostwa Gminy 

- Licealiada 

56. Zawody ligowe grup młodzieżowych i seniorskich zgodne z kalendarzem rozgrywek

poszczególnych związków sportowych: 

- Piłka nożna  

- Koszykówka dziewcząt. 

- Koszykówka chłopców.  

- Piłka siatkowa chłopców.  

57. Mikołajki z koszykówką - Ogólnopolski turniej koszykówki dziewcząt. 

58. Turniej siatkówki chłopców Memoriał im. J. Cudnego. 

59. Wołomińska Sobota Bokserska. 

60. Turniej piłki nożnej na rzecz WOSP.  

61. Turniej brydża sportowego. 

62. Testy sprawnościowe dla funkcjonariuszy Policji Powiatowej w Wołominie.
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4.4 Rada Sportu w Wołominie

Rada  Sportu  w  Wołominie  jest  organem  opiniodawczo-doradczym  w  sprawach

dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy

Wołomin. 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Opiniowanie strategii rozwoju gminy Wołomin w zakresie kultury fizycznej, 

2. Opiniowanie projektu budżetu gminy Wołomin w części dotyczącej kultury fizycznej, 

3. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej, 

4. Opiniowanie  rozwoju  bazy  sportowej  na  terenie  gminy  Wołomin,  w  tym  w

 szczególności  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  w  zakresie

dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej, 

5. Diagnozowanie  potrzeb  z  zakresu  kultury  fizycznej  w  społeczności  lokalnej  oraz

prowadzenie działań w celu ich zaspakajania.

Na dotychczasowych posiedzeniach Rada Sportu wskazała na następujące działania,  które

powinno się podjąć w Gminie w obszarze rozwoju sportu:  

 promocja  sportu  w  mediach:  wszelkie  wiadomości  sportowe  powinny  być

promowane na stronie OSiR Huragan i  na  stronie  Urzędu Miejskiego,  wydarzenia

sportowe  powinny  być  we  wspólnym  kalendarzu,  przekazywanie  informacji  do

mediów o wydarzeniach sportowych;

 raportowanie wyników sportowych: trenerzy zatrudnieni w OSiR Huragan powinni

raportować swoje wyniki sportowe;

 zmiana dotychczasowej formuły memoriału Małgorzaty Dydek;

 większa liczba wydarzeń sportowych dla mieszkańców gminy;

 gmina powinna pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój sportu;

 Finał WOŚP powinien odbywać się na terenie MDK Wołomin, a na terenie OSiR

Huragan powinny odbywać się towarzyszące imprezy sportowe;

 organizacja  corocznej  imprezy cyklicznej  w Wołominie  na  terenie  OSiR Huragan

promującej młodzieżowe sztuki walki o nazwie „Fight Festival”;

 propozycje Rady Sportu do Strategii rozwoju Szkół w Gminie Wołomin: stworzenie

systemu  motywującego  szkoły  do  udziału  w  zawodach  SZS,  zaplanowanie

w budżecie gminy na rok szkolny 2017/2018 środków finansowych na zakup sprzętu

dla  szkół  biorących  udział  w zawodach SZS.  Gratyfikacja  finansowa miałaby się

odbywać na podstawie punktów zdobytych przez daną szkołę. Rada Sportu będzie
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prowadziła  punktację  szkół  na  szczeblu  Gminy  Wołomin.  Dla  szkół,  które

uczestniczyły  w  rozgrywkach  w  min.  6  konkurencjach  sportowych  –  szkoła

podstawowa, i  w 5 gimnazjum, Urząd Miejski i  Gminy Wołomin przekaże środki

finansowe na zakup sprzętu sportowego. Szkoły biorące udział w zawodach powinny

również otrzymać dodatkowe godziny zajęć pozalekcyjnych SKS;

 modernizacja  i  budowa  obiektów  sportowych  OSiR  Huragan  Wołomin:  hala

widowiskowo  –  sportowa  na  ok  1000  miejsc  z  zapleczem  socjalnym,  bieżnia

tartanowa o wymiarach 400 m ze skocznią i  oświetleniem, modernizacja zaplecza

technicznego, stworzenie deptaku, siłowni plenerowej, ścieżki rowerowej oraz plaży

z parasolami  wokół  dwóch  stawów,  zakupienie  balonu  (zadaszenia)  Orlika

ze sztuczną trawą w okresie zimowym, stworzenie w lesie ścieżki dla biegaczy 3 lub

5 km;

 współpraca  z  klubami  sportowymi  w zakresie  strategii  rozwoju  i  działania  sportu

młodzieżowego i sportu seniorskiego w klubach sportowych, przedstawienie zakresu

potrzeb poszczególnych sekcji sportowych; 

 opiniowanie  w  zakresie  rozwoju  sportu  rekreacyjnego:  zapewnienie  siłowni

plenerowej,  organizowanie  przez  miasto  festiwalu  sportu,  organizacja  turniejów

sportowych dla  mieszkańców, stworzenie  w lesie  ścieżki  dla  biegaczy Wołomin -

Leśniakowizna;

 modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej: wykonanie oświetlenia Orlików przy

szkołach, przy Szkole Sportowej nr 5 wykonanie bieżni tartanowej, skoczni w dal,

boisk  do  siatkówki  plażowej,  remonty  hal  sportowych  przy  szkołach,  remonty

oświetlenia w szkolnych halach sportowych, zakup sprzętu sportowego.

4.5 Zasady finansowania sportu w Gminie Wołomin 

Istotnym czynnikiem decydującym o  rozwoju  sportu  są  finanse.  Gmina  realizuje  zadania

z zakresu kultury fizycznej na podstawie następujących ustaw:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1875

z późn.  zm.).  Zgodnie  z  art.  7.1  do  zadań  własnych  gminy  należy  zaspokajanie

zbiorowych  potrzeb  wspólnoty.  W  szczególności  zadania  własne  obejmują  m.in.

sprawy  kultury  fizycznej  i  turystyki,  w  tym  terenów  rekreacyjnych  i  urządzeń

sportowych.

- ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
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i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 poz. 1817 z późn.zm.), której art. 4 ust. 1 pkt 17

stanowi, że  sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3  ust. 1,  obejmuje zadania

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Na  podstawie  ustawy  Gmina  uchwala  Program  współpracy  Gminy  Wołomin

z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z którym, przyjmuje zadania publiczne jakie

planuje zlecać do realizacji w formie otwartych konkursów ofert oraz na podstawie

art.  19  a  ustawy w roku następnym.  W miarę  potrzeb  i  możliwości  finansowych,

Gmina  przyjęła  że  mogą  być  ogłaszane  inne  konkursy  na  realizację  zadań

publicznych, niż wymienione w § 9 Programu.

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1463 z późn.zm.).

W myśl  art.  27  ust.  1  zadaniem własnym jednostek  samorządu  terytorialnego  jest

tworzenie  warunków,  w  tym  organizacyjnych,  sprzyjających  rozwojowi  sportu.

Art. 27 ust. 2 stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może

określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, wskazując

w uchwale  cel  publiczny  z  zakresu  sportu,  który  jednostka  ta  zamierza  osiągnąć.

Wyżej  wymienione  przepisy ustawy nie  naruszają  uprawnień  jednostek  samorządu

terytorialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych. 

Na podstawie art. 28 klub sportowy, prowadzący swoją działalność na obszarze danej

jednostki samorządu terytorialnego, nieprowadzący działalności nakierowanej na zysk

finansowy, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z

2016  r.  poz.  1870,  z  późn.  zm.2)  w  zakresie  udzielania  dotacji  celowych  dla

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu

osiągnięcia zysku. Dotacja, ta ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa

w art. 27 ust. 2 i może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie  kosztów  organizowania  zawodów  sportowych  lub  uczestnictwa

w tych zawodach,

4) pokrycie  kosztów  korzystania  z  obiektów  sportowych  dla  celów  szkolenia

sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej –

jeżeli  wpłynie  to na poprawę warunków uprawiania  sportu przez członków
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klubu  sportowego,  który  otrzyma  dotację,  lub  zwiększy  dostępność

społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Zadania z zakresu sportu finansowane są także na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), a także finansowane

w formie  sponsoringu.  Gmina  wspomaga  także  finansowo  różne  imprezy  sportowe  pod

patronatem Burmistrza. WPS w 2017 roku: 1 369,78 zł. 

