OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy
nazwa gminy/powiatu
dokładny adres
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

„Na sportowo w gminie Gogolin - jak gmina wspiera sportowe
inicjatywy mieszkańców”.
Gmina Gogolin
ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin
opolskie
77 40 76 800
www.gogolin.pl
77 46 66 247
urzad@gogolin.pl

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):
 kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;
 wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;
 rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;
 oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
 formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;


działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy
edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;




decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;

 inne……………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………...
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3. Przedmiot działalności
Wspieranie inicjatyw sportowych mieszkańców i Stowarzyszeń poprzez:
1. Wsparcie finansowe gminy na realizację zadań w zakresie sportu.
2. Odpowiednio przygotowaną bazę infrastruktury sportowej.
W gminie Gogolin nie brakuje osób zaangażowanych w powstawanie nowych sekcji
sportowych oraz ożywianie życia sportowego. Na przestrzeni kilku ostatnich lat gmina
spotkała się z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców i pragnieniem rozwijania
swoich sportowych pasji, a tym samym „zarażania” swym entuzjazmem innych
mieszkańców. Zrodziły się ciekawe inicjatywy, zawiązały się nowe grupy czynnie
uprawiające sport. Możliwe jest to dzięki odpowiednio przygotowanej bazie infrastruktury
sportowej. Gmina Gogolin kładzie duży nacisk na budowę i modernizację obiektów
sportowych, co umożliwia wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i pomysłom mieszkańców.
Przykładowo w 2013 roku grupa mieszkańców dzielnicy Gogolin – Karłubiec zaangażowała
się w organizację rajdu rowerowego „Tour de Kids”, natomiast w marcu 2014 roku
z inicjatywy mieszkańca związanego przed laty z sekcją zapaśniczą powstał Zapaśniczy Klub
Sportowy „Górażdże”. Wsparcia finansowego udziela Burmistrz Gogolina, ogłaszając raz
w roku konkursy na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej. W budżecie gminy
corocznie zabezpiecza się na realizację zadań w zakresie sportu kwoty w wysokości około
380 000 zł, w 2015r. aż 420 000 złotych. Obecnie korzysta z tego wsparcia 11 klubów
i stowarzyszeń sportowych.
4. Opis działań
Gmina Gogolin położona jest w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim. Liczy
11 tyś mieszkańców. Gmina ma charakter miejsko-wiejski, a w jej skład wchodzi miasto
Gogolin z dwiema dzielnicami: Karłubiec i Strzebniów oraz 9 sołectw: Chorula, Dąbrówka,
Górażdże, Kamień Śląski, Kamionek, Malnia, Obrowiec, Odrowąż, Zakrzów.
W ostatnich latach pomysły mieszkańców urealniono zawiązaniem nowych klubów i sekcji
sportowych, jak również powstaniem ciekawych inicjatyw, znajdujących rozgłos nawet poza
terenami gminy.
Z inicjatywy byłego mieszkańca Gogolina pana Lucjana Ziemby powstał w 2014 roku
Zapaśniczy Klub Sportowy „Górażdże”. Szkoleniowiec już w 1978r. przy wsparciu
Zakładów Cementowo-Wapienniczych Górażdże założył sekcję zapaśniczą, której zawodnicy
odnosili znaczące sukcesy, sięgając po laury mistrzostw Polski, Europy i Świata. Przez
ostatnie 23 lata pan Ziemba mieszkał w Hiszpanii, gdzie przez cztery lata pracował w Club
de Lucha Olimpica El Burgos. Po powrocie do kraju postanowił odbudować to, czym żył
przed wyjazdem. Chętnych nie zabrakło. Na bazie starych doświadczeń i sukcesów
ponownie mieszkańcy dążą do tego, by zapasy kojarzyły się z tym miejscem. Wspierając
działania Klubu, w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie sportu, gmina Gogolin
przyznała Klubowi na 2015r. wsparcia finansowego w wysokości 20 000 zł.
Jako przykład wspólnej inicjatywy mieszkańców posłużyć mogą wyścigi rowerowe ”Tour de
