
 

UCHWAŁA NR XXXIX/318/2014 

Rady Powiatu Lęborskiego 

z dnia 18 czerwca 2014 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia „ Programu realizacji zadań w zakresie krzewienia kultury 

fizycznej i sportu w powiecie lęborskim na lata 2014-2020” 

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, 

poz. 857 ze zm.) oraz art.4 ust. 1 pkt. 8 i art.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 595 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§1 

Zatwierdza się „Program realizacji zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu                          

w powiecie lęborskim na lata 2014-2020”,zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§2 

Ustala się następujący tryb realizacji Programu: 

1. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku            

w terminie do końca października każdego roku przedstawi Zarządowi Powiatu Lęborskiego 

projekt zadań wynikających z Programu na rok następny wraz z harmonogramem realizacji                        

i preliminarzem finansowym; 

2. Zarząd Powiatu przed przyjęciem planu zadań Programu na rok następny zasięgnie opinii 

Powiatowej Rady Sportu oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; 

3. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku               

w terminie do końca marca każdego roku przedstawi Zarządowi Powiatu Lęborskiego 

sprawozdanie z realizacji przyjętych zadań Programu w roku poprzednim. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgu2tmmzsgi2tm


Załącznik do uchwały Nr XXXIX/318/2014 

Rady Powiatu Lęborskiego  

z dnia 18 czerwca 2014 r.  

„Program realizacji zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w powiecie 

lęborskim na lata 2014 – 2020”. 

 W nowoczesnych społeczeństwach sport jest jedną z ważnych wartości kulturowych, 

wpływających na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Kultura fizyczna ma stać się 

elementem ogólnej kultury ludzkiej – uświadomionej w procesie edukacji i wychowania do życia we 

wspólnocie i społeczeństwie. 

 We współczesnym świecie sport obejmuje nie tylko wychowanie fizyczne ale również sport 

dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich, olimpijski i profesjonalny. 

 W rozwiniętych społeczeństwach sport stał się dobrem powszechnym, czynnikiem 

kształtowania zdrowia i osobowości, rozwijania nawyków i prozdrowotnych postaw – a także 

wartościowej formy spędzania wolnego czasu. Państwo jest żywotnie zainteresowane rozwojem        

i upowszechnieniem różnych form sportu i znajduje to wyraz w polityce społecznej. Rolą państwa 

jest przede wszystkim stwarzanie warunków i dbałość o prawidłowy rozwój  sportu poprzez 

tworzenie prawa regulującego zasady uczestnictwa i działalności w sporcie, zwalczającego 

wynaturzenia i sprzyjającego bezpieczeństwu podczas imprez, subsydiowanie ze środków  

budżetowych centralnych ogniw systemu, kształcenia specjalistów, szkolenia utalentowanej 

sportowo młodzieży, przygotowań olimpijskich i budowy obiektów o szczególnym znaczeniu dla 

sportu. 

 Ważną rolę odgrywają w tym zakresie ( oraz w realizacji celów) – władze samorządowe 

każdego szczebla, organizacje pozarządowe, polskie związki sportowe, sportowe spółki akcyjne, 

środowiska lokalne i stowarzyszenia sportowe, a także szkoły i wiele innych podmiotów.  

I. Priorytetowe cele niniejszego Programu. 

1. Wdrożenie dzieci i młodzieży do systematycznego udziału w ćwiczeniach fizycznych, 

2. Właściwe kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych w zajęciach prowadzonych 

przez wykwalifikowanych trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego, 

3. Powszechny i pełny udział uczniów w zajęciach wychowania fizycznego w szkołach, jak 

również w innych systematycznych pozalekcyjnych formach zajęć sportowych, 

4. Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców powiatu lęborskiego, 

5. Udzielenie wsparcia organizacjom pozarządowym w zakresie krzewienia kultury fizycznej, 

6. Wyróżnianie młodzieży i sportowców osiągających wybitne sukcesy sportowe, 

7. Przekaz informacji z obszaru działań w zakresie kultury fizycznej i promocji zdrowego stylu 

życia wśród mieszkańców powiatu lęborskiego. 

II. Zadania i sposoby realizacji zakładanych celów Programu. 

1. Tworzenie możliwości korzystania z dodatkowych pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć 

sportowo – rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży placówek i szkół 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski, zwanych 

dalej zajęciami. 

1.1 Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzą osoby posiadające odpowiednie przygotowanie          

i uprawnienia. 



1.2 Koordynatorem zajęć na terenie placówki oświatowej będzie dyrektor tej placówki lub 

wskazany przez niego nauczyciel. 

2. Tworzenie warunków do udziału dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym        

w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz ich udziału w kolejnych etapach. 

2.1 Koordynowanie działań w zakresie organizacji i przebiegu Powiatowych Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej. 

2.2 Prowadzenie powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego. 

2.3 Wyłonienie i wyróżnienie podczas „Gali Sportu Szkolnego”: 

a) „najbardziej usportowionej szkoły”, 

b) uczniów o najwyższych wynikach sportowych i edukacyjnych,  

c) wychowawców – trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, działaczy sportowych. 

3. Wspieranie działań na rzecz młodzieży uzdolnionej sportowo. 

4. Podjęcie działań mających na celu wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt do realizacji zadań 

w zakresie kultury fizycznej i rehabilitacji ruchowej. 

5. Podjęcie działań na rzecz nowych inwestycji sportowych, modernizacji, remontów oraz 

utrzymania bazy sportowej. 

6. Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli 

wychowania fizycznego. 

7. Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań 

publicznych Powiatu Lęborskiego w zakresie sportu. 

8. Upowszechnianie sportu masowego, organizowanie imprez rekreacyjnych o zasięgu 

powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. 

9. Przyznanie nagród i wyróżnień w plebiscycie „Sportowe Laury” organizowanego przez 

Powiatową Radę Sportu w kategoriach: 

a) Sportowiec - juniorka, młodziczka  

b) Sportowiec - junior, młodzik  

c) Sportowiec – senior  

d) Drużyna, zespół roku - junior, młodzik  

e) Drużyna, zespół roku – senior  

f) Sportowe odkrycie roku – kategoria open 

g) Trener 

h) Trener gier zespołowych 

i) Działacz ostatniego ćwierćwiecza Powiatu Lęborskiego 

j) Sportowe wydarzenie roku 

k) Sponsor roku 

10. Prowadzenie sportowego powiatowego portalu internetowego we współpracy ze szkołami. 

III. Oczekiwane efekty realizacji Programu. 

1. Podniesienie poziomu upowszechniania i dostępności do różnych form kultury fizycznej,       

a tym samym zwiększenia liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach 

realizowanych w szkołach na terenie Powiatu Lęborskiego. 



2. Wprowadzenie dodatkowych form zajęć pozalekcyjnych,  wpłynie to, m.in. na atrakcyjność 

placówek oświatowych. 

3. Podniesienie efektywności organizacji i zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, 

jak również przeciwdziałanie patologiom. 

4. Wykorzystanie obiektów sportowych na lekcje wychowania fizycznego, treningi i zawody 

sportowe. 

5. Osiąganie sukcesów sportowych dzieci i młodzieży w turniejach i zawodach na szczeblu 

wojewódzkim i ogólnopolskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


