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UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie okreélenia kierunkéw rozwoju sportu w Gliwicach 0d 2021 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 1 art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r.‘ p02. 713 z péz'n. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r.
p02. 1 133). na wniosek Prezydema Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, c0 nastqpuje:

§l.Okres’1a sit; kierunki rozwoju sportu wGliwicach 0d 2021r0ku w brzmieniu wedlug za1qczni1<a d0
niniejszej uchwa1y.

§2. Traci moc uchwala nr 1X/196/99 Rady Miejskiej w Gliwicach zdnia 8 lipca 1999 r. w sprawie strategii
rozwoju sportu i rekreacji w Gliwicach.

§3. Traci moc uchwa1a nr XLV/1163/2006 Rady Miejskiej wGliwicach z dnia 14wrzes’nia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwa1y Nr 1X/196/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie: strategii
rozwoju sportu i rekreacji w Gliwicach.

§4. Traci moc uchwa1a nr XLV11/1207/2006 Rady Miejskiej wGliwicach Z26 paidziernika 2006 roku
w sprawie: zmiany Uchwa1y Nr XLV/1163/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach zdnia 14 wrzeénia 2006 r.
w sprawie: zmiany Uchwa1y nr 1X/196/99 Rady Miejskiej w Gliwicach zdnia 8 1ipca 1999 r. w sprawie strategii
rozwoju sportu i rekreacji w Gliwicach.

§ 5. Wykonanie uchwa1y powierza sic: Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 6. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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Zaficznik do uchwa%y Nr ....................
Rady Miasta Gliwice

z dnia .................... 2020 r.
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Sport stanowi jednq z kluczowych dziedzin Zycia spoiecznego we wspoiczesnym s'wiecie. MoZe
on siuZyé zaspokajaniu wielu potrzeb, m.in. zabawy, wspoizawodnictwa, doskonalenia wiasnych cech
fizycznych czy poprawy stanu zdrowia. Sport moie byé takZe wykorzystywany jako narzgdzie do promocji
gminy na arenie krajowej i miedzynarodowej. Promocja przez sport naleZy do bardzo skutecznych form
oddziaiywania na otoczenie, powoduje wzrost popularnos’ci miasta oraz podnosi jego rang¢, przyczyniajqc sic; do
wzrostu gospodarczego. Sport jest dziedzina obecnq w Zyciu kazdej grupy spoiecznej, uprawiaja; go ludzie
niezaleZnie 0d pici, wieku, wyksztaicenia czy sytuacji materialnej.

Tworzqc model wspierania sportu przez miasto, prznto zaioZenie, 2e powinien byc' on ukierunkowany
w taki Sposob, aby umozliwiai dalszy rozwéj w tych dyscyplinach. w ktorych zawodnicy osiqgnoli juz wysoki
poziom sportowy oraz aby popularyzowai i umozliwiai mieszkaficom miasta podjgcie aktywnos’ci fizycznej.

W celu zwiqkszenia zainteresowania gliwiczan kulturq fizyczna nale'zy w programowaniu uwzglodnic’
dzia’rania skutkujqce zwiokszeniem dostopnos’ci do sportu oraz wyrabianiem nawyku staiej dbaios’ci
o utrzymanie dobrego poziomu sprawnos'ci i tym samym zdrowia mieszkar'icow. Powinno to byé powiqzane
Z programami edukacyjno-wychowawczymi (wyposaZenie uczniéw w wiedze; i nawyki traktowania szeroko
rozumianego sportu jako waZnego czynnika rozwoju, zachowania zdrowia i dobrej kondycji przez caie Zycie)
oraz z oferta zagospodarowania wolnego czasu.

E. Hamlin \21311Uih‘.i‘.‘ixit‘fl”$'ml‘il?
. "‘ _

W Gliwicach dziaia obecnie ponad 90 klubow sportowych w 60 rOZnych dyscyplinach.
Do najpopularniejszych naleZq: piika noZna moiezyzn, piika r¢czna kobiet, futsal mczyzn. koszykéwka
mczyzn, szermierka, piywanie, hokej na trawie i szachy. Pioé gliwickich klubow wystgpuje w najwszych
krajowych rozgrywkach ligowych. W roZnorodnych wydarzeniach sportowych organizowanych w mies’cie
aktywnie uczesmiczy okoio 15 000 osob i obserwuje je na Zywo okoio 200 000 widzow rocznie. w tym mecze
piiki noZnej okoio 100 000 widzow. 60 000 widzow dotychczas przyciqgncfly imprezy sportowe organizowane
w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice, a 40 000 pozostaie wydarzenia. cznie w gliwickich klubach
zarej estrowanych jest okoio 5000 zawodniko’w. z czego okoio 90% stanowia, dzieci i miodzieZ.

