Żnin, dnia 2 marca 2016 r.
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Informacja o sposobie realizacji Uchwały Nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych
Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2015

Zgodnie z zapisem zawartym w Uchwale Nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych
Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu informuję, co następuje:
I. W dniu 2 lutego 2015 r. Burmistrz Żnina wydał Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie
dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. Wysokość środków
publicznych przewidzianych na wsparcie zadań w ramach ww. otwartego konkursu ofert wyniosła
80.000,00 zł. Nabór ofert zakończono 24 lutego 2015 r.
II. W dniu 16 marca 2015 roku w Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji
Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 40/2015 Burmistrza Żnina z dnia 10 marca 2015 roku,
w związku z Uchwałą Nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r.,
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. poz. 759).
Komisja została powołana w następującym składzie: Sławomir Kujawa – Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Żninie, Jacek Świtała – Kierownik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Żninie, Łukasz Milejczak i Szymon Mrówczyński
–

pracownicy

Wydziału

Turystyki

i

Promocji

Gminy

Urzędu

Miejskiego.

Funkcja

Przewodniczącego Komisji została powierzona Sławomirowi Kujawie.
W konkursie dotyczącym realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpłynęło jedenaście
ofert złożonych przez następujące kluby:
- Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin,
- Klub Piłkarski „Brzysko-Rol”,
- Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin,
- Ludowy Zespół Sportowy Jadowniki,
- Miejski Klub Sportowy „Pałuczanka”,
- Międzyszkolny Klub Żeglarski,

- Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Pałuki”,
- Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki,
- Uczniowski Klub Sportowy „5”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”,
- Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”.
Wyżej wymienione oferty opiewały na łączną kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości
265.780,00 zł. Komisja Konkursowa stwierdziła, że wszystkie oferty zostały złożone w terminie.
Komisja Konkursowa dokonała weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych wniosków
oraz przedstawiła propozycje podziału sumy wynikającej z Zarządzenia nr 15/2015 Burmistrza
Żnina z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie
wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin, w formie dotacji na realizację przedsięwzięć
z zakresu sportu w 2015 roku (tj. 80.000,00 zł).
Po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej Burmistrz Żnina podjął ostateczną decyzję
o podziale środków wydając Zarządzenie nr 59/2015

z dnia 9 kwietnia 2015 r. Podział

przedstawiał się następująco:
- Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin 2.000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” – 16.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin – 8.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Jadowniki – 4.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Żeglarski – 11.500,00 zł,
- Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki – 8.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „5” – 6.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 6.500,00 zł,
- Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta” – 8.000,00 zł.
III. Warunkiem przekazania dotacji było zawarcie pisemnej umowy z Gminą Żnin, określającej
warunki oraz terminy realizacji zadania. W 2015 roku spisano 8 umów na realizację przedsięwzięć
z zakresu rozwoju sportu na łączną kwotę 68.000,00 zł:
- Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” w Brzyskorzystewku – umowa BF.272.89.2015 z 11.05.2015 r.
(na kwotę 16.000,00 zł),
- Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin – umowa BF.272.84.2015 z 05.05.2015 r. (na kwotę
8.000,00 zł),
- Ludowy Zespół Sportowy Jadowniki – umowa BF.272.34.2015 z 22.04.2015 r. (na kwotę
4.000,00 zł),
- Międzyszkolny Klub Żeglarski – umowa BF.272.29.2015 z 15.04.2015 r. (na kwotę

11.500,00 zł),
- Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki – umowa BF.272.50.2015 z 30.04.2015 r.
(na kwotę 8.000,00 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin – umowa BF.272.90.2015 z 18.05.2015 r. (na kwotę
6.000,00 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – umowa BF.272.46.2015 z 29.09.2015 r. (na kwotę
6.500,00 zł),
-

Żnińskie

Towarzystwo

Miłośników

Sportu

„Baszta”