Na podstawie Uchwały Nr XIX-72/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września

2012 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wołomin,

w ramach  otwartych  konkursów  ofert  Gmina  Wołomin  w  latach  2011  -  2017  przyznała

dotacje w wysokości:

Nazwa organizacji Przeznaczenie Kwota dotacji

2011 rok

Uczniowski Klub Sportowy 
"Huragan", ul. Lipińska 16, 05-
200 Wołomin

Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców 
gminy Wołomin: Turnieje w koszykówce (cały rok)

25 000,00 zł

Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Wołomin 2 450,00 zł

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Wołomin 9 000,00 zł

Międzyszkolny Klub Sportowy 
Karate Kyokushin, ul. Jana 
Pawła II 20 05–250 Radzymin

Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców 
gminy Wołomin 3 000,00 zł

Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Wołomin 4 000,00 zł

Wołomiński Uczniowski Klub 
Sportowy "Junior Stolarka", ul. 
Lipińska 16, Wołomin

. Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców 
gminy Wołomin: Turnieje siatkówki stacjonarne i 
wyjazdowe (cały rok)

24000,00 zł

Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Wołomin 3 550,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy 
Polonez – Wołomin, Ossów ul. 
Matarewicza 148

Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców 
gminy Wołomin: Propagowanie zajęć judo (cały rok) 12000,00 zł

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Wołomin

4 400,00 zł

Klub Sportów Walki 
KYOKUSHIN, ul. Łukasińskiego 
1/3 05 – 220 Zielonka

Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców 
gminy Wołomin

3 000,00 zł

Pływacki Uczniowski Klub 
Sportowy ATLANTIS, ul. Korsaka
4 05 – 200 Wołomin

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Wołomin 6 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy 
WAWA SPORT, ul. Ogrodowa 
42/44 00 – 876 Warszawa

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Wołomin

4 100,00 zł

Piłkarski Wołomiński Klub 
Sportowy „HURAGAN”, ul. 
Korsaka 4, Wołomin

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Wołomin 15 000,00 zł

2012 rok

Klub Karate Kyokushin Wołomin
05 – 200 Wołomin Al. Armii 
Krajowej 51

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 
czasie wolnym od zajęć – wypoczynek wyjazdowy

3 000,00 zł

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 4 000,00 zł
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czasie wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek letni
w formie wyjazdowej
Specjalistyczne szkolenie młodzieży w wieku 7-13 lat 
w karate kyokushin 3 000,00 zł

Zorganizowanie i przeprowadzenie Otwartych 
Mistrzostw Wołomina dla dzieci w wieku 7-12 lat w 
karate shinkyokushin.

1 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy 
„Huragan” 05 – 200 Wołomin 
ul. Lipińska 16

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek letni
w formie wyjazdowej.

7 000,00 zł

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek letni
w formie wyjazdowej.

3 000,00 zł

Organizacja szkolenia sportowego w zakresie 
koszykówki dziewcząt 20 000,00 zł

Szkolenie sportowe seniorów 33 000,00 zł
Organizacja imprez sportowych w zakresie 
koszykówki:
1) Turniej Kadetek (15 - 16 lat) o puchar Burmistrza 
Wołomina organizowany we wrześniu,
2) Turniej – Mikołajki z koszykówką organizowany w 
grudniu dla młodziczek (13 - 14 lat)

4 500,00 zł

Uczniowski Klub Siatkówki 
“SKOK” 05 – 200 Wołomin ul. 
Korsaka 4

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek letni
w formie wyjazdowej

17 000,00 zł

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek letni
w formie wyjazdowej

3 000,00 zł

Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 
w zakresie piłki siatkowej chłopców urodzonych. 13 000,00 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Siatkówki „SKOK” Wołomin 05 –
200 Wołomin, ul. Korsaka 4

1) Turniej Niepodległościowy organizowany w 
grudniu dla klas VI i V,
2) XII Memoriał im. Jerzego Cudnego organizowany 
w grudniu w kategorii Kadetów, VI oraz Seniorów.

4 500,00 zł

szkolenie sportowe seniorów 33 000,00 zł

Piłkarski Wołomiński Klub 
Sportowy HURAGAN 05 – 200 
Wołomin ul. Korsaka 4

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek letni
w formie wyjazdowej.

7 400,00 zł
3 400,00 zł
3 200,00 zł

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 33 000,00 zł

Uczniowski Klub Kolarski 
„Banaszek Duda Company 
Huragan Wołomin” 05 – 200 
Wołomin, ul. Korsaka 4

Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołomin 
w wieku 7-18 lat w zakresie przygotowania do 
uprawiania sportu kolarskiego.

6 000,00 zł

Organizacja wyścigów rowerowych dla 
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych z okazji Dnia Dziecka

3 000,00 zł

Uczniowski Klub Tenisowy 
„Topspin” 05 – 200 Wołomin, 
ul. Korsaka 4

Przeprowadzenie kursu gry w tenisa dla 
wyselekcjonowanej młodzieży szkolnej w wieku 8-14 
lat

5 000,00 zł

Zorganizowanie cyklu turniejów tenisowych dla 
dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 8-14 lat 2 000,00 zł

Mazowiecka Organizacja 
Wojewódzka Ligii Obrony Kraju 
00 – 791 Warszawa, ul. 
Chocimska 14

Zorganizowanie Wojewódzkich Młodzieżowych 
Eliminacji Konkursu Wiedzy Morskiej pn.: "Polska 
Marynarka Wojenna, a Historia Wybrzeża Polskiego" 
mających na celu popularyzowanie i rozwijanie 
wśród młodzieży szkolnej wiedzy morskiej, 
współczesnej gospodarki morskiej oraz żeglarstwa, 

1 500,00 zł
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sportu strzeleckiego i ratownictwa wodnego
Stowarzyszenie Bractwo 
Strzeleckie SALWA 05 – 200 
Wołomin ul. Korsaka 4

Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów w 
strzelaniu dla osób dorosłych i młodzieży z terenu 
Gminy Wołomin

2 500,00 zł

2013 rok

Klub Karate Kyokushin Wołomin
05 – 200 Wołomin Al. Armii 
Krajowej 51

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek zimowy w 
formie wyjazdowej

4 500,00 zł

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii letnich 2013 
– wypoczynek letni w formie wyjazdowej (obóz 
sportowo - wypoczynkowy w Łebie)

2 925,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy 
"Huragan" 05 – 200 Wołomin 
ul. Lipińska 16

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii letnich 2013 
– wypoczynek letni w formie wyjazdowej (obóz 
sportowo – wypoczynkowy, w miejscowości Wicko 
woj. Pomorskie)

9 750,00 zł

Szkolenie sportowe seniorów 30 000,00 zł
Organizacja szkolenia sportowego w zakresie 
koszykówki dziewcząt 13 000,00 zł

Uczniowski Klub Siatkówki 
"Huragan" Wołomin 05 – 200 
Wołomin ul. Korsaka 4

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii letnich 2013 
– wypoczynek letni w formie wyjazdowej (obóz 
sportowo – wypoczynkowy w Chorzelach)

15 600,00zł

Szkolenie sportowe seniorów  34 500,00 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Siatkówki "HURAGAN" 05 – 200
Wołomin, ul. Korsaka 4

Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 
w zakresie piłki siatkowej chłopców urodzonych 10 000,00 zł

Wspieranie organizacji imprez sportowych oraz 
wszelkich form aktywności fizycznej – 
Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju pod 
nazwą "Siatkarskie Talenty".

3 500,00 zł

Piłkarski Wołomiński Klub 
Sportowy HURAGAN 05 – 200 
Wołomin, ul. Korsaka 4

Szkolenie dzieci i młodzieży szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu 
doskonalenia umiejętności piłkarskich

9 000,00 zł

Szkolenie sportowe grup seniorskich 34 500,00 zł
Wspieranie organizacji imprez sportowych oraz 
wszelkich form aktywności fizycznej – 
Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy 
integracyjnej dla mieszkańców gminy Wołomin, w 
formie pikniku rodzinnego pod nazwą "Dzień otwarty
Centrum Szkolenia Piłkarskiego Huragan Wołomin"

3 500,00 zł

Uczniowski Klub Kolarski 
„Banaszek Duda Company 
Huragan Wołomin” 05 – 200 
Wołomin, ul. Korsaka 4

Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin 
w wieku 7-18 lat w zakresie przygotowania do 
uprawiania sportu kolarskiego

8 000,00 zł

Liga Obrony Kraju 00 – 791 
Warszawa, ul. Chocimska 14 
Klubu Strzelecki "POCISK" w 
Wołominie ul. Polna 11

Wspieranie organizacji imprez sportowych oraz 
wszelkich form aktywności fizycznej – Zawody 
sportowo obronne z okazji Dnia dziecka dla dzieci i 
młodzieży z Wołomin w strzelnicy LOK w Wołominie 

3 500,00 zł

2014 rok

Klub Karate Kyokushin Al. Armii 
Krajowej 51, 05-200 Wołomin

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek w formie 
wyjazdowej podczas ferii letnich 2014

6 000,00 zł

Zorganizowanie Grand Prix dla dzieci w wieku 5 – 12 2 500,00 zł
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lat w karate shinkyokushin