3.1, luminous” 1mm \lilli'hffiI)~I‘(.‘i\}‘i‘1lk”fwillz'i

W ostatnich Iatach w Gliwicach znacznie wzrosla liczba obiektow sportowych i rekreacyjnych,
a obecnie istniejqca infrastruktura umoz’liwia uprawianie niemal wszystkich najpopularniejszych dyscyplin
sportowych.
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Bazq sportowo-rekreacyjna (stan na czerwiec 2020 r.) stanowiq:
‘7 14 boisk i stadionow sportowych o nawierzchni trawiastej oraz 1 boisko o wymiarach 90m x 45m 0

nawierzclmi ze sztucznej trawy, na ktdrym rozgrywane sq zawody w kategoriach m10dzieiowych,
9 boisk wielofunkcyjnych ze sztucznq nawierzchniq.
24 osiedlowe boiska sportowe.
1 l hal sportowych z widowniq,
46 sal sportowych szkolnych bez widowni.
1 sala szermiercza,
1 stadion lekkoatletyczny:
6 krytych ptywalni.
1 sztuczne Iodowisko.
1 lodowisko sezonowe‘
1 boisko do pitki noZnej plaZowej.
9 kortow tenisowych:
1 lotnisko,
2 sale bokserskie,
2 sale sportowe do sztuk walki.
2 baseny otwarte i kqpieliska.
32 obiekty rekreacyjne na s'wieZym powietrzu (silownie plenerowe. skate parki. pumptracki. tory
do bule, pole do disc golfa).
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W Gliwicach obecnie sport uprawianyjest w 60 dyscyplinach. ktore przedstawiono w tabeli poniZej.

Dyscyplina sportowa Poziom sportowy w ostatnich 2 latach
aikido sport uprawiany w Gliwicach g1o’wnie na poziomie amatorskim

badminton sport uprawiany w Gliwicach g1ownic na poziomie amatorskim
boks 3. miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorow, 7X miejsca 1-3 w Mistrzostwach

Polski seniorow i mtodzieiowcéw
boks tajski sport uprawiany w Gliwicach gtownie na poziomie amatorskim

brydz' sportowy 111 liga (4. poziom rozgrywkowy)
baseball sport uprawiany w Gliwicach g1ownie na poziomie amatorskim
capoeira sport uprawiany w Gliwicach g1dvmie na poziomie amatorskim

. 3X miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski w kategorii senioréwcurling . . . . . . . .1 mtodZIezowych. udzra1 w Mrstrzostwach Europy w kat.Jumorsk1ch
e-sport sport uprawiany w Gliwicach g1éwnie na poziomie amatorskim

futsal kobiet

futsal m¢2czyzn

gimnastyka sportowa

hokej na trawie

udziat w rozgrywkach krajowych w kategoriach m10dzie20wych
Ekstraklasa (najwyiszy kraj owy poziom rozgrywkowy)

udzia1 w turniejach krajowych w kategoriach m10dzieZowych
5>< miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski w kategoriach mtodzieZowych

iaido sport uprawiany w Gliwicach gtownie na poziomie amatorskim
jez’dziectwo udzia1 w zawodach krajowych w kategoriach m1odzieZowych

. 3. miejsce w Mistrzostwach Europy M10dzieZowcow. 2>’ miejsca 1-3
JUdO w Mistrzostwach Polski seniordw

ju-jitsu 12>< miejsca 1-3 w Mistrzostwach Swiata i Mistrzostwach Europy
w kategoriach seniorskich i m1odzie20wych
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Dyscyplina sportowa

kaj akarstwo

kalistenika

karate kyokushin

karate tradycyjne

kickboxing

kitesurfing

kolarstwo gorskie

kolarstwo przeiajowe

kolarstwo szosowe

koszykowka mczyzn

lekka atletyka

MMA

modelarstwo lotnicze

narciarstwo alpejskie

orientacja sportowa

piika noina nczyzn

piika nozna kobiet

piika noina plaiowa

piika rgczna kobiet

piywanie

pole sport

sport samolotowy

siatkéwka mgiczyzn

siatkowka kobiet

snowboard

spadochroniarstwo

sporty samochodowe

strzelectwo sportowe

Poziom sportowy w ostatnich 2 latach

sport uprawiany w Gliwicach giownie na poziomie amatorskim

udziai w turniejach krajowych w kategoriach seniorskich i mlodzieZowych

3. miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorow

sport uprawiany w Gliwicach giownie na poziomie amatorskim

3X miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy w kategoriach seniorskich
i miodzieZowych. 18x miejsca 1—3 w Mistrzostwach Polski w kategoriach

seniorskich i miodzieZovwch

sport uprawiany w Gliwicach giownie na poziomie amatorskim

3X miejsce 1-10 w Mistrzostwach Polski w kategoriach miodzieZowych

2 X 2. miejsce w Mistrzostwach Polski MiodzieZowcow

Wicemistrzostwo Polski junioréw

Ekstraklasa (najwszy krajowy poziom rozgrywkowy)

