
 

U C H W A Ł A Nr …./…../2020 

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC 

z dnia …………. 

 
 

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 

2020-2022 

 

 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495, 2251) Rada Gminy Czarny Dunajec 

uchwala, co następuje:  

 

 

§1. Przyjmuje się Program Rozwoju Sportu na terenie gminy Czarny Dunajec na lata 2020-

2022zgodnie z brzmieniem nadanym w załącznik do niniejszej uchwały.  

 

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec. 

 

 
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Czarnym Dunajcu. 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  

                                                                                                 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia                                                                                                                    

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju  

Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2020– 2022 

 

 

 

 

 

PROGRAM ROZWOJU SPORTU 

 

W GMINIE 

CZARNY DUNAJEC 

NA LATA 2020 - 2022 



I. Wstęp  
 

             Gmina Czarny Dunajec jest zainteresowana stałym rozwojem i upowszechnianiem 

różnych form sportu oraz rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców. Niniejszy „Program Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec” jest 

kontynuacją działań z lat 2012 – 2014, 2015 - 2017 oraz 2018 – 2019 niezbędnych dla 

osiągnięcia poniższych celów.  

 

II. Cele rozwoju sportu w gminie Czarny Dunajec  
           Celem głównym Programu Rozwoju Sportu (szczególnie dzieci i młodzieży) w gminie 

Czarny Dunajec jest umożliwienie jak najszerszej grupie mieszkańców, uczestnictwa w 

zajęciach sportowych oraz zainteresowanie aktywnością ruchową.  

Cel główny może zostać osiągnięty wówczas, gdy zostaną zrealizowane następujące 

priorytety:  

- uświadomienie roli sportu w życiu,  

- wyrobienie wśród dzieci i młodzieży nawyku trwałej troski o swoje ciało, zdrowie  

i sprawność fizyczną,  

- przygotowanie dzieci i młodzieży do trwałego uczestnictwa w kulturze fizycznej,  

- stworzenie warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży z 

różnych środowisk ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin 

patologicznych, zagwarantowanie dla nich jednakowego dostępu do zorganizowanych zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży,  

- zwiększenie dostępności do obiektów i urządzeń sportowych, doskonalenie kadry 

nauczycielsko – trenerskiej,  

- rozwój sportu organizowanego w szkołach oraz sportu pozaszkolnego,  

- wyrobienie nawyku dbania o kondycję fizyczną wśród osób dorosłych,  

- promocję sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób 

niepełnosprawnych.  

 Ważnym partnerem samorządu w osiągnięciu celu głównego są stowarzyszenia 

kultury fizycznej działające na terenie gminy Czarny Dunajec oraz kadra trenersko – 

nauczycielska pracująca w szkołach, które przy wsparciu organizacyjno – finansowym gminy 

powinny zaangażować się w realizację programu.  

 

III. Kierunki rozwoju sportu w gminie Czarny Dunajec  
Przy wyborze kierunków rozwoju sportu w gminie kierowano się dostępnością infrastruktury 

sportowej, warunkami i tradycjami lokalnymi, a dalej - możliwościami rozwoju kariery 

sportowej w naszym regionie.  

 

 

1. Wspieranie sportu dzieci i młodzieży.  
Wspieranie sportu dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej będzie 

odbywać się poprzez organizację szkółek w następujących dziedzinach sportu:  

 

A) Biegi narciarskie.  
 

Zakłada się prowadzenie szkółek biegów narciarskich w miejscowościach, w których 

dzieci dotychczas trenowały biegi narciarskie i tam, gdzie ta dyscyplina ma perspektywę 

rozwoju.  

W celu odpowiedniego przygotowania do sezonu zimowego treningi będą prowadzone w 

wymiarze 2 godz. tygodniowo zależnie od możliwości i innych lokalnych czynników.  



Dla szkółek utrzymywane będą trasy narciarskie przez sezon zimowy. Za utrzymanie tras 

odpowiada Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. Niezbędny sprzęt zostanie 

udostępniony zainteresowanym dzieciom i młodzieży przez szkoły z miejscowości w której 

zorganizowana jest szkółka.  

Do prowadzenia zajęć zatrudnieni zostaną trenerzy posiadający odpowiednie przygotowanie 

do prowadzenia zajęć z zakresu biegów narciarskich, w tym znajomość metodyki nauczania.  

W szkółkach prowadzone będą zajęcia dla dzieci z danej miejscowości oraz innych 

miejscowości z terenu gminy. W ramach zajęć przewidziane jest organizowanie zawodów w 

celu umożliwienia rywalizacji sportowej.  

 

B) Nauka jazdy na łyżwach. 