Uczniowski Klub Sportowy 
"HURAGAN" ul. Lipińska 16, 05-
200 Wołomin

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek w formie 
wyjazdowej podczas ferii letnich 2014

14 500,00 zł

Szkolenie sportowe seniorów 43 000,00 zł
Organizacja szkolenia sportowego w zakresie 
koszykówki dziewcząt

13 000,00 zł

Uczniowski Klub Siatkówki 
„HURAGAN' Wołomin 05 – 200 
Wołomin, ul. Korsaka 4

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek w formie 
wyjazdowej podczas ferii letnich 2014 (Mały grant)

10 000,00 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Siatkówki „HURAGAN' Wołomin
05 – 200 Wołomin, ul. Korsaka 
4

Szkolenie sportowe seniorów 78 500,00 zł
Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z
terenu gminy Wołomin, w zakresie piłki siatkowej 
chłopców

9 000,00 zł

Uczniowski Klub Kolarski 
Huragan Wołomin 05 – 200 
Wołomin, ul. Korsaka 4

Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin 
w wieku 9-18 lat w zakresie przygotowania do 
uprawiania sportu kolarskiego

5 000,00 zł

Piłkarski Wołomiński Klub 
Sportowy HURAGAN 05 – 200 
Wołomin, ul. Korsaka 4

Szkolenie dzieci i młodzieży szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy

8 000,00 zł

Szkolenie sportowe grup seniorskich 78 500,00 zł
Liga Obrony Kraju ul. Chocimska
14, 00-791 Warszawa

Zorganizowanie zawodów sportowo – obronnych z 
okazji Dnia Dziecka 2 500,00 zł

Stowarzyszenie Społeczno-
Oświatowe „OS-SOWA” ul. 
Matarewicza 148, 05-230 
Kobyłka

Zorganizowanie I Otwartego Turnieju Gwiazdkowego 
w szermierce poprzedzonego szkoleniem dla dzieci w
wieku 10 - 15 lat

2 000,00 zł

2015 rok

Klub Karate Kyokushin Wołomin
05-200 Wołomin, ul. Armii 
Krajowej 81

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii zimowych – 
wypoczynek zimowy w formie wyjazdowej

3 000,00zł

Klub Karate Kyokushin 05-200 
Wołomin, ul. Sienkiewicza 38

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek w formie 
wyjazdowej podczas ferii letnich 2015

3 300,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy 
„Huragan” 05-200 Wołomin, ul.
Lipińska 16

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek w formie 
wyjazdowej podczas ferii letnich 2015

11 000,00 zł

Szkolenie sportowe seniorów 45 000,00 zł
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 
sportowego koszykówce dla dzieci i młodzieży 
zamieszkałych na terenie gminy Wołomin, w tym 
udział w turniejach wojewódzkich

10 000,00 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Siatkówki „Huragan” 05-200 
Wołomin, ul. Korsaka 4

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek w formie 
wyjazdowej podczas ferii letnich 2015

14 000,00 zł

Szkolenie sportowe seniorów 110 000,00 zł
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 
sportowego w siatkówce, dla dzieci i młodzieży 
zamieszkałych na terenie gminy Wołomin

9 000,00 zł

Klub Sportowy Mazowiecka 
Akademia Sportu 05-200 
Wołomin, ul. Wileńska 51 A lok.
213

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek w formie 
wyjazdowej podczas ferii letnich 2015

7 000,00 zł

Zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek 
piłkarskich podczas imprezy sportowej o nazwie 
Wielka Rywalizacja Miast-Piknik Sportowy.

1 700,00 zł

Uczniowski Klub Kolarski Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 8 000,00 zł

21



„Huragan” Wołomin 05-200 
Wołomin, ul. Korsaka 4

sportowego w zakresie kolarstwa, dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Wołomin.

Mazowieckie Centrum Tang Soo
Do 05-230 Kobyłka, ul. Rydza 
Śmigłego 4

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 
sportowego w zakresie wschodniej sztuki walki Tang 
Soo Do, dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na 
terenie g miny Wołomin

3 000,00 zł

Zorganizowanie dla mieszkanców gminy Wołomin i 
przeprowadzenie imprezy o nazwie III Otwarty 
Puchar Polski Tang Soo Do.

2 000,00 zł

Piłkarski Wołomiński Klub 
Sportowy „Huragan” 05-200 
Wołomin, ul. Korsaka 4

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 
sportowego w zakresie piłki nożnej, dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Wołomin.

10 000,00 zł

Szkolenie sportowe grup seniorskich 145 000,00 zł

2016 rok 

Klub Karate Kyokushin Wołomin
05-200 Wołomin, Al. Armii 
Krajowej 81

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii zimowych – 
wypoczynek zimowy w formie wyjazdowej (Tryb 
małych zleceń)

4 500,00 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Siatkówki „HURAGAN” 
Wołomin ul. Korsaka 4, 05-200 
Wołomin

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii 
letnich – wypoczynek w formie wyjazdowej

21 000,00 zł

Zorganizowanie szkolenia sportowego dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Wołomin w zakresie piłki 
siatkowej

25 110,00 zł

Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w 
kategorii seniorskiej oraz udział w tym 
współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych i 
indywidualnych – edycja II.

91 300,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy 
„HURAGAN” ul. Lipińska 16, 05-
200 Wołomin

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii 
letnich – wypoczynek w formie wyjazdowej

4 500,00 zł

Zorganizowanie szkolenia sportowego dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Wołomin w zakresie 
koszykówki

16 200,00 zł

Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w 
kategorii seniorskiej oraz udział w tym 
współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych i 
indywidualnych

58 700,00  zł

Klub Sportowy „Mazowiecka 
Akademia Sportu” ul. Wileńska 
51A/213, 05-200 Wołomin

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii 
letnich – wypoczynek w formie wyjazdowej

7 500,00 zł

Mazowieckie Centrum Tang Soo
Do ul. Rydza- Śmigłego 4, 05-
230 Kobyłka

Zorganizowanie szkolenia sportowego dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Wołomin w zakresie sztuki 
walki Tang Soo Do

6 690,00 zł

Stowarzyszenie Uczniowski 
Klub Kolarski Huragan Wołomin
ul. korsaka 4, 05-200 Wołomin

Zorganizowanie szkolenia sportowego dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Wołomin w zakresie 
kolarstwa

25 000,00 zł

Piłkarski Wołomiński Klub 
Sportowych „HURAGAN-SKOK” 
Wołomin ul. Korsaka 4, 05-200 
Wołomin

Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w 
kategorii seniorskiej oraz udział w tym 
współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych i 
indywidualnych.

150 000,00 zł

Wspieranie szkolenia sportowego drużyn seniorskich 90 000,00  zł
Wspieranie szkolenia sportowego drużyn seniorskich 
edycja II  100 000,00 zł
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2017 rok

Uczniowski Klub Sportowy 
„HURAGAN” ul. Lipińska 16, 05-
200 Wołomin

Zorganizowanie szkolenia sportowego dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Wołomin w zakresie 
koszykówki

37 600,00 zł

Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w 
kategorii seniorskiej oraz udział w tym 
współzawodnictwie

54 400,00 zł

Mazowieckie Centrum Tang Soo
Do ul. Rydza- Śmigłego 4, 05-
230 Kobyłka

Zorganizowanie szkolenia sportowego dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Wołomin w zakresie sztuki 
walki Tang Soo Do

12 900,00 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Siatkówki „HURAGAN” 
Wołomin ul. Korsaka 4, 05-200 
Wołomin

Zorganizowanie szkolenia sportowego dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Wołomin w zakresie piłki 
siatkowej

42 500,00 zł

Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w 
kategorii seniorskiej oraz udział w tym 
współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych i 
indywidualnych – edycja II

82 850,00 zł

Stowarzyszenie Uczniowski 
Klub Kolarski Huragan Wołomin
ul. korsaka 4, 05-200 Wołomin

Zorganizowanie szkolenia sportowego dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Wołomin w zakresie 
kolarstwa.