I Iiga lekkoatletyczna (2. poziom rozgrywkowy), Mistrzostwo Polski juniorow,
3. miejsce w 2 lidzejunioréw

sport uprawiany w Gliwicach gio'wnie na poziomie amatorskim

l. i 3. miejsce w Mistrzostwach Swiata Seniorow, wielokrotne zajgcie miejsc 1—3
w Mistrzostwach Polski seniorow ijunioréw

udziai w zawodach krajowych w kategoriach miodzieZowych,

2X Mistrzostwo Polski senioréw, wielokrotne zajocie miejsc [-3
w Mistrzostwach Polski w kategoriach miodzieiowych

Ekstraklasa (najwszy krajowy poziom rozgrywkowy)

udziai w rozgrywkach krajowych w kategoriach miodzieZowych

udziai w Mistrzostwach Polski w kategoriach miodzieZowych

I liga (2. krajowy poziom rozgrywkowy)

2. i 3. miejsce w Mistrzostwach Polski w kategoriach miodzieiowych

udziai w turniejach krajowych i migdzynarodowych w kategoriach seniorskich
i miodzieZowych

udziai w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich
i miodzieZowych

udziai w zawodach krajowych w kategoriach m’rodzieZowych

I iiga (2. krajowy poziom rozgrywkowy)

udziai w zawodach krajowych w kategoriach miodzieZowych

udziai w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich i miodzieZowych

udziai w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich i miodzieiowych

udziai w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich i miodzieZowych

szermierka 2x 2. i 1X 3. miejsce w Mistrzostwach Polski seniorow i miodzieZowcow

szybownictwo udziai w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich i miodzieZowych

Ekstraliga szachowa (najwszy krajowv poziom rozgrywkowy), 2. i 3. miejsce
szachy . ' . . ,

w Mistrzostwach Polski semorow

taekwondo sport uprawiany w Gliwicach giéwnie na poziomie amatorskim
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Dyscyplina sportowa Poziom sportowy w ostatnich 2 latach
taniec towarzyski udziai w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich i miodzieZowych

tenis stoiowy l liga (2. poziom rozgrywkowy). 3. miejsce w Mistrzostw Polski Mikstéw
tenis ziemny sport uprawiany w Gliwicach gio’wnie na poziomie amatorskim

trial 2x 2. miejsce w Mistrzostwach Polski
triathlon sport uprawiany w Gliwicach giéwnie na poziomie amatorskim

tréjbéj sitowy udziai w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich i mlodzieZowych
wakeboarding sport uprawiany w Gliwicach giéwnie na poziomie amatorskim
windsurfing sport uprawiany w Gliwicach giéwnie na poziomie amatorskim
wspinaczka udziai w zawodach krajowych w kategoriach mtodzieZowych
Zeglarstwo udziai w zawodach w kategoriach seniorskich i miodzieiowych

Q! Hi MW {slum mini» aims;

Miasto, w ramach posiadanych mozliwos'ci finansowych. powinno wspierac’ dyscypliny sportowe maj geeduz'e znaczenie dla rozwoju lokalnego sportu i promocji miasta. Wspierane powinny bye dyscypliny cieszqce sieduZym zaimeresowaniem mieszkar'icéw. w ktdrych zawodnicy prezentujz; wysoki poziom sportowy. a w mies’cieznajduje sie odpowiednia baza sponowa do ich uprawiania.
Dyscypliny priorytetowe w mies’cie sklasyfikowane zostanq w dwéch grupach.
Grupa I

W grupie tej wspierane bedq dyscypliny charakteryzujqce sie: duz‘q liczbq zawodnikéw uprawnionychdo uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez polskie zwiqzki sportowe, dq frekwenc
na zawodach sportowych, wysokim potencjaiem medialnym. duZz; popularnos’cia w kraju. silne; tradycw Gliwicach. wysokim poziomem sportowym gliwickich klubéw i zawodnikéw oraz dobrze rozwiniete} bazqsportowz; przeznaczonz; do uprawiania tych dyscyplin.

Zgodnie z wyz'ej przedstawionymi kryteriami ustala sie nastepujace dyscypliny priorytetowe
w grupie I:

)9 pitka noZna meZczyzn.

V koszykéwka meZczyzn,

v futsal meZczyzn.

V piika reczna kobiet.

Pilka noina meiczyzn posiada w Gliwicach bardzo silne tradycje. Poczqwszy 0d 1945 roku, gliwiccypiikarze odnosili duZe sukcesy na arenie krajowej i miedzynarodowej. Obecnie pilka noZna jest najbardziej
populamq dyscyplinq sportowa zaréwno w Gliwicach, w Polsce, jak i na catym s'wiecie.