–

umowa

BF.272.111.2015

z 25.06.2015 r. (na kwotę 8.000,00 zł).
Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin nie
przystąpił do podpisania umowy, tym samym dotacja nie została przekazana.
IV. W dniach 9, 10 i 11 lutego odbyły się posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Burmistrza
nr 23/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie
stypendiów sportowych oraz nagród Burmistrza Żnina dla sportowców i trenerów za osiągnięte
wyniki sportowe.
Podczas spotkania przewodniczącym Komisji został wybrany jednomyślnie Pan Sławomir Kujawa Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Żninie, na Sekretarza
również jednomyślnie wybrano Panią Emilię Ścibak – Podinspektora Wydziału Turystyki
i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie.
Do Urzędu Miejskiego w Żninie wpłynęło 35 wniosków – 4 wnioski dotyczyły osiągnięć trenerów
natomiast 31 osiągnięć zawodników.
Wnioski za osiągnięcia trenerów złożyły następujące podmioty:
- Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki - wniosek dotyczył Pana Rafała Lecha
Kostrzewy (dyscyplina – karate);
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - wniosek dotyczył Pani Katarzyny Pietraszko (dyscyplina
- hokej na trawie);
- Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta” – wniosek dotyczył Pana Andrei Maksimenko
(dyscyplina - szachy);
- Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie - wniosek dotyczył Pana Mariusza Kaźmierczaka
(dyscyplina - żeglarstwo);
Wnioski za osiągnięcia zawodników złożyły następujące podmioty i osoby:
- Uczniowski Klub Sportowy: Jedynka” - wnioski dotyczyły zawodników: Norbert Zieliński,
Mateusz Wiśniewski, Sebastian Przybył, Mikołaj Przybył, Korneliusz Nitka, Jakub Mroziński,
Mikołaj Marczyński, Jakub Musiał, Michał Nowakowski, Jakub Gebler (dyscyplina – hokej

na trawie);
- Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie - wnioski dotyczyły zawodników: Kornelia
Dobaczewska, Dominik Popielarz (dyscyplina – żeglarstwo);
- Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki – wnioski dotyczyły zawodników: Rafał Lech
Kostrzewa, Rafał Andrzej Kostrzewa, Antoni Pietrzak, Jakub Szałaciński, Maciej Dolata
(dyscyplina – karate);
- Baszta MOS Żnin – wnioski dotyczyły zawodników: Bartłomiej Heberla, Barbara Jaracz,
Mirosław Grabarczyk, Piotr Bobras, Paweł Jaracz, Marcin Krysztofiak, Rafał Antoniewski
(dyscyplina – szachy);
- Uczniowski Klub Sportowy „Pałuki” Żnin – wniosek dotyczył zawodniczki: Bogna Świtała
(dyscyplina bilard);
- Dariusz Goliński – wniosek dotyczył zawodnika: Aleksander Goliński (dyscyplina –
modelarstwo);
- Mikołaj Okoński – (dyscyplina – lekkoatletyka);
- Violetta Gwit – wniosek dotyczył zawodnika: Jakub Gwit (dyscyplina – piłka nożna);
- Anna Pochylska – wniosek dotyczył zawodniczki: Sara Pochylska (dyscyplina: lekkoatletyka);
- Magdalena i Radosław Pichłacz – wniosek dotyczył zawodnika: Szymon Pichłacz (dyscyplina –
szermierka);
- Ewa Napierała – wniosek dotyczył zawodniczki: Karolina Napierała (dyscyplina – lekkoatletyka).
W trakcie prac nad wnioskami w dniu 24 marca 2015 przygotowano i wystosowano
wezwania do uzupełnień braków formalnych. Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”
dokonało uzupełnień tylko w odniesieniu do wniosku za osiągnięcia trenera Andrei Maksimenko
(w pozostałych wnioskach nie dokonano uzupełnień formalnych, w związku z powyższym zostały
odrzucone ze względów formalnych).
W przypadku wniosków Rafała Lecha Kostrzewy (Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki
złożyło dwa wnioski – za osiągnięcia zawodnika oraz za osiągnięcia trenera) komisja uznała
za zasadne przyznanie jednego stypendium: za osiągnięcia trenera.
Kolejne posiedzenie komisji miało miejsce 10 kwietnia 2014 r, podczas którego dokonano oceny
merytorycznej przedłożonych wniosków oraz wstępnego podziału środków.
W trakcie prac nad wnioskami komisja uznała za priorytetowe następujące zagadnienia:
- osiągnięcia dzieci i młodzieży z terenu Gminy,
- fakt zameldowania na terenie Gminy Żnin,
- reprezentowanie barw klubów z terenu Gminy Żnin,
- rokowania trenera/zawodnika na kolejne lata.