32 950,00 zł

Klub Karate Kyokushin Wołomin
Al. Armii Krajowej 81, 05-200 
Wołomin

Zorganizowanie szkolenia sportowego dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Wołomin w zakresie karate 14 000,00 zł

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii zimowych – 
wypoczynek zimowy w formie wyjazdowej (Tryb 
małych zleceń)

4 000,00 zł

UKS Champion Wołomin ul. 
Korsaka 4, 05-200 Wołomin

Zorganizowanie szkolenia sportowego dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Wołomin 30 900,00 zł

Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w 
kategorii seniorskiej oraz udział w tym 
współzawodnictwie

59 500,00 zł

Fundacja Akademia Integracji-
Praca, Edukacja, Sport ul. 
Czerska 8/10, 05-200 Wołomin

Zorganizowanie szkolenia sportowego dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Wołomin 25 350,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy 
„ PIĄTKA „ ul. Lipińska 16, 05-
200 Wołomin

Zorganizowanie szkolenia sportowego dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Wołomin 3 800,00 zł

„HURAGAN-SKOK” Wołomin ul. 
Korsaka 4, 05-200 Wołomin

Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w 
kategorii seniorskiej oraz udział w tym 
współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych i 
indywidualnych

103 250,00 zł

Zgodnie z Art. 31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. ( t.j. Dz. U. z 2016 r.

poz. 176 z późn. zm.), gmina może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe

oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Nowe zasady

ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz  nagród i wyróżnień
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dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów

i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej określa  Uchwała

Rady Miejskiej w Wołominie numer XXIX-160/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

W ramach konkursu w 2012 roku przyznano stypendia na łączną kwotę 10 000,00 zł,

nagrody na łączną kwotę 9 000,00 zł, oraz 7 nagród rzeczowych na łączną kwotę 2 800,00

(talony  po  400,00  zł).  W roku  2013  zakupiono  w  ramach  nagród  bilety  za  618,00  zł,

przyznano stypendia na łączną kwotę 10 000,00 zł, nagrody na łączną kwotę 7 000,00 zł oraz

10 nagród rzeczowych na łączną kwotę 5 000,00 zł  (talony po 200,00 zł).  W 2014 roku

przydzielono stypendia na łączną kwotę 10 000,00zł, nagrody na łączna kwotę 7 000,00 zł

oraz 10 nagród rzeczowych na łączną kwotę 4 990,00 zł. W 2015 roku wypłacono stypendia

na łączną kwotę 10 000,00 zł, nagrody na łączną kwotę 9 200,00 zł oraz rozdano 5 nagród

rzeczowych po 200,00 zł. W 2016 roku przyznano stypendia na łączną kwotę 24 000,00 zł

oraz nagrody na łączną kwotę 20 000,00 zł. W 2017 roku przyznano 12 stypendiów na łączną

kwotę 30 000,00 zł, oraz 17 nagród na łączną kwotę 20 000,00 zł. 

Poza  konkursem  w  2017  roku,  zgodnie  z  ww.  Uchwałą,  Burmistrz  Wołomin  przyznał

nagrody: 3 500,00 zł MUKS, 2 300,00 zł Gajewska, 3 000,00 zł Berezowska.

Pozostałe wydatki Urzędu Miejskiego w Wołominie na sport w latach 2012 – 2017:

Rok Imprezy sportowe
Wypoczynek dzieci
organizowany przez

Kluby sportowe

Szkolenie dzieci i
młodzieży

Szkolenie drużyn
seniorskich

2012 19 000,00 51 000,00 47 000,00 99 000,00
2013 10 500,00 32 775,00 40 000,00 99 000,00
2014 7 000,00 30 500,00 35 000,00 200 000,00
2015 3 400,00 38 300,00 40 000,00 300 000,00

2016
3 700,00  

zadanie przesunięte na
OSIR

37 500,00 73 000,00 490 000,00

2017

4 000,00 
zadanie połączono ze

szkoleniem
sportowym dzieci

200 000,00 300 000,00

V  Wyniki badań społecznych wśród mieszkańców

W ramach prac nad Programem Rozwoju Sportu w Gminie Wołomin przeprowadzono

sondażowe badanie  ankietowe  wśród mieszkańców,  którego celem było  poznanie  potrzeb

i preferencji społeczności lokalnej z zakresu sportu i rekreacji. 

W badaniu wzięło udział 142 respondentów, w tym 73 kobiety i 69 mężczyzn.
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Wykres 1. Struktura respondentów ze względu na płeć.

Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby mieszczące się w przedziale 26-59 lat - 105

osób. Druga pozycja przypadła natomiast grupie wiekowej 17-25 lat - były to 23 osoby.

Wykres 2. Udział respondentów wg wieku.

Respondenci zostali  poproszeni  w pierwszej  części ankiety o wypełnienie  poniższej

tabeli  określając  stopień  zadowolenia  z podanych  warunków  rozwoju  sportu  w  Gminie.

Należało  zaznaczyć  jedną  z  możliwych  odpowiedzi  od  0  do  4,  przy  czym  0  –  bardzo

niezadowolony/a; 1 – niezadowolony/a; 2 – niezdecydowany/a; 

3 – zadowolony/a; 4 – bardzo zadowolony/a).

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolona/y z następujących 
warunków rozwoju sportu w Gminie

Proszę zaznaczyć przy każdym stwierdzeniu poniżej jedną z 
możliwych odpowiedzi od 0 do 4

bar
dzo
nie
zad
ow
olo
ny(
s)

nie
zad
ow
olo
ny(
a)

nie
zde
cyd
ow
any
(a)

zad
ow
olo
ny(
a)

1 organizacja otwartych imprez sportowych 22 52 44 17

2 działalność klubów sportowych 11 49 47 27

3 infrastruktura sportowa 14 56 52 17

4 dostęp do obiektów sportowych 10 48 54 24

5 oferta zajęć sportowych w szkołach 16 50 45 21

6 oferta zajęć sportowych dla dorosłych mieszkańców 44 65 23 6

7 pozaszkolna oferta zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 15 44 56 18

8 oferta zajęć sportowych dla seniorów 51 57 21 8

Najbardziej pozytywnie (odpowiadając ,,Zadowolony/a" lub ,,Bardzo zadowolony/a") ocenili

respondenci następujące warunki rozwoju sportu w Gminie:

 działalność klubów sportowych – 22%;

 dostęp do obiektów sportowych – 21%;

 ofertę zajęć sportowych w szkołach – 20%.

Za  najmniej  satysfakcjonujące  ankietowani  uznali  następujące  obszary  (odpowiedź

,,Niezadowolony/a" lub ,,Bardzo niezadowolony/a"):

 oferta zajęć sportowych dla seniorów – 78%;
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 oferta zajęć sportowych dla dorosłych mieszkańców – 77%;

 organizacja otwartych imprez sportowych – 53%.

Drugą częścią  ankiety były pytania  odnoszące  się  do  form spędzania  wolnego  czasu.

Poniżej przedstawiono i scharakteryzowano szczegółowo odpowiedzi na zadane pytania:

1. Jak najczęściej spędzasz czas wolny poza nauką i pracą? 

a) odpoczywam biernie (7 wskazań)

b) chodzę do kina, teatru, na koncerty (9)

c) spędzam czas w domu przy komputerze, telewizji (18)

d) uczestniczę w zajęciach zorganizowanych (3)

e) czytam (14)

f) spaceruję (17)

g) poświęcam wolny czas na zajęcia sportowe (70)

h) inne (jakie?): praca w ogródku i domu praca w ogródku i domu; treningi - bieganie,

jazda  na  rowerze;  kino,  koncerty,  sport,  czytanie;  spędzam  czas  ze  znajomymi

na ośrodku  sportu  natomiast  nie  ćwiczymy;  angażuję  się  w  aranżację,  sadzenie

i pielęgnację zieleni osiedlowej;  wszystkie wymienione;  kilka z powyższych, bo jak

pada deszcz  albo  śnieg,  to  ciężko biegać  czy jeździć  na  rowerze;  biegam;  trenuje

bieganie,  biorę  udział  w  zawodach  sportowych;  biegam;  poświęcam  się  jednemu

z hobby, tj. majsterkowaniu, fotografii i bieganiu; biegam, jeżdżę rowerem; spotykam

się ze znajomymi; zajmuję się działką;  wszystkie wymienione w zależności od chęci;

poświęcam wolny  czas  dla  innych;   siłownia,  basen;  spędzam czas  realizując  się

gastronomicznie;  zajęcia  w  domu  i  ogrodzie;  kilka  z  powyższych  odpowiedzi;

siłownia; czytam lub spaceruje.

Wykres 3. Sposób spędzania wolnego przez respondentów.

2. Jakie formy rekreacji preferujesz ze względu na intensywność wysiłku?

a) intensywne (np. biegi kondycyjne, aerobic, pływanie dystansowe, siłownia) (63)

b) średnio intensywne (np. rekreacyjne gry ruchowe, jazda na łyżwach, rolkach, nordic-

walking) (48)

c) relaksacyjne (np. spacerowanie, wędkowanie, taniec) (31)

Wykres 4. Preferowane formy rekreacji ze wzgl. Na intensywność wysiłku.

3. W jaki sposób uprawiasz sport? 
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a) uprawiam sport w klubach sportowych (33)

b) uprawiam sport samotnie (65)

c) uprawiam sport w grupie znajomych (33)

d) uprawiam sport korzystając z gminnej infrastruktury sportowej (11)

Wykres 5. Sposób uprawiania sportu przez ankietowanych.

4. Ile razy w tygodniu uczestniczysz w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych?

a) raz w tygodniu (11)

b) dwa razy w tygodniu (25)

c) trzy razy w tygodniu (34)

d) codziennie (21)

e) nieregularnie (51)

Wykres 6. Częstotliwość z jaką badani uczestniczą w zajęciach sportowych. 