Kids”. Inicjatorami wyścigów było w 2013r. Stowarzyszenie „Nasz Karłubiec”. Trasy ”Tour
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de Kids” zostały przygotowane specjalnie dla dzieci i młodzieży, adekwatnie do wieku
i poziomu prezentowanego przez uczestników. Długość trasy zróżnicowana jest względem
wieku zawodników, od 50 m dla dzieci do lat 4 do ok. 6 km dla najstarszej kategorii dla
chłopców gimnazjalistów. Zawody odbywają się w Gogolinie przy zjeździe nr 248
z autostrady A4. Prawo startu w wyścigu miały dzieci w wieku od 3-12 lat pod opieką
i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego oraz dzieci w przedziale wiekowym 13-15 lat.
W 2014r. odbyła się już druga edycja Karłubieckiego Tour de Kids, który współfinansowany
był ze środków gminy Gogolin w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie
w 2014 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie
kultury fizycznej. W 2014r. na starcie stanęło aż 141 zawodników. Do Gogolina przyjechali
zawodnicy z całej Opolszczyzny oraz z województwa śląskiego, dolnośląskiego,
wielkopolskiego a także z Czech. W 2015r. planowana jest już kolejna edycja. W tym celu
Stowarzyszenie „Nasz Karłubiec” otrzymało na 2015r. dofinansowanie w kwocie 5 000zł.
Wpierając inicjatywy i pomysły sportowe swych mieszkańców w 2015r. w budżecie gminy
zabezpieczono na realizację zadań w zakresie sportu aż 420 000,00 złotych. Wsparcia
finansowego udziela Burmistrz Gogolina, po uprzednim rozpatrzeniu wniosków złożonych
przez kluby sportowe. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje określa
corocznie Rada Miejska w Gogolinie w uchwale budżetowej. Podstawą przekazania dotacji
jest umowa zawarta pomiędzy gminą Gogolin, a klubem sportowym, która określa warunki
i terminy uruchomienia wsparcia.
Na terenie gminy działa powołana Zarządzeniem Burmistrza z dnia 15 listopada w 2010 r.
Gminna Rada Sportu – organ inicjujący i opiniodawczy w sprawach dotyczących kultury
fizycznej i sportu. Do zadań Rady zalicza się wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie
sportu i rekreacji ruchowej, współpracę w zakresie tworzenia Gminnego Kalendarza Imprez
oraz opiniowanie planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne
organizacje, a dofinansowanych przez gminę. W 2015r. uwzględniając opinie Gminnej Rady
Sportu w Gogolinie przyjęto 11 ofert w zakresie kultury fizycznej. Wsparcia uzyskały takie
sekcje sportowe jak: Zapaśniczy Klub Sportowy „Górażdże”, Klub Karate Do-ENSO
Krapkowie, Uczniowski Klub Sportowy w zakresie szkoleń judo, Ludowy Klub Sportowy
(piłka nożna), Klub Sportowy Magnum Chorula (piłka nożna), Klub Sportowy Górażdże
(piłka nożna i tenis stołowy), Miejski Klub Sportowy w Gogolinie (piłka nożna męska,
pływanie, akademia piłkarska), Stowarzyszenie Nasz Karłubiec – organizator wyścigów
rowerowych „Tour de Kids’, Towarzystwo Społeczno–Kulturalne Niemców na Śląsku
Opolskim w zakresie „szachy” i „skat”.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, gmina inwestuje w sport. Priorytetem
jest remont oraz budowanie nowoczesnych, bezpiecznych i zachęcających do uprawiania
sportu obiektów sportowych. Szczególny nacisk kładzie się w gminie na przekształcanie
starych i budowanie nowych boisk w boiska o nawierzchni poliuretanowej. Przebudowane
zostały boiska w Kamieniu Śląskim oraz w Malni na wielofunkcyjne obiekty sportowe oraz
wybudowano nowe boisko w Górażdżach, przebudowano boisko trawiaste na terenie
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kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieniu Śląskim. Wszystkie boiska sportowe
przystosowane są do gry w piłkę nożną, siatkową, ręczną, koszykówkę oraz do rekreacyjnej
gry w tenisa ziemnego. Zamocowane zostały również piłkochwyty. Przebudowa boisk
pozwoliła na nadanie im nowej funkcji – miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów.
Uchwałami Rady Miejskiej wszystkie obiekty sportowe na wolnym powietrzu
są ogólnodostępne, co w praktyce oznacza, iż z boisk korzysta nie tylko młodzież szkolna
podczas sportowych zajęć dydaktycznych, ale skorzystać może każdy zainteresowany