Pitka noZna jest dyscyplinq 0 najwszej wartosci medialnej. a informacje o czoiowych druZynachw kraju pojawiajar sic; w ogélnopolskich mediach niemal codziennie. W dziesieciu gliwickich klubach sponowychpiike noa; uprawia ponad 800 zawodnikéw. ktérzy uczestnicza w rozgrywkach organizowanych przez PolskiZwiazek Pitki Noz‘nej we wszystkich kategoriach wiekowych.
Najwszy poziom sportowy reprezentuje zespéi GKS ..Piast" SA. ktéry wystepuje w rozgrywkach PKOEkstraklasyu W ostatnich latach klub moZe poszczycié sie sukcesami na arenie krajowej. w tym zdobyciemMistrzostwa i Wicemistrzostwa Polski. a takZe udziaiem w rozgrywkach Ligi Mistrzéw oraz Ligi Europy.
Koszykéwka meiczyzn jest dyscyplinq. ktéra w rozrywkach Energa Basket Ligi (naj wszy krajowy

poziom rozgrywkowy) reprezemuje Gliwickie Towarzystwo Koszykéwki SA. Mecze ligowe rozgrywane
52; w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice, s’ledzi je na Zywo s'rednio okolo I 000 widzéw, a niektére
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mecze przyciqgajq widownie; kilkutysiecznq. Dyscyplina ta posiada najwiocej kibico’w spos’rod wszystkich

dyscyplin halowych.

W Gliwicach posiadamy bardzo dobrz; baze; do uprawiania tej dyscypliny sponu, zarowno jes’li chodzi

o rozgrywanie meczow. jak i prowadzenie szkolenia. Koszykéwke w Gliwicach uprawia okolo 150 oséb.

Pilka rgczna kobiet posiada w Gliwicach bardzo diugq tradycjo sportowq. Zespo’ry seniorek (GZKS

Sos’nica i KS Sos’nica) wieiokrotnie zdobywa’iy tytul mistrzyfi Polski oraz odnosiiy znaczqce sukcesy na arenie

migdzynarodowej. Zawodniczki tego klubu przez diugie lata reprezentowaiy Polske; i stanowiiy o sile polskiej

piiki rgcznej na arenie miodzynarodowej.

W tej dyscyplinie spoxtu w naszym mies’cie dziaia obecnie jeden klub sportowy (Stowarzyszenie Piiki

Rocznej Sosnica Gliwice), w ktérym sport uprawia okoio 200 zawodniczek. Zespoi seniorek wystgpuje

w I lidze. W wyniku bardzo dobrze prowadzonego szkolenia sportowego zawodniczki SPR ,,Sos'nica” niemal co

roku znajdujat sic; ws'rod najlepszych osmiu zespoiow w Polsce w miodzieiowych kategoriach wiekowych.

Istniejqca w Gliwicach baza sportowa potrzebna do uprawiania tej dyscypliny pozwala

na organizowanie wszystkich krajowych i miqdzynarodowych zawodow i jest rowniez wystarczajqca

do prowadzenia profesjonalnego szkolenia.

Futsal mqiczyzn to dyscyplina, ktérajestjednq z najmiodszych dyscyplin halowych. Przez wielu zajej

kolebke w Polsce uznawane sq Gliwice. To wias’nie w naszym mies’cie pod koniec lat 80-tych XX wieku

organizowane byiy pierwsze rozgrywki w tej dyscyplinie, ktore kontynuowane 52} do dnia dzisiejszego. W

rozgrywkach tych wystcpuje ponad 50 amatorskich druZyn.

Zespoiy z Gliwic wystgpujq takZe od poczatku (tj. 0d 1994 roku) w ogélnopolskich rozgrywkach polskiej

ligi futsalu. Gliwiccy futsalis’ci pieciokrotnie siggali po mistrzostwo i dwukrotnie wicemistrzostwo Polski, a w

ostatnich latach zespoi Piasta Gliwice awansowai do finaiu Halowego Pucharu Polski. Obecnie

w Gliwicach dzia’iajq 3 profesjonalne kluby futsalowe — dwa znich wyst¢pujq w Ekstraklasie, a jeden

w l Lidze.

Kluby te zrzeszaja, okoio 150 zawodnikow uprawnionych do udziaiu w rozgrywkach organizowanych

przez Polski Zwiqzek Pilki NoZnej, a zajocia dla miodych adeptéw halowej odmiany piiki noZnej prowadzone sq

niemal we wszystkich dzielnicach naszego miasta.

Dodatkowo naleZy miec’ na uwadze, 2e proces szkolenia w futsalu jest podobny do szkolenia w piice

noZnej, dlatego te dyscypliny majq potencjai do prowadzenia zintegrowanego szkolenia ws’réd miodych

zawodnikéw.

Grupa II

W grupie tej wspierane bode; dyscypliny charakteryzujqce Sig: dq liczbq zawodnikow uprawnionych

do uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez polskie zwiqzki sportowe, wysokim poziomem

sportowym gliwickich klubow i zawodnikow oraz rozwiniotq bazq sportowq przeznaczonq do ich uprawiania.

Zgodnie z wyZej przedstawionymi kryteriami ustala sie nastqpujqce dyscypliny priorytetowe

wgrupie II:

boks.
curling,
judo,
ju-jitsu,
kickboxing,
kolarstwo,
Iekkoatletyka,
modelarstwo lotnicze,

F
V

V
V

‘7
V

V
V

V

orientacja sportowa,
piywanie,
siatkéwka kobiet.
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)v szachy,
szermierka.