Projekt Zarządzenia Burmistrza z proponowanymi kwotami stypendiów oraz protokół
z posiedzeń komisji przekazano Burmistrzowi Żnina.
V. 22 kwietnia 2015 roku Burmistrz Żnina wydał Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie przyznania
stypendiów sportowych Burmistrza Żnina dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki
sportowe. Na mocy zarządzenia przyznano stypendia:
W kategorii trener:
Katarzyna Pietraszko – 500,00 zł
Mariusz Kaźmierczak – 500,00 zł
Rafał Lech Kostrzewa – 500,00 zł
Andrei Maksimenko – 500,00 zł

W kategorii zawodnik:
Kornelia Dobaczewska – 600,00 zł
Mikołaj Okoński – 400,00 zł
Norbert Zieliński – 300,00 zł
Mateusz Wiśniewski – 300,00 zł
Sebastian Przybył – 300,00 zł
Korneliusz Nitka – 300,00 zł
Jakub Mroziński – 300,00 zł
Mikołaj Marczyński – 300,00 zł
Jakub Musiał – 300,00 zł
Michał Nowakowski – 300,00 zł
Jakub Gebler – 300,00 zł
Rafał Andrzej Kostrzewa – 300,00 zł
Antoni Pietrzak – 300,00 zł
Jakub Szałaciński – 300,00 zł
Maciej Dolata – 300,00 zł
Szymon Pichłacz – 300,00 zł
Bogna Świtała – 300,00 zł
Dominik Popielarz – 300,00 zł
Aleksander Goliński – 300,00 zł
Karolina Napierała – 200,00 zł
Sara Pochylska – 200,00 zł
Jakub Gwit – 200,00 zł

VI. W roku 2015 na terenie Gminy Żnin miało miejsce wiele imprez i przedsięwzięć sportowych
o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej.
1. Gmina Żnin w 2015 roku uczestniczyła w projektach sportowych realizowanych przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki i Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego:
- „Umiem Pływać” był projektem ministerialnym mającym na celu naukę pływania dzieci
z klas I-III szkół podstawowych.
W I edycji 2015 roku wzięło udział 6 grup ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie (2 grupy),
Szkoła Podstawowa w Słębowie, Zespół Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie, Zespół Publicznych
Szkół nr 1 w Żninie i Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach. Dzieci uczyły się pływać na
basenie w Barcinie.
W II edycji 2015 projekt realizowały 3 grupy: Szkoła Podstawowa w Januszkowie, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Żninie i Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie.
W całym projekcie Gmina Żnin poniosła koszty związane z transportem dzieci na pływalnię.
I edycja 2015: 3 863,19 zł.
II edycja 2015: 2 997,64 zł.
Łącznie w roku 2015: 6 860,83 zł.
Pozostałe koszty: wynajem pływalni, obsługę instruktorsko – trenerską, koszt obsługi opieki
podczas transportu na pływalnię, ubezpieczenie uczestników pokrywał Kujawsko – Pomorski
Związek Pływacki.
- „Multisport” był projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki polegającym na prowadzeniu
pozalekcyjnych zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci klas 4 - 6 realizowanym w trzech blokach
tematycznych:
1 - zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki
i sportów walki jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość,
zwinność, gibkość i wytrzymałość,
2 - gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in. piłka nożna, piłka ręczna, piłka
siatkowa, koszykówka, unihokej,
3 - sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.
Projekt realizowany był w roku 2015 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzycach oraz
w Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie.
Gmina Żnin nie poniosła żadnych kosztów w związku z realizacją projektu. Kujawsko – Pomorskie
Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy pokryło koszty związane z wynagrodzeniem
dla instruktorów oraz promocją projektu.