do godzin wieczornych (zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania). Całkowity
koszt tych inwestycji to: 814 588 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 530 363 zł.
Na terenie gminy działa Zespół Rekreacyjno – Sportowy, który administruje krytą pływalnią
i odkrytym basenem w Gogolinie oraz pływalnią odkrytą w Kamieniu Śląskim, boiskami
i halą sportową w Gogolinie, obiektem rekreacyjno – sportowym w Kamieniu Śląskim,
stadionami w Górażdżach, Obrowcu, Kamionku i w Choruli oraz kompleksem boisk
sportowych „Orlik 2012” w Gogolinie. Hala sportowa jest obiektem wielofunkcyjnym,
wyposażonym w ścianę wspinaczkową i w niską ściankę bulderową. Kubaturę
pełnowymiarowej sali można podzielić na trzy niezależne części za pomocą kotar
poprzecznych tworząc oddzielne pomieszczenia do ćwiczeń, gry w piłkę halową, siatkową,
ręczną. Mieszkańcy mogą skorzystać także z darmowych siłowni na świeżym powietrzu.
Na terenie gminy działa 10 takich siłowni.
Gmina Gogolin realizowała także liczne projekty, mające na celu propagowanie zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Wraz z gminą Pisek zrealizowała projekt
pn. „Spotkajmy się na siłowni – polsko-czeska współpraca na rzecz zdrowego stylu życia”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków
budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE. W ramach realizacji projektu powstały
3 siłownie zewnętrze usytuowane na terenie gminy Gogolin. Gmina Gogolin wspólnie
z gminą Pisek w Republice Czeskiej zrealizowały również projekt pod nazwą „Olimpijczyk –
polsko-czeskie spotkania sportowe”, w ramach którego zorganizowano szereg imprez
sportowo-rekreacyjnych. Całkowita wartość projektów to 48 587,44 EURO, dofinansowanie
z EFRR 42 043,72 EURO, dofinansowanie z budżetu państwa 4 946,32 EURO.
Samorząd Gminy Gogolin we współpracy z entuzjastami sportu zapewnia mieszkańcom
bardzo dobre warunki do rekreacji i uprawiania sportu. Jest to wynik spójnej i systematycznej
polityki prowadzonej w ostatnim dwudziestoleciu. Odbywa się regularnie marsz nordic
walking, zawiązało się Koło Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Gogolinie,
organizowane są rajdy rowerowe, Turnieje tenisa stołowego, Turnieje koszykówki,
Międzynarodowy Turniej Piłkarski im. Bernarda i Zygfryda Blautów, Mikołajkowe zawody
karate, judo, spływy kajakowe, zawody wędkarskie, zawody ochotniczych drużyn
pożarniczych, zawody sportowe drużyn piłkarskich w różnych klasach rozgrywek, bieg
papieski na stadnie w Gogolinie. Wydarzenia sportowe nie skupiają się w jednym miejscu,
ale organizowane są na terenie całej gminy. Wśród ciekawszych imprez sportowych
wyróżnić należy m.in.: Międzynarodowe Zawody w Rzucie Kamieniem (sołectwo Kamień
Śląski) czy Międzynarodowy Turniej Strongmanów (sołectwo Kamionek). Dzięki
odpowiednio przygotowanej infrastrukturze sportowej, udało się zorganizować także
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Maestro 2013/2014. Impreza odbywa się już
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od dwóch lat i przyciąga do Gogolina miłośników tejże dyscypliny sportowej z całej Polski.
5. Uzyskane efekty
Sport spełnia rolę wychowawczą. Uczy zasad życia społecznego, poczucia przynależności,
szacunku dla innych, poszanowania wartości. Jest jedną z niewielu dziedzin życia, w których
możliwa jest tak sprawna współpraca pomiędzy młodszym i starszym pokoleniem oraz
integracja różnorodnych grup społecznych. Powierzenie działań z zakresu sportu
organizacjom pozarządowym umożliwiło gminie Gogolin bardziej efektywne wspieranie
sportu. Funkcjonują te dyscypliny sportowe, na które jest rzeczywiste zapotrzebowanie.
Inwestując w sport podjęto działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym młodych
mieszkańców gminy. Młodzi ludzie stanowią cenną część starzejącego się społeczeństwa.
Aby czuli się dobrze w swym miejscu zamieszkania niezmiernie istotne jest stwarzanie im
odpowiednich warunków rozwoju w różnych dziedzinach sportowych. W tym celu powstał
szeroki wachlarz możliwości w zakresie rozwoju fizycznego na terenie gminy Gogolin.