5. Jakie są twoje bariery udziału w rekreacji fizycznej lub sporcie? 

a) brak wolnego czasu (55)

b) brak  pieniędzy (33)

c) oddalenie obiektów sportowych od miejsca mojego zamieszkania (35)

d) Inne  (jakie?):  zdrowie;  mało infrastruktury lub słaby dostęp;  zdrowie;  brak barier;

kontuzja;  brak  squasha  w  Wołominie;  ograniczenia  spowodowane  tym,  że  nie

uczęszczam  do  szkoły  sportowej;  brak  motywacji;  zbyt  mała  ilość  niewielkich

obiektów typu skate park, infrastruktury przyjaznej rowerzystom; brak infrastruktury

w  mieście;  brak  terenów  do  biegania:  bieżnia  stadionowa,  jakaś  ścieżka  biegowa

oznakowana w lesie; brak barier; problemy zdrowotne uniemożliwiające aktywność

fizyczną  (kontuzja);  brak  publicznej  wystarczającej  oferty;  brak  odpowiedniej

infrastruktury  sportowej;  brak  barier,  chętny  zawsze  znajdzie  czas  i  możliwości

na trening;  brak  dostępu  dla  niezrzeszonych;  brak  miejsc  na  jazdę  na  rolkach;

dostępność; jak się chce to nie ma barier; moi rodzice; brak zajęć zorganizowanych

dla  mojej  grupy  wiekowej;  ograniczanie  dostępu-godzin  otwarcia  tzw.  Orlików

w sezonie  letnim oraz  wolne  święta;  brak  propozycji  zajęć  sportowych  na  terenie

wiejskim w godzinach wieczornych; brak ofert.
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Wykres 7. Bariery udziału w rekreacji fizycznej lub sporcie.

6. W jakich formach rekreacji chciałbyś uczestniczyć, gdybyś miał taką możliwość?

Odpowiedzi  respondentów:  terenowe;  taniec;  siatkówka  dla  dorosłych;  fitness;  jazda

na rolkach, rowerze, siłownia, zajęcia taneczne, zajęcia z różnych sportów walki; bieganie,

rowery,  piłka  nożna;  niezbyt  intensywne  zajęcia  ruchowe  na  zewnątrz  lub  na  sali

gimnastycznej;  brak  ścieżek  rowerowych  utrudnia  bezpieczna  jazdę  na  rowerze,  np.  z

dziećmi;  amatorska  liga  koszykówki;  tenis,  jazda  konna;  3  liga  koszykówka;  nordic  -

walking; turnieje dla dorosłych; wypożyczanie rowerów darmowe; siatkówka plażowa, jazda

na łyżwach; fitness; zajęcia sportowe dla dorosłych; gminne zawody sportowe lub amatorskie

turnieje;  pływanie;  bilard;  zajęcia  dla  osób  z  chorym  kręgosłupem;  koszykówka;   gry

zespołowe;  akrobatyka  i  biegi  ekstremalne;  aerobik,  joga;  liga  amatorska;  siłownia

ogólnorozwojowa; parkour, snowboard; imprezy sportowe; biegi masowe; amatorskie turnieje

piłki  nożnej  i  ręcznej;  gra  w kręgle,  w lokalnej  kręgielni;  squash,  badminton,  ping-pong;

treningi  damsko  męskie;  strzelnictwo  rożnego  typu;  wspinaczka;  zorganizowane  spacery

przyrodnicze  np.  po  terenach  rezerwatu  Grabicz,  skate  park,  gimnastyka  korekcyjna  dla

wszystkich chętnych z podziałem na grupy wiekowe (np. ćwiczenia na zdrowy kręgosłup dla

osób  wykonujących  pracę  siedzącą,  ćwiczenia  odciążające  dla  osób  wykonujących  pracę

stojącą,  ćwiczenia  odciążające  dla  osób  wykonujących  pracę  stojącą),  ważne  aby  taka

gimnastyka była dostępna również w soboty oraz nie tylko na terenie Huraganu ale np. na

podstawie umów z podmiotami, które zgłoszą się do współpracy, tak aby każdy chętny w

swojej okolicy miał dostęp do ćwiczeń; biegi przeszkodowe; Park Run np. sporty drużynowe:

ligi amatorskie piłki nożnej, koszykówki, siatkówki; amatorska koszykówka dla dorosłych,

bieganie po profesjonalnej bieżni na Huraganie; jazda na nartach; piłka nożna dla dorosłych

(ale nie profesjonalnie); zorganizowany fitness z guru sportowym np. z Ewa Chodakowska;

treningi  biegowe,  zajęcia  sportowe  dla  dorosłych  na  obiektach  sportowych  OSIR;

koszykówka dla młodzieży, klub rowerowy młodzieżowy; okolicznościowe otwarte zawody

w sportach indywidualnych np. badminton, ringo, biegi, street workaut itp.; treningi klubowe,

treningi  indywidualne,  treningi  na  siłowni;  tabata;  chciałbym aby stadion  OSiR Huragan
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Wołomin  posiadał  nowoczesną  bieżnię  z  odwodnieniem  i  chociażby  minimalnym

oświetleniem. zajęcia np. tańca, gimnastyki dla osób 45+; hokej na trawie; Wołomiński klub

biegowy; boks; aqua areobic; biegach przełajowych od 10 km do 60 km zawodach crossfit;

zajęcia z samoobrony, jazda na rowerze po pump-tracku, zajęcia sportowe dla kobiet typu

zumba, aerobik; Freestyle Basketball, Basketball, gra na hali sportowej lub boisku; marsze

turystyczne;  zawody  wędkarskie;  gimnastyka  grupowa  na  świeżym  powietrzu,  dla  osób

starszych: gimnastyka, ćwiczenia rozciągające, basen; fitness, biegi na bieżni; biegi; rower;

jazda  na  łyżwach;  siatkówka  plażowa;  grupowe  zajęcia  dla  seniorów;  zorganizowane

ćwiczenia siłowo-motoryczne z trenerem.

Następnie ankietowani, używając skali od 1 do 10, zostali poproszeni o ocenę, na ile

ważne  są  poszczególne  zadania  związane  z  rozwojem sportu  w  Gminie.  Po  uśrednieniu

wyników, oceny respondentów przedstawiają się następująco:

1.
Budowa nowych obiektów sportowych w Gminie 8,39

2.
Identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych 8,16

3.
Poprawa dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej 7,96

4.
Poszerzenie oferty sportowej dla dorosłych mieszkańców Gminy   8,13

5.
Poszerzenie sportowej oferty szkół 7,51

6.
Promocja sportu w Gminie 7,69

7.
Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej Gminy 8,29

8.
Zwiększenie liczby cyklicznych masowych imprez sportowych 7,22

9.
Zwiększenie oferty zajęć sportowych korekcyjnych 7,35

10
. Zwiększenie wsparcia dla klubów sportowych 7,74

Najwyższe oceny uzyskały: 

 Budowa nowych obiektów sportowych w Gminie – 8,39;

 Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej Gminy – 8,29;

 Identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych – 8,16;

 Poszerzenie oferty sportowej dla dorosłych mieszkańców Gminy – 8,13;

 Poprawa dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej- 7,96.  
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Za zadania o najniższym priorytecie zostały uznane:

 Zwiększenie liczby cyklicznych masowych imprez sportowych – 7,22;

 Zwiększenie oferty zajęć sportowych korekcyjnych – 7,35;

 Poszerzenie sportowej oferty szkół – 7,51;

 Promocja sportu w Gminie – 7,69;

 Zwiększenie wsparcia dla klubów sportowych – 7,74.