,
‘7'

i tenis stoiowy.

W Iabeli poniz'ej przedstawiono krétke} charakterystyke dyscyplin priorytetowych sklasyfikowanychw grupie II.

Dyscyplina Chara kterystyka

boks Dyscyplina ta posiada w Gliwicach bardzo duZe tradycje. W przeszios'ci gliwiccy bokserzy
reprezentowali Polske na Mistrzostwach Europy, Swiata i lgrzyskach Europejskich. Obecnie
gliwiccy pies’ciarze i pieéciarki regulamie zaj mujq czolowe lokaty w naj waz‘niej szych zawodach
bokserskich w kraju. Baza sportowa, na ktérg skiada sic; miedzy innymi specjalistyczna sala
bokserska, pozwala na profesjonalne szkolenie zawodnikéw majgcych osiqgaé najwsze cele
sportowe.

curling Gliwice to jeden z Cloiowych os'rodkéw szkolenia w tej dyscyplinie w Polsce. Gliwiccy
curlerzy co roku zajmujz; czoiowe lokaty w Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach
wiekowych. Lodowisko tafla znajdujace sic; w Gliwicach jest jednym z niewielu obiektéw
w Polsce. ktére umoiliwiajq prowadzenie profesjonalnego szkolenia w curlingu.

judo Judo cieszy sic; dq populamos’cia w Gliwicach, szczegélnie ws’réd miodych adeptéw sponu.
Giéwnym os’rodkiem szkolenia jest sekcja w AZS Gliwice, ktérej zawodnicy uczestniczyli
w Igrzyskach Olimpijskicli, Mistrzostwach Swiata i Europy. W Gliwicach istnieje baza
sportowa pozwalajaca na dalszy rozwéj tej dyscypliny,

ju-jitsu Gliwiccy zawodnicy tej dyscypliny sportu 0d kilkli lat naleZq do s'wiatowej czoiéwki. Niemal
CO roku zajmujq czoiowe lokaty w Mistrzostwach Swiata i Europy we wszystkich kategoriach
wiekowych. Gliwice dwukrotnie byiy gospodarzem Mistrzostw Europy ju-jitsu.

kickboxing Dyscyplina ta na przestrzeni ostatniej dekady rozwinela sie w Gliwicach w bardzo duZym
stopniu. Lokalni zawodnicy to wielokrotni Mistrzowie Polski oraz medalis’ci Mistrzostw
Europy z dalszymi perspektywami osiqgania wysokich wynikéw sportowych‘

kolarstwo Gliwice to ciagle rozwijajqcy sie os’rodek kolarski, w ktérym priorytetemjest przede wszystkim
szkolenie miodych adeptéw tej dyscypliny sportu. W mies’cie uprawiane jest kolarstwo
szosowe, gérskie oraz przelajowe. Wyszkoleni w Gliwicach kolarze z powodzeniem
kontynuujq kariery w grupach zawodowych. biorac udzial w prestiiovwch wys'cigach
kolarskich na calym s'wiecie.

Iekkoatletyka Dyscyplina ta posiada bardzo duZe tradycje w Gliwicach. Gliwiccy lekkoatleci w poiowie XX
wieku naleZeii do najlepszych w kraju, ustanawiajqc rekordy kraju i regularnie stawajqc
na podiach Mistrzostw Polski. Obecnie Gliwice sq os’rodkiem szkolacym zawodnikéw w wieku
miodzieZowym, czemu sprzyja bardzo dobra baza sportowa — w 2017 roku oddano do uZytku
nowoczea arene lekkoatletycznq z 400-metrowa bieZniq oraz widownia.

modelarstwo lotnicze Gliwiccy modelarze 0d lat naleia do s’wiatowej czoiéwki w tej dyscyplinie sportu i tworzq
najlepszy w kraju os'rodek szkolenia w tej dyscyplinie. Lokalni zawodnicy co roku zdobywaja
medale Mistrzostw Swiata. Europy oraz Pucharu Swiata. Bale sportowq stanowiq liczne
modelarnie oraz lotnisko sportowe. Planuje sic; takZe zbudowanie w mies’cie profesjonalnego
toru modelarskiego.

orientacja sportowa To popularna w Gliwicach dyscyplina sportowa. Lokalny oérodek szkolenia naleZy dojednych
z najlepszych w kraju. Gliwiccy zawodnicy to multimedalis’ci Mistrzostw Polski we wszystkich
kategoriach wiekowych. W mies’cie organizowanych jest réwniez wiele zawodéw, w ktérych
gliwiczanie chetnie uczestniczq caiymi rodzinami.