W ostatnim roku zaangażowanie lokalnych społeczności spowodowało utworzenie nowych
sekcji sportowych, zawiązały się także nowe kluby sportowe. Powstała sekcja sportów walki
(obejmująca takie dziedziny jak judo, zapasy, karate) ciesząca się dużym zainteresowaniem.
Powstałe i wyremontowane obiekty sportowe służą mieszkańcom i turystom odwiedzającym
gminę, jako miejsca spotkań, integrując ludzi, zwłaszcza młodzież. Funkcjonująca od 2010r.
Gminna Rada Sportu czynnie współpracowała z przedstawicielami gminy, na rzecz
wspierania inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej.
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Aby otrzymać wsparcie finansowe w ramach konkursu na dofinansowanie zadań w zakresie
kultury fizycznej, kluby oraz stowarzyszenia sportowe zobowiązane są do posiadania
wkładu w wysokości 10-20% pracy własnej oraz 5-20% wkładu finansowego, w zależności
od danej dyscypliny sportowej.
Wysokość wkładu finansowego uzależniona jest od ponoszonych kosztów w danych
dyscyplinach. Jedną z najdroższych dyscyplin sportowych jest pływanie – ponoszone są
największe koszty (np. wynajem pływalni). Najtańszą z kolei jest piłka nożna (brak umów
najmu).
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Trudności w realizacji projektu obejmowały głównie etap pozyskania środków na budowanie
odpowiedniego zaplecza sportowego (remont i budowa nowych boisk). Tylko z odpowiednią
infrastrukturą sportową można wspierać postulaty mieszkańców w zakresie sportu.
Aby otrzymać wsparcie na realizację zadań publicznych w zakresie sportu istnieje
konieczność złożenia przez kluby i stowarzyszenia wniosków o przyznanie wsparcia. Jeżeli
oferta zostanie zaakceptowana, stowarzyszenia podpisują umowę, a następnie przestawiają
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m.in. sprawozdania z działalności oraz rozliczenie wsparcia finansowego zgodnie z umową.
Trudności pojawiają się głównie przy pisaniu dokumentacji przez organizacje sportowe,
ubiegające się o uzyskanie pomocy.
Chęci mieszkańców co do zawiązywania coraz to nowszych dziedzin sportowych
spowodowały niejednokrotnie trudności w poszukiwaniu odpowiednio wykwalifikowanej
kadry, specjalizującej się w prowadzeniu zajęć. Wszelka aktywność ruchowa powinna być
koordynowana przez świadomego swojej roli instruktora. Proces poszukiwania takich
przedstawicieli jest często czasochłonny.
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Aby proces wdrożenia inicjatyw mieszkańców w życie miał szanse realizacji ważne jest,
aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności. Tworzone obiekty sportowe
powinny być zgodne z postulatami mieszkańców w zakresie potrzeb społeczno –
kulturalnych i sportowych. Przemyślany i celowy dobór elementów małej architektury
(wielofunkcyjne boisko, siłownia i plac zabaw) sprzyja organizacji wspólnych przedsięwzięć
integracyjnych, zachęca również do wyjścia z domu i wypoczynku w przyjaznym otoczeniu
i środowisku. Szczególnie istotnym elementem jest udzielanie wsparcia merytorycznego
klubom i organizacjom sportowym w zakresie składania ofert w ramach otwartego konkursu
na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy
w zakresie kultury fizycznej. Dzięki pomocy finansowej, płynącej z konkursu ofert, udało się
zrealizować niejedno przedsięwzięcie (wspominany wcześniej wyścig rowerowy Tour de
Kids czy szkolenia w zakresie zapasów - ZKS Górażdże).

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Maestro organizowany w listopadzie 2014r.
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Wyścigi rowerowe Tour de Kids.

Turniej im. H. Wołoszyna w zapasach w stylu wolnym 2014r.
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Pokaz judo w Publicznej Szkoły Szkole Podstawowej Nr 2 w Gogolinie.

Wyremontowane w 2014r. boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej w sołectwie Malnia.
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Nowoczesne boisko w sołectwie Górażdże.
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