W  ankiecie  respondenci  mieli  możliwość  przekazania  swojej  opinii  odpowiadając  na

następujące pytania otwarte: 

1) Jeśli według Pana/Pani pominęliśmy w ankiecie jakiś ważny problem, to proszę go opisać

w tym miejscu. Respondenci najczęściej pisali o: za wysokich cenach zajęć, za mało zajęć dla

nastolatków i młodzieży (głównie dla dzieci są zajęcia); konieczność inwestycji sportowych

w Gminie, w tym brak ścieżek i tras rowerowych, w gminie brakuje weryfikacji poziomu

nauczania  WF  w  szkołach  (najprostszym  rozwiązaniem  wydaje  się  być  zorganizowanie

międzyszkolnych  lig,  np.  siatkówki  chłopców i  koszykówki  dziewcząt  przy współudziale

miejscowych klubów sportowych); niekorzystne godziny zajęć dodatkowych sportowych (16-

16.30),  brak  zajęć  sportowych  dla  dzieci  w  wieku  2  latka,  które  nie  chodzą  do  żłobka,

np. taniec, akrobatyka; korzystanie z obiektów sportowych powinno być promowane i tańsze

dla rodzin z dziećmi i dla mieszkańców miasta Wołomin (wprowadzenie karty mieszkańca);

promocja talentów i sukcesów mieszkańców gminy Wołomin i uczniów gminnych szkół; za

mało zajęć SKS w szkołach dla młodzieży;  docenianie osób, które prowadzą kluby mimo

problemów ze zdrowiem i właściwie niedużego zysku; 

2) Jeśli według Pana/Pani warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz rozwoju sportu w

Gminie Wołomin, które nie zostały wcześniej wymienione w ankiecie, to proszę je wymienić

poniżej:  poszerzenie  zajęć  sportowych  o  gry  zespołowe  m.in.  siatkówka,  modernizacja  i

budowa infrastruktury,  np.  ścieżki  rowerowe,  stojaki  do  przypięcia  rowerów;  organizacja

miejsc będących celem wycieczki, np. miejsce gdzie można zrobić ognisko, czy po prostu

posiedzieć  na  ławeczce  i  popodziwiać  widoki;  wprowadzenie  karty

Wołominianki/Wołominianina  umożliwiającej  korzystanie  z usług  na  preferencyjnych

warunkach;  bilard,  squash;  budowa bieżni;  OSiR dostępny 7 dni  w tygodniu  od  rana  do

późnego wieczora; ogólnodostępne obiekty sportowe np. siłownie, sale nie tylko dla klubów

ale  też  dla  mieszkańców  Wołomina  niezrzeszonych  w  klubach;  wspieranie  sportowych

inicjatyw społecznych (dla  przykładu podam sąsiedzki  Radzymin Run Team,  czy Kamyk

Radzymin MTB klub rowerowy); Seniorady, Spartakiady; organizacja zajęć sportowych w
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przedszkolach;  sportowe  półkolonie  letnie;  zajęcia  sportowe  dla  osób  w  wieku  średnim;

więcej imprez biegowych i promowanie zdrowego trybu życia; więcej zajęć dla dzieci na wsi/

szkół  na  wsi  gdyż  mają  ograniczony dostęp  ze  względu na  dojazd  oraz  pracę  rodziców;

większe zaangażowanie pracowników i oferta UM na organizację zajęć sportowych dla osób

50+; 

VI  Analiza SWOT

Mocne strony Słabe strony

- długoletnia tradycja sportowa
- szkoła sportowa
- klasy sportowe w szkołach
- różnorodność uprawianych dyscyplin
- wykwalifikowana i dobrze zorganizowana 
kadra
- wiele aktywnych klubów i organizacji 
sportowych
- duża i zróżnicowana oferta uprawiania 
sportu amatorskiego
- duża ilość dzieci, młodzieży, osób dorosłych
i seniorów chętnych do uprawiania sportu
- dostępna i zróżnicowana infrastruktura 
sportowa (np. boiska, sale gimnastyczne, 
pływalnia itp.)
- patronat Burmistrza Miasta nad imprezami 
sportowymi

- zbyt niskie nakłady na sport
- brak jasno sformułowanych zasad 
finansowania sportu
- niedofinansowanie trenerów, instruktorów 
- trudności w pozyskiwaniu zewnętrznych  
środków finansowych na działania sportowe
- niewspółmierna ilość finansów 
przeznaczonych na sport w stosunku do 
liczby uprawiających sport
- zbyt uboga oferta dla seniorów, dla rodzin
- brak infrastruktury widowiskowo-sportowej
- brak sekcji gimnastyki 
artystycznej/akrobatycznej
- brak spójnej strategii rozwoju sportu w 
Gminie
- przestarzałe obiekty sportowe
- niski poziom realizacji zajęć lekcyjnych z 
wychowania fizycznego w szkołach 
wynikający m.in. z niedofinansowanie sportu 
szkolnego, zbyt duża liczebność dzieci w 
grupach, grupy łączone (dziewczyny i 
chłopcy)
- słaba aktywność sportu szkolnego 
wynikająca z niedofinansowania, np. niska 
frekwencja na zawodach sportowych 
organizowanych przez SZS
- za mało ścieżek rowerowych, pieszych, brak
bieżni o dobrym standardzie
- mały udział i zaangażowanie osób 
niepełnosprawnych
- mała oferta zajęć sportowych dla osób 
niepełnosprawnych
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- niska aktywność sportu szkolnego, brak 
motywacji dla uczniów i nauczycieli do 
uczestnictwa i prowadzenia zajęć sportowych
i udziału w zawodach sportowych
- brak jasno określonych zasad współpracy 
klubów sportowych z OSiR, konieczność 
wnoszenia opłat za najem hal sportowych w 
szkołach

Szanse Zagrożenia

- zwiększająca się świadomość roli sportu w 
kształtowaniu zdrowego stylu życia
- dostępność funduszy unijnych na rozwój 
infrastruktury sportowej
- wzrastające finansowanie zewnętrzne sportu
i rekreacji
- moda na sport

- niski priorytet sportu w działaniach 
samorządu lokalnego
- niski poziom dochodów przeciętnej rodziny

VII  Realizatorzy i adresaci Programu 

Realizatorami Programu są następujące podmioty:

 Urząd Miejski w Wołominie i jego jednostki organizacyjne,

 kluby sportowe,

 szkoły, 

 organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne na podstawie przepisów ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 oraz  inne  instytucje  i  organizacje  prowadzące  działalność  w  obszarze  interwencji

Programu.

Adresatami Programu Rozwoju Sportu w Gminie Wołomin na lata 2018-2023 są:

 mieszkańcy Gminy Wołomin,

 osoby,  instytucje,  podmioty  zajmujące  się  organizacja  i  prowadzeniem  działań

w obszarze sportu.

VIII  Planowanie działań

8.1 Cel główny programu

Celem głównym  programu  jest  wsparcie  rozwoju  społeczeństwa  Gminy  Wołomin

w obszarze związanym z zachowaniem sprawności fizycznej, zdrowia, zagospodarowaniem
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czasu wolnego poprzez stworzenie warunków do rozwoju sportu, kultury fizycznej, rekreacji

i rehabilitacji ruchowej.

8.2 Cele, zadania, wskaźniki, efekty oraz harmonogram realizacji Programu

1. Obszar: dzieci i młodzież

Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności 
ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim ja-
kości życia.

Zadania Wskaźniki realizacji Wykonawcy 2018 2019 2020 2021 2022 2023

organizacja i 
prowadzenie 
zajęć/szkoleń 
sportowych w szkołach 
i klubach sportowych

- liczba zajęć/szkoleń
sportowych w 
szkołach i klubach 
sportowych,
- liczba osób 
uczestniczących w 
zajęciach

kluby 
sportowe,
szkoły

X X X X X X

organizacja i 
prowadzenie zajęć 
sportowych służących 
profilaktyce i 
korygowaniu wad 
postawy oraz 
rehabilitacji ruchowej

- liczba zajęć 
sportowych 
służących 
profilaktyce i 
korygowaniu wad 
postawy oraz 
rehabilitacji 
ruchowej,
- liczba osób 
uczestniczących w 
zajęciach

kluby 
sportowe,
szkoły

X X X X X X

identyfikacja i 
rozwijanie talentów 
sportowych

- liczba przyznanych
stypendiów 
sportowych oraz 
wyróżnień i nagród 
za osiągnięte wyniki 
sportowe

kluby 
sportowe,
szkoły

X X X X X X

przyznawanie 
stypendiów sportowych
oraz wyróżnień i nagród
za osiągnięte wyniki 
sportowe

- liczba przyznanych
stypendiów 
sportowych oraz 
wyróżnień i nagród 
za osiągnięte wyniki 
sportowe

Urząd Miejski X X X X X X

wsparcie klas 
sportowych w szkołach 
różnego szczebla

- rodzaj i liczba 
udzielonego wsparcia

Urząd Miejski X X X X X X
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organizacja kampanii 
promujących sport i 
zdrowy styl życia

- liczba 
zorganizowanych 
kampanii 
promujących sport i 
zdrowy styl życia

kluby 
sportowe,
szkoły

X X X X X X

organizacja imprez 
promujących sport 

- liczba 
zorganizowanych 
imprez promujących 
sport

kluby 
sportowe,
szkoły, SZS

X X X X X X

organizacja zawodów 
sportowych

- liczba 
zorganizowanych 
zawodów sportowych
- liczba uczestników 

kluby 
sportowe,
szkoły, SZS

X X X X X X

realizacja programu 
wzmocnienia potencjału
w zakresie uczestnictwa
dzieci i młodzieży we 
współzawodnictwie na 
szczeblu regionalnym i 
krajowym

- liczba uczestników 
programu
- liczba dzieci i 
młodzieży 
startujących w 
zawodach 
sportowych na 
szczeblu regionalnym
i krajowym 

kluby 
sportowe,
szkoły, SZS

X X X X X X

upowszechnianie sportu
wśród dzieci i 
młodzieży poprzez 
stworzenie oferty  
pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych zajęć 
sportowych