 

Celem działania jest zapewnienie dzieciom ze szkół podstawowych z terenu gminy 

Czarny Dunajec nauki prawidłowej jazdy na łyżwach. Przewiduje się, że działanie będzie 

realizowane poprzez organizowanie zajęć w Czarnym Dunajcu w Hali Lodowiska dla 

uczniów klas 4 z każdej ze szkół z terenu gminy (2 razy w tygodniu 1,5 godz). Zajęcia 

prowadzić będzie trener lub instruktor posiadający odpowiednie kwalifikacje z zakresu 

szkolenia w tej dyscyplinie.  W ramach tego działania planowane jest bezpłatne udostępnienie 

lodowiska raz w tygodniu na 1 godz. dla mieszkańców gminy Czarny Dunajec. 

 

C) Tenis stołowy.  
 

Planuje się  kontynuowanie zajęć w szkółce tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży  

oraz utworzenie sekcji tenisa stołowego dla dorosłych. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w 

tygodniu po 1,5 godz.( dla dzieci), raz w tygodniu (2 godz) dla osób dorosłych.W ramach 

zajęć przewidziane jest organizowanie gminnych rozgrywek i turniejów, a także udział w 

zawodach zewnętrznych. Zajęcia będą odbywać się na Hali Lodowej w Czarnym Dunajcu w 

okresie kwiecień-październik, a w czasie listopad-marzec projekt będzie realizowany w 

budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. 

 

D) Zajęcia rekreacyjne dla dorosłych.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób dorosłych w sferze aktywności fizycznej 

planowe są zajęcia ogólnorozwojowe takie jak (jazda na rowerze, nordingwalking, pilates, 

zdrowy kręgosłup itp.) 

Zajęcia  jazdy na rowerze  będą odbywały się na  ścieżkach rowerowych. Pozostałe zajęcia 

przeprowadzane będą na sali w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub sali 

gimnastycznej w Czarnym Dunajcu. 

Zajęcia poprowadzi instruktor lub trener, który posiada odpowiednie umiejętności do 

prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi. Zajęcia odbywać będą się raz w tygodniu 1,5 godz. 

E) Gra w badminton 

Celem działania jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom z terenu gminy Czarny 

Dunajec rozrywki, poprzez grę w badminton. Realizowane zajęcia będą odbywać się poza 

sezonem zimowym w Hali Lodowiska w Czarnym Dunajcu. Pozwoli to na efektywne 

wykorzystanie budynku lodowiska, zaś mieszkańcom dodatkową możliwość aktywności 

fizycznej. Za udostępnienie sprzętu będzie odpowiadało  Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Czarny Dunajec.Planuję się zajęcia 2 razy w tygodniu po 1,5 godz. 

 



IV. Zasady dotyczące naboru na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Programu 

Rozwoju Sportu, funkcjonowania poszczególnych dyscyplin sportowych oraz 

współpracy wszystkich podmiotów.  

 

1. Zasady dotyczące naboru na prowadzenie zajęć:  

A) dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ogłasza nabór na 

prowadzenie zajęć sportowych w ramach Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny 

Dunajec;  

B) w wyniku przeprowadzonego naboru zawiera się indywidualne umowy z trenerami  

/ instruktorami;  

C) zakres zadań trenera, harmonogram i sposób dokumentowania wykonanych prac określa 

umowa. 

D) umowy będą podpisywane na czas określony (umowa zlecenie). 

 

2. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania:  

 

A) nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Wójt Gminy Czarny Dunajec 

B) dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec dokonuje kontroli i oceny 

realizacji zawartych umów oraz rozlicza i opracowuje roczne sprawozdania z realizacji 

przyjętego zadania 

C) w terminie rocznym Radzie Gminy zostanie przedstawiona informacja o realizacji 

Programu Rozwoju Sportu 

 

3. Zasady funkcjonowania poszczególnych dyscyplin sportowych oraz współpracy 

wszystkich podmiotów:  
A) obiekty sportowe będące własnością Gminy Czarny Dunajec będą udostępniane 

zatrudnionym trenerom oraz instruktorom na realizację niniejszego programu  

B) trenerzy oraz instruktorzy zatrudnieni w ramach programu po uzgodnieniu z 

Administratorami w/w obiektów sportowych opracują harmonogram szkolenia 

C) w przypadku braku chętnych osób (bądź ich niewielkiej ilości) w działającej szkółce - 

dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec rozpatruje możliwość 

przeniesienia środków na inną dyscyplinę 

D) w przypadku rezygnacji wybranego instruktora dyrektor Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Czarny Dunajec rozpatruje możliwość zatrudnienia innego instruktora na jego 

miejsce. Instruktorzy zatrudnieni w ramach programu nie muszą składać corocznie nowych 

wniosków na prowadzenie zajęć.  

 

V. Podsumowanie  

W trakcie opracowania niniejszego dokumentu brano pod uwagę doświadczenia z realizacji 

Programu Rozwoju Sportu na lata 2012 -2014 oraz 2015 -2017, 2018 -2019, zasięgano opinii 

środowisk związanych ze szkolnictwem sportowym, działaczami klubowymi i trenerami, 

przedstawicielami Rady Gminy Czarny Dunajec. 