plywanie Jest to dyscyplina sportowa posiadajaca w Gliwicach bardzo dobrq baze sportowq z basenem
o wymiarach Olimpijskich (50m) wiacznie. Piywanie cieszy sie duZym zaimeresowaniem
mieszkaficéw miasta, a gliwiccy piywacy osiqgajg coraz lepsze wyniki sportowe na arenie
krajowej.
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Dyscyplina Charakterystyka

siatkéwka kobiet Dyscypiina ta nale'zy obecnie do jednej z najbardziej popularnych dyscyplin zespoiowych
w kraju. Najwyiszy poziom w tej dyscyplinie w Gliwicach osiqgncfla druZyna AZS Giiwice

bedqca sekc Kiubu Si'odowiskowego Akademickiego Zwiazku Sportowego Politechniki
Slqskiej — zespéi ten 0d 2015 r. nieprzerwanie wystepuje w l lidze b¢dqcej zapleczem
ekstraklasowej Ligi Siatkéwki Kobiet. Obecna baza sportowa Gliwic stwarza duZe moZliwos’ci
do dalszego rozwoju tej dyscypliny w naszym mies'cie.

szachy Jest tojedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Gliwicach. Lokalne kluby zrzeszaja
ponad 350 szachistéw, prowadzqc szkolenie 0d najmiodszych grup wiekowych‘ Najwyiszy
poziom prezentujq obecnie zawodnicy Akademii Szachowej Gliwice wyst¢puja_cy
w rozgrywkach Ekstraiigi Szachowej.

szermlerka Gliwiccy szermierze w przeszioéci zdobywali medale Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Swiata
oraz Europy, a ostatnio regularnie zajmujq czoiowe lokaty w Mistrzostwach Polski w réZnych

kategoriach wiekowych i naleZa} do krajowej czoiéwki w tej dyscyplinie sportu. Gliwice co roku
goszczq takie zawody szermiercze rangi Pucharu Polski i Pucharu Europy. W 2019 roku
przedstawiciele gliwickich klubéw szermierczych zawarli porozumienie, ktérego efektem
ma byc’ utworzenie zintegrowanego systemu szkolenia wszystkich gliwickich zawodnikéw
w tej dyscyplinie sportu.

tenis stolowy Jest to dyscyplina, ktérej tradycje siggajq w Gliwicach lat 30-tych XX wieku. Najwiqksze
sukcesy gliwiccy tenisis’ci stoiowi s'wi¢towali w latach 70-tych i 80-tych (medale mistrzostw
Polski i Europy). Obecnie najliczniejsza i najsilniejsza sekcja tenisa stoiowego dziaia przy
Klubie Tenisa Stoiowego Gliwice. Klub prowadzi 6 druZyn, grajqcych w réznych ligach.
Zawodniczki i zawodnicy KTS wyst¢pujq w I Lidze Kobiet i w I Lidze M¢iczyzn, bgdgcej 2.
poziomem rozgrywek w Polsce. BaZf; sportowq do uprawiania tej dyscypiiny stanowi przede
wszystkim hala sportowa w Centrum Sportowo-Kulturalnym .,Lab¢dz’“, jednakZe iatwo
przystosowac’ do uprawiania tej dyscypliny réwniei inne sale sportowe w Gliwicach.

Dyscypliny priorytetowe begdq jedynymi, w ktérych wspierane bedzie szkolenie zawodnikéw

w kategoriach seniorskich i miodzieZowych.

2.2, fixiwicniu spurious: 1ilit‘ili i :iiimi/ick}

Niezwykle istotne jest zapewnienie uzdolnionemu sportowo miodemu pokoleniu optymalnych

warunkéw d0 szkolenia i mozliwos'ci podnoszenia poziomu sportowego, a takie przygotowanie ich

do reprezentowania kraju w zawodach migdzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych.

Miasto Gliwice poza dyscyplinami priorytetowymi nadal bgdzie wspierac’ inne dyscypliny.jednak tylko

w zakresie szkolenia dzieci i miodzieZy. Bqdzie ono prowadzone przez gliwickie kluby sportowe w celu

podniesienia sprawnos’ci i umiejgtnos'ci umoziiwiajqcych im w przyszios'ci osiqgniqcie wysokiego poziomu

sportowego.

W tym celu kluby otrzymaja wsparcie finansowe z budZetu Miasta. Przy jego przyznawaniu bedq brane

pod uwagg:

> liczba zawodnikéw (czionkéw klubéw sportowych) uprawiajqcych dam} dyscypline; sportowq,

"P liczba oraz kwalifikacje kadry szkoleniowej i zarzqdzajqcej,

“)9 stan bazy sportowej i sprzgtu przeznaczonych d0 uprawiania danej dyscypliny sportowej,

)9 wysokos'c' s'rodko'w wiasnych przeznaczonych przez klub na realizacjg zadania.