- liczba i rodzaj 
oferty  
pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych zajęć 
sportowych
- liczba dzieci i 
młodzieży 
uczestniczącej w  
pozaszkolnych 
zajęciach sportowych

kluby 
sportowe,
szkoły

X X X X X X

organizacja 
wypoczynku dla dzieci i
młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć 
szkolnych ze 
szczególnym 
uwzględnieniem zajęć 
sportowych

- liczba i rodzaj 
zorganizowanych 
zajęć sportowych,
- liczba uczestników 
zajęć sportowych

kluby 
sportowe,
szkoły

X X X X X X

zorganizowanie sytemu 
rywalizacji sportowej 
pomiędzy szkołami, np.
„małe ligi”

- liczba rozgrywek
- liczba szkół 
uczestniczących w 
rozgrywkach

szkoły X X X X X X

realizacja kalendarza 
imprez SZS przez 
szkoły

- liczba wydarzeń 
sportowych,
- liczba uczestników

szkoły X X X X X X
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promocja wśród dzieci i
młodzieży różnych 
dyscyplin sportowych

- liczba akcji 
promujących różne 
dyscypliny sportowe

kluby 
sportowe,
szkoły, SZS

X X X X X X

2. Obszar: rodziny

Cel operacyjny:  Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Wołomin poprzez promocję i

przygotowanie atrakcyjnej oferty zajęć sportowych.

Zadania Wskaźniki realizacji Wykonawcy 2018

2019 2020 2021 2022 2023

stworzenie oferty 
zajęć/szkoleń 
sportowych dla 
dorosłych 
mieszkańców 
gminy 

- liczba zajęć/szkoleń 
sportowych dla 
dorosłych mieszkańców 
gminy
- liczba uczestników 

kluby 
sportowe,
szkoły

X X X X X X

promocja sportu 
rodzinnego jako 
zdrowego stylu 
życia

- liczba kampanii 
przeprowadzonych 
promocyjnych 

kluby 
sportowe,
szkoły, Urząd 
Miejski

X X X X X X

stworzenie oferty 
otwartych 
rekreacyjnych 
imprez sportowych

- liczba otwartych 
rekreacyjnych imprez 
sportowych

kluby 
sportowe,
szkoły

X X X X X X

stworzenie oferty 
rodzinnych 
zajęć/szkoleń 
sportowych 

- liczba rodzinnych 
zajęć/szkoleń 
sportowych
- liczba osób 
uczestniczących 

kluby 
sportowe,
szkoły

X X X X X X

wspomaganie 
integracji 
społecznej 
mieszkańców 
poprzez zajęcia 
sportowe

- liczba 
zorganizowanych 
integracyjnych zajęć 
sportowych
- liczba osób 
uczestniczących w 
zajęciach

kluby 
sportowe

X X X X X X

stworzenie oferty 
rehabilitacji 
ruchowej

- liczba osób 
korzystających z 
rehabilitacji ruchowej
- liczba dostępnych 
zajęć rehabilitacji 
ruchowej

kluby 
sportowe X X X X X X

3. Obszar: seniorzy oraz osoby niepełnosprawne

Cel operacyjny: Stworzenie oraz poprawa warunków dostępu do zorganizowanej aktywności

fizycznej dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Wołomin.
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Zadania Wskaźniki realizacji Wykonawcy 2018

2019 2020 2021 2022 2023

stworzenie oferty 
zajęć/szkoleń 
sportowych 
dostosowanych do 
potrzeb i możliwości  
seniorów oraz osób 
niepełnosprawnych

- liczba zajęć/szkoleń 
sportowych 
dostosowanych do 
potrzeb i możliwości  
seniorów oraz osób 
niepełnosprawnych
- liczba osób 
uczestniczących w 
zajęciach

kluby 
sportowe, 
NGO

X X X X X X

opracowanie 
programu aktywizacji 
osób 
niepełnosprawnych 
poprzez sport

- 1 opracowany program

kluby 
sportowe, 
NGO

X X X X X X

organizacja kampanii 
promujących sport 
seniorów i osób 
niepełnosprawnych

- liczba 
zorganizowanych 
kampanii promujących 
sport seniorów i osób 
niepełnosprawnych

kluby 
sportowe, 
NGO, Urząd 
Miejski

X X X X X X

prowadzenie zajęć 
ogólnorozwojowych 
w klubach seniora

- liczba godzin zajęć 
ogólnorozwojowych w 
klubach seniora
- liczba uczestników

kluby 
sportowe, 
NGO, Rada 
Seniorów

X X X X X X

usuwanie barier 
architektonicznych w 
obiektach sportowych

- liczba zlikwidowanych
barier 
architektonicznych w 
obiektach sportowych

Urząd Miejski X X X X X X

stworzenie oferty za-
jęć rehabilitacji ru-
chowej, w tym plene-
rowej

- liczba dostępnych 
zajęć rehabilitacji 
ruchowej, w tym 
plenerowej

kluby 
sportowe X X X X X X

4. Obszar: instytucje i organizacje sportowe

Cel  operacyjny:  Wspieranie  rozwoju  instytucji  oraz  organizacji  działających  w  obszarze

sportu w Gminie Wołomin.

Zadania Wskaźniki realizacji Wykonawcy 2018

2019 2020 2021 2022 2023
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wsparcie finansowe
i materialne klubów
i organizacji 
sportowych

- liczba składanych 
wniosków dot. wsparcia 
finansowego i 
materialnego
- liczba podpisanych 
umów
- kwota udzielonych 
dotacji

Urząd Miejski,
OSiR 

X X X X X X

promowanie 
dyscyplin 
sportowych 
osiągających 
najwyższe
rezultaty poprzez 
dotacje, program 
stypendialny, 
program nagród i 
wyróżnień za 
osiągnięte wyniki 
sportowe oraz za 
osiągnięcia w 
działalności 
sportowej dla 
sportowców, 
trenerów i 
działaczy

- liczba ubiegających się
o stypendium sportowe, 
nagrody i wyróżnienia
- liczba osób 
otrzymujących 
stypendium sportowe, 
nagrody i wyróżnienia 
- kwota udzielonych 
dotacji

Urząd Miejski,
kluby 
sportowe, 
OSiR

X X X X X X

realizacja działań 
służących 
doskonaleniu kadr 
nauczycielsko – 
trenerskich

- liczba podjętych 
działań służących 
doskonaleniu kadr 
nauczycielsko – 
trenerskich

kluby 
sportowe,
szkoły, OSiR

X X X X X X

wspieranie rozwoju
na terenie gminy 
nowych dyscyplin 
sportowych 

- liczba udzielonych 
dotacji na rozwój 
nowych dyscyplin 
sportowych

kluby 
sportowe,
szkoły, OSiR

X X X X X X

wspieranie 
działalności Rady 
Sportu 

- liczba wspartych 
inicjatyw Rady Sportu

Urząd Miejski,
OSiR

X X X X X X

zatrudnienie w 
Urzędzie Miejskim 
osoby, która 
skutecznie 
pozyskiwałaby 
środki zewnętrzne 
na działania 
sportowe w Gminie

- liczba zatrudnionych 
osób

Urząd Miejski X X X X X X
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sieciowanie 
organizacji 
sportowych, 
promocja działań 
partnerskich

- liczba 
przeprowadzonych 
działań partnerskich

Urząd Miejski,
kluby 
sportowe

X X X X X X

5. Obszar: infrastruktura sportowa

Cel operacyjny:  Optymalne wykorzystanie oraz rozwój infrastruktury sportowej  w Gminie

Wołomin.

Zadania Wskaźniki realizacji Wykonawcy 2018

2019 2020 2021 2022 2023

optymalne wyko-
rzystanie istniejącej
infrastruktury spor-
towej poprzez 
stworzenie bazy za-
jęć i imprez sporto-
wych prowadzo-
nych w poszczegól-
nych obiektach

- stworzenie bazy zajęć i
imprez sportowych 
prowadzonych w 
poszczególnych 
obiektach

kluby 
sportowe, 
OSiR

X X X X X X

rozwój szkolnej ba-
zy sportowej

- liczba wybudowanych,
zmodernizowanych, 
wyremontowanych, 
doposażonych  obiektów
sportowych

szkoły X X X X X X

dostosowanie infra-
struktury sportu i 
rekreacji do potrzeb
społecznych

- liczba  
zmodernizowanych, 
wyremontowanych 
obiektów sportowych 
dostosowanych do 
potrzeb
społecznych
- liczba konsultacji 
społecznych 

Urząd Miejski,
OSiR

X X X X X X

budowa małej 
architektury 
sportowo-
rekreacyjnej

- liczba nowo 
wybudowanych 
obiektów małej 
architektury sportowo-
rekreacyjnej

Urząd Miejski X X X X X X

budowa 
infrastruktury 
sportowo-
rekreacyjnej na 
obszarach wiejskich

- liczba nowo 
wybudowanych 
obiektów sportowo-
rekreacyjnych na 
obszarach wiejskich

Urząd Miejski X X X X X X
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program remontu, 
modernizacji oraz 
wyposażenia 
istniejących 
obiektów 
sportowych

- liczba 
zmodernizowanych oraz
wyposażonych 
istniejących obiektów 
sportowych

Urząd Miejski,
OSiR

X X X X X X

IX Źródła finansowania programu

Każdy  podmiot  będący  realizatorem  zadań  w  ramach  Programu  Rozwoju  Sportu

w Gminie  Wołomin  na  lata  2018-2023  planuje  środki  finansowe  niezbędne  do  ich

prawidłowej realizacji. Nie stanowią one jedynie części składowej budżetu Gminy Wołomin,

ale także dotacje ze źródeł zewnętrznych, pozyskiwanych samodzielnie przez realizatorów.