- „Mały Mistrz” był projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki polegającym na wsparciu
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z klas 1-3 w trakcie jednej lekcji w-fu w tygodniu przez
wykwalifikowanego nauczyciela wychowania fizycznego. Nauczyciel pomagał przeprowadzić
lekcję udzielając fachowych wskazówek. Według założeń Program „Mały Mistrz” był realizowany
w 6 blokach:
1 - rowerzysta – turysta w okresie wrzesień – październik,
2 - piłkarz – nożny/ ręczny/ koszykarz/ siatkarz w okresie październik – grudzień,
3 - saneczkarz – narciarz – łyżwiarz w okresie styczeń – luty,
4 - gimnastyk – tancerz w okresie luty – marzec,
5 - lekkoatleta w okresie kwiecień – maj,
6 - pływak – wodniak (czerwiec lub działania całoroczne).
Według założeń ministerialnych Gmina, przystępując do projektu, realizować go będzie przez
3 lata. Początek cyklu 3-letniego miał miejsce we wrześniu 2014. Wtedy to do projektu przystąpiły
dzieci z klas 1.
W styczniu 2015 roku 9 grup kontynuowało program „Mały Mistrz”, który został rozpoczęty
we wrześniu 2014 roku (W projekcie „Mały Mistrz” okres rozliczeniowy obejmuje dany rok
szkolny tj. 2015/2016 itd).
Od stycznia do września 2015 roku w projekcie brały udział po dwie grupy ze Szkoły Podstawowej
w Słębowie i Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie oraz po jednej grupie: ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Żninie, Zespołu Szkół Społecznych „Trójka” w Żninie oraz z terenów
wiejskich szkoły z Bożejewic, Januszkowa i Brzyskorzystwi.
Do końca roku szkolnego 2014/2015 koszt opłacenia kadry nauczycieli wyniósł 11.250,00 zł (każdy
nauczyciel przepracował po 25 godzin: 25 godzin x 50,00 zł = 1250,00 zł).
Pozostałe koszty związane z zakupem sprzętu sportowego dla szkół (tj. 1.500,00 zł dla szkoły)
oraz promocją projektu poniósł Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy.
Od września 2015 projekt „Mały Mistrz” realizowany był w 5 szkołach: SP 2 Żnin, ZPS nr 1 Żnin
oraz wiejskich w Słębowie (2 grupy), Januszkowie i Brzyskorzystwi.
Kwota wydatków na realizację projektu od września do grudnia 2015 roku to 3.750,00 zł.
Łącznie w całym roku 2015 Gmina Żnin wydała na realizację projektu 15 00,00 zł.
2. Gmina Żnin wzorem lat ubiegłych uczestniczyła w rozgrywkach Kujawsko - Pomorskiej Ligi
Orlika oraz w Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP.
Turniej Orlika o Puchar Premiera potwierdził wysoką pozycję sportową żnińskich szkół w kraju.
Drużyna Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie zajęła 10 miejsce w Finale Ogólnopolskim, który
odbył się w Warszawie.

3. Po raz szósty z rzędu (począwszy od roku 2010) Gmina Żnin uczestniczyła w XXI Sportowym
Turnieju Miast i Gmin połączonym z VII Europejskim Tygodniem Sportu dla Wszystkich.
VII. Ponadto Gmina Żnin zorganizowała lub wsparła następujące wydarzenia sportowe:
- Mistrzostwa Polski Młodzików we Florecie, Żnin 2015;
- Kujawsko – Pomorską Ligę Orlika;
- Turnieje Piłkarskie drużyn strażackich (OSP, MDP), Turnieje Tenisa Stołowego OSP, Turnieje
Wiedzy Pożarniczej;
- Międzynarodowe Zawody Modeli Ślizgów Sterowanych Radiem VHO;
- XXII Biegi Żnińskie;
- Regaty windsurfingowe „Żnin Cup 2015”;
- I Zimowy Bieg w Plantach;
- Finał Krajowy Czwórboju Lekkoatletycznego w Olecku;
- Mistrzostwa Polski Juniorów w bilardzie;
- Galę Sportowców Pałuk;
- Regaty miast nadwiślańskich „Twarzą do Wisły”;
- Turniej Piłki Nożnej i Siatkówki Drużyn Niezrzeszonych w Brzyskorzystewku;
- Gminny Turniej Piłki Siatkowej w Gorzycach;
- 25 lat judo na Pałukach.

BURMISTRZ
/-/ Robert Luchowski