3.3. 1 Wm wwhninnic Luiim‘f‘ {hug/mi

Oprécz zapewnienia odpowiednich warunkéw dla profesjonainego szkolenia sportowego istotnym

aspektem rozwoju sportu jest réwniez podejmowanie dziaiar'l majqcych na celu ogélny rozwéj sprawnos’ci

fizycznej oraz nabywanie umiejetnos'ci ruchowych przez spoieczefistwo. Dzialania te powinny obejmowac’

przede wszystkim dzieci i miodziez, niepeinosprawnych oraz osoby powyZej 60. roku Zycia.
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W przypadku oséb starszych aktywnos’é ruchowajest réwniez czynnikiem podtrzymujqcym aktywnos’c'
spolecznq i kondycje zdrowotnq. a w przypadku oséb niepelnosprawnych jest dodatkowo istotnym czynnikiem
przeciwdzialajqcym wykluczeniu spoiecznemu.

Upowszechnianie kultury fizycznej bedzie realizowane poprzez organizowanie bezpmtnych zajeé
finansowanych z budZetu miasta dla uczniéw gliwickich szkél.

Gliwickie szkob' bedq 0rganizowa1y zajecia przy udziale zatrudnionych w nich nauczycieli w oparciu
0 istniejc infrastrukture szkolnq. W szkoiach tworzona bedzie jak najwieksza liczba klas sportowych.

W ramach tego zadania organizowane bedq réwniez bezplatne zajecia dla oséb niepemosprawnych oraz
056b, ktére ukor’lczyfy 60. rok Zycia zamieszkujqcych Gliwice, z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury
sportowej oraz przy zapewnieniu wsparcia instruktoréw.

Powsze dziaiania wprowadzane bedq stopniowo w miare mozliwos'ci finansowych miasta, tak aby
docelowo byiy maksymalnie dostepne dla wszystkich mieszkaficéw we wszystkich grupach (dzieci, m{0dziez,
niepe’mosprawni i osoby starsze).

Ru,-*va-s; 1‘:

lstniejqca w Gliwicach baza sportowa jest dobrze rozwiniela. Umoz‘liwia prowadzenie szkolenia
sportowego dzieci i miodzieZy oraz dzialalnos’ci w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji ws‘réd
mieszkahcéw w wiekszos’ci dyscyplin sportowych.

Przyjecie listy dyscyplin priorytetowych wiq sie z koniecznos'ciq uzupeinienia istniejqcej bazy
infrastrukturalnej 0 hale szermierczq oraz kompleks pelnowymiarowych boisk pflkarskich z os’wietleniem,
w tym ze sztucznq nawierzchniq dla akademii pflkarskiej. Ewentualne decyzje o dalszej rozbudowie gliwickiej
bazy sportowej bedq podejmowane na bieZaco.

i. figumuéu z'uifiiy'zz-L‘i:

Dyscypliny priorytetowe bedq wspierane poprzez przyznawanie dotacji na szkolenie wszystkich
zawodnikéw (dorosiych, m’todziez i dzieci) i ich udzial w zawodach sportowych zgodnie z obowiqzujc
Uchwata Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie
finansowe klubéw sportowych. opracowana w oparciu 0 ustawe 0 sporcie. Miasto c0 roku bedzie ogiaszaio
oddzielne nabory wnioskéw o dotacje dla kazdej z grup.

W kazdej z dyscyplin w tych grupach dotacje otrzyma tylkojeden gliwicki klub posiadajacy najwszy
poziom sportowy. Pozostaie kluby w tych dyscyplinach otrzymajq s’rodki wyhgcznie na szkolenie sportowe dzieci
i m{0dzie2y.

Z klubami wspieranymi w dyscyplinach w grupie I bedzie uzgadniany cel sportowy. ktéry zostanie
przyjety d0 realizacji. Ponadto w tej grupie dotacje z budZetu miasta przyznawane beds; tylko tym klubom
sponowym. ktére w swoim planie finansowym na dany rok zapewniq posiadanie Masnych s’rodkéw finansowych
w wysokos’ci co najmniej 30% wartos'ci zadania, by wraz z otrzymana dotac méc zrealizowaé za’IOZony cel
sportowy. Wyj qtek stanowic’ bedzie pierwszy cykl naboréw wnioskéw p0 przyjeciu niniej szej uchwaLv, w ktérym
dotacje beds; mogiy byé przyznane klubom, ktére w swoim planie finansowym zapewniq posiadanie wlasnych
s'rodkéw finansowych w wysokos'ci co naj mniej 20%.

W grupie II cele sportowe wskazywane bedq przez klub. W budZecie zaplanowana zostanie pula
érodkéw finansowych. ktérej wysokos’c': zaleZam bedzie 0d mozliwos'ci finansowych miasta. Dotacje
przyznawane beds; na podstawie analizy skiadanych przez kluby wnioskéw w oparciu o wskazane w ogmszeniu
kryteria z uwzglednieniem posiadanych przez Miasto w danym roku budZetowym s’rodkéw finansowych. Dotacje
w ramach tej grupy przyznawane beds; w 50% z przeznaczeniem na zawodnikéw miodzieZowych.