Wśród zasadniczych możliwości finansowania wymienić należy: 

 budżet Gminy Wołomin, 

 budżet powiatu wołomińskiego,

 budżet województwa mazowieckiego,

 programy i konkursy Ministerstwa Sportu i Turystyki,

 fundusze EFS na lata 2014-2020, 

 środki EFRR na lata 2014-2020,

 fundusze norweskie i EOG 2014-2020,

 kapitał prywatny.

Prognozy  wykorzystane  do  sporządzenia  ram  finansowych  Programu  Rozwoju  Sportu

w Gminie Wołomin na lata 2018-2023 przyjęto w oparciu o wydatki w latach 2015-2016 przy

uwzględnieniu ryzyka finansowego - zmiana przepisów, wzrost wydatków, inflacja.

l.p. lata budżet

1. 2017                         7 829 277,00 zł 

2. 2018                       10 029 805,00 zł 

3. 2019                       10 079 954,03 zł 

4. 2020                       10 130 353,80 zł 

5. 2021                       10 181 005,56 zł 

6. 2022                       10 231 910,59 zł 

7. 2023                       10 283 070,14 zł 
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X  Monitoring i ewaluacja programu

Monitoring i ewaluacja programów strategicznych polegają na systematycznej ocenie

realizowanych zadań oraz  modyfikacji  kierunków działania  w przypadku istotnych zmian

społecznych,  które  mogą  pojawić  się  poprzez,  np.  zmianę  regulacji  prawnych,  powstanie

nowych  problemów  społecznych.  Elementami  skutecznego  monitoringu  i  ewaluacji  będą

przede wszystkim:

   Rada Sportu w Gminie Wołomin na lata 2018-2023,

   roczna ocena wdrażania Programu.

Rada Sportu będzie spotykała się minimum raz w roku, by ocenić poziom wdrażania

poszczególnych celów i zadań. Rada Sportu swoją ocenę przedstawi Burmistrzowi, sugerując

przyjęcie proponowanych rozwiązań, będzie również wnioskowała o aktualizacje Programu

i/lub przyjęcie nowych celów operacyjnych czy zadań. Wskaźniki realizacji poszczególnych

zadań zostały wskazane przy opisie zadań.  

Program będzie podlegał ewaluacji na przestrzeni kolejnych 6 lat. Ewaluacja powinna:

-  sprzyjać  rozwojowi  instytucji  i  organizacji  działających  w  obszarze  sportu

i projektów, które są w nich realizowane,

- przyczyniać się do wzrostu skuteczności działań i odpowiedzialności osób, które te

 działania realizują,

- pomóc odpowiedzieć na pytanie: czy kierunek działań programu jest właściwy.

Sposób kontroli realizacji programu:

1. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Przewodniczący Rady Sportu składa Bur-

mistrzowi Gminy Wołomin roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Progra-

mu Rozwoju Sportu w Gminie Wołomin na lata 2018-2023. 

2. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Burmistrz Gminy Wołomin składa Radzie

Miejskiej roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Programu Rozwoju Sportu

w Gminie Wołomin na lata 2018-2023 oraz przedstawia potrzeby związane z realiza-

cją zadań.

Załącznik

Ankieta -  Przygotowanie Programu Rozwoju Sportu w Mieście i Gminie Wołomin

 Szanowni Mieszkańcy 
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Urząd  Miejski  w  Wołominie  przystąpił  do  przygotowania Programu  Rozwoju  Sportu  w
Gminie Wołomin.  Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca
całej  społeczności  Gminy.  Prosimy  o  poważne  potraktowanie  ankiety  i  przemyślane
odpowiedzi na zawarte w niej pytania. 

Metryczka (wstawić X przy  wybranej odpowiedzi):

Płeć: Kobieta         Mężczyzna 

Wiek:  13 – 16         17 – 25  26 – 59          60 i więcej 

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolona/y z następujących warunków 
rozwoju sportu w Gminie

Proszę zaznaczyć przy każdym stwierdzeniu poniżej jedną z możliwych 
odpowiedzi od 0 do 4

bar
dzo
niez
ado
wol
ony
(s)

niez
ado
wol
ony
(a)

niez
dec
ydo
wan
y(a)

zad
owo
lony
(a)

1 organizacja otwartych imprez sportowych 0 1 2 3
2 działalność klubów sportowych 0 1 2 3
3 infrastruktura sportowa 0 1 2 3
4 dostęp do obiektów sportowych 0 1 2 3
5 oferta zajęć sportowych w szkołach 0 1 2 3
6 oferta zajęć sportowych dla dorosłych mieszkańców 0 1 2 3
7 pozaszkolna oferta zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 0 1 2 3
8. oferta zajęć sportowych dla seniorów 0 1 2 3

1. Jak najczęściej spędzasz czas wolny poza nauką i pracą? 

 odpoczywam biernie
 chodzę do kina, teatru, na koncerty
 spędzam czas w domu przy komputerze, telewizji
 uczestniczę w zajęciach zorganizowanych 
 czytam
 spaceruję
 poświęcam wolny czas na zajęcia sportowe
 inne (jakie?) ………………………………………………………………………...

2.  Jakie formy rekreacji preferujesz ze względu na intensywność wysiłku?
 intensywne (np. biegi kondycyjne, aerobic, pływanie dystansowe, siłownia)
 średnio  intensywne  (np.  rekreacyjne  gry  ruchowe,  jazda  na  łyżwach,  rolkach,
nordic-walking)
 relaksacyjne (np. spacerowanie, wędkowanie, taniec) 

3. W jaki sposób uprawiasz sport? 
 uprawiam sport w klubach sportowych 
 uprawiam sport samotnie 
 uprawiam sport w grupie znajomych 
 uprawiam sport korzystając z gminnej infrastruktury sportowej
  Inne, jakie? …………………………………………………………………………

4. Ile razy w tygodniu uczestniczysz w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych?
 raz w tygodniu
 dwa razy w tygodniu
 trzy razy w tygodniu
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 codziennie
 nieregularnie

5. Jakie są twoje bariery udziału w rekreacji fizycznej lub sporcie? 
 brak wolnego czasu
 brak  pieniędzy
 oddalenie obiektów sportowych od miejsca mojego zamieszkania
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………

6. W jakich formach rekreacji chciałbyś uczestniczyć, gdybyś miał taką możliwość?
…………………………………………………………………………………………………
7. Poniżej są wymienione zadania, służące rozwojowi sportu na terenie gminy. Proszę uży-

wając skali od 1 do 10 ocenić, na ile ważne są poszczególne zadania przez wpisanie jednej
z cyfr ze skali w kolumnie po prawej stronie za każdym zadaniem.

          1---------2---------3---------4----------5----------6----------7-----------8------------9----------
10
mało ważne                                                                                                                       bardzo
ważne

1 Poszerzenie sportowej oferty szkół
2 Identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych
3 Zwiększenie oferty zajęć sportowych korekcyjnych
4 Poprawa dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej
5 Zwiększenie liczby cyklicznych masowych imprez sportowych
6 Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej Gminy
7 Zwiększenie wsparcia dla klubów sportowych
8 Budowa nowych obiektów sportowych w Gminie 
9 Poszerzenie oferty sportowej dla dorosłych mieszkańców Gminy   
1
0

Promocja sportu w Gminie

8. Jeśli według Pana/Pani pominęliśmy w ankiecie jakiś ważny problem, to proszę go opisać

w tym miejscu:

…………………………………………………………………………………………………..

9 Jeśli według Pana/Pani warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz rozwoju sportu w

Gminie Wołomin, które nie zostały wcześniej wymienione w ankiecie, to proszę je wymienić

poniżej 

…………………………………………………………………………………………………..

                                                                                          dziękujemy za wypełnienie ankiety
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