Szkolenie sportowe dzieci i mlodzieiy bedzie wspierane w oparciu 0 ustawe z dnia 24 kwietnia 2003
roku 0 dzia/alnuéci pozwku pub/icznego i 0 wolonrariacie p0 rozstrzygnieciu otwartych konkurséw ofert lub
ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwiefi pub/z’cznych wedmg ustalonych kryteriéw.

Srodki finansowe z budZetu Miasta bedq mogb/ otrzymaé kluby szkolqce mmdych zawodnikéw
w dyscyplinach priorytetowych i niepriorytetowych. Wysokos’c’ wsparcia finansowego bedzie okres‘lana przy
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uwzglodnieniu jednostkowego kosztu szkolenia w danej dyscyplinie iproporcjonalnie do liczby szkolonych
zawodnikow, do wyczerpania s'rodkéw.

Upowszechnianie kultury fizycznej bodzie polegalo na organizacji bezpiatnych zaj¢é dla uczniow
gliwickich szkoL oséb niepe’mosprawnych oraz osob, ktore ukoficzy§y 60. rok Zycia zamieszkujacych Gliwice.
Zadanie to bgdzie finansowane z budZetu Miasta Gliwice.

Nagrody i wyréinienia w dziedzinie sportu. Zawodnikom, trenerom i dziataczom sportowym
spetniajqcym odpowiednie wymagania (migdzy innymi uzyskane wyniki sportowe) bodq przyznawane nagrody
i wyroZnienia za osiqgnigcia sportowe. Gratyfikacje te bode; mogli otrzymaé wszyscy zawodnicy (seniorzy,
m’mdzieZowcy, juniorzy) w dyscyplinach priorytetowych i niepriorytetowych. Podstawq do ich przyznawania
bedzie Uchwala nr MIX/11600010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dm'a 10 listopada 2010 r. w sprawie nagréd
1' wyro'Znieré dla zawodniko'w, kto'rzv ()Siqgngli wysokie wyniki sportowe w migdzynarodowym lub qjowym
wspélzawodnicmrie sportowym oraz treneréw i innych oso'b wyréz’niajqcych Sig osiqgnieciami
w dziaialnoéci sportowej.

Miejska jednostka ds. sportu. W celu dalszego zwiqkszania efektywnoéci rozwoju sportu
w Gliwicach oraz optymalizacji dzialafi zwiqzanych ze wspieraniem zadar'l realizowanych przez kluby sportowe
powinno sie; prowadzic’ dziaiania zmierzajqce do wyodngbnienia miejskiej jednostki ds. sportu, ktora
zarzqdzalaby miej skimi obiektami sportowymi i rekreacyj nymi oraz prowadziiaby dzia%ania zwiazane ze sportem
amatorskim‘ masowym i organizac lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych.
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Uzasadnienie

Zgodnie 2 an. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 1'. 0 sporcie zadaniem w1asnym jednostek samorzqdu
tetytorialnego jest tworzenie warunkéw. wtym organizacyjnych. sprzyjajqcych rozwojowi spor‘tu1 Decyzje
odotychczasowych dzia1aniach Miasta Gliwice wtym zakresie podejmowane byly woparciu opriorytety
wskazane wuchwale nr 1X/196/99 Rady Miejskiej wGliwicach zdnia 8 Iipca 1999 r. wsprawie strategii
rozwoju sponu i rekreacji w Gliwicach. Ostatnia aktualizacja tego dokumentu mia1a miejsce w 2006 r.

Poziom gliwickiego sportu w ostatnich 141atach uleg1 zdecydowanej zmianie. W mies’cie p0wsta1y nowe
kluby. zacz¢t0 uprawiaé nowe dyscypliny sponowe. Zmienif 51¢ réwniez poziom sportowy w poszczegélnych
dyscyplinach. a mieszkaficy zacz¢1i interesowac’ 51¢ nowymi dziedzinami sponu.

Obecny Stan wymaga sformu10wania aktualnych priorytetéw wsparcia rozwoju sportu, okres’lenia zakresu
udzia1u miasta wszkoleniu sportowym dzieci imlodzieZy oraz \wznaczenia dzia1ar'1 lokalnego samorzqdu
ukierunkowanych na upowszechnianie kultury fizycznej, tak aby mozliwy by1 dalszy rozwéj tych dziedzin
Zycia.

Niniejsza uc11wa1a okres’li kierunki rozwoju sportu w Gliwicach 0d 2021 roku zprzyjégciem dyscyplin
primytetowych. sposobu finansowania szkolenia sponowego dzieci i m10dzie2y oraz upowszechniania kultury
fizycznej.

W dniach 0d 2 do 22 wrzes’nia 2020 roku, na podstawie Zarzqdzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM—
2701/2020 2 dnia 28 sierpnia 2020 roku. przeprowadzono konsultacje projektu uchwaly z Miejskq Radz;
Dzialalnoéci POZytku Publicznego. z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiemia 2003 r. o dzia1alnos’ci pOZytku publicznego i o wolontariacie oraz Rada}
Sportu Miasta Gliwice.
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