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I. Zasadność powstania programu 
 

Działalność sportowa, przede wszystkim, opiera się na stosowaniu Ustawy o sporcie    

z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) którą zastąpiły dwa akty 

prawne, które do tej pory w zakresie sportu były stosowane, czyli: ustawę o sporcie 

kwalifikowanym i ustawę o kulturze fizycznej. Artykuł 27 ust. 1 ustawy mówi o tym że: 

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi 

zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego zasadnym jest opracowanie       

i przyjęcie Programu rozwoju sportu Gminy Cekcyn na lata 2016-2020 

Program swoim zasięgiem obejmuje obszar całej gminy, w tym szkoły podstawowe      

i gimnazjum, halę widowiskowo – sportową, działalność Gminnego Ośrodka Kultury               

w Cekcynie, świetlice wiejskie, kluby sportowe oraz stowarzyszenia działające i funkcjonujące 

na terenie Gminy Cekcyn. 

Proponowany Program rozwoju sportu ma określić kierunki podejmowanych działań 

w zakresie sportu, aktywności fizycznej wśród mieszkańców, wykorzystując przede 

wszystkim zasoby obiektów sportowych, bazy sportowej, czy terenów rekreacyjnych na 

obszarze gminy. 

 Opracowanym dokumentem chcemy usystematyzować szeroko rozumianą tematykę 

sportową na ternie gminy Cekcyn. Do prac przy opracowywaniu programu zostali włączeni 

nauczyciele, szkoły, organizacje pozarządowe, działacze sportowi, radni, lokalni liderzy, 

osoby zaangażowane w działalność sportową. 

 

 Celem programu jest propagowanie sportu, aktywnego trybu życia, wśród 

mieszkańców gminy Cekcyn poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej w 

Gminie Cekcyn  
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II. Diagnoza istniejącego stanu w sporcie gminy Cekcyn 
1) analiza aktualnej sytuacji w sporcie oraz zestawienie nakładów finansowych 
poniesionych przez gminę na sport w latach 2010-2015 

Infrastruktura sportowa na terenie gminy Cekcyn w ostatnich latach uległa dużym zmianom; 

powstały nowe boiska, place rekreacyjne, place zabaw, boiska przyszkolne.  

W Cekcynie wybudowana została hala widowiskowo – sportowa, którą oddano do użytku  

w 2011 roku, a wcześniej w 2008 roku oddano do użytku kompleks boisk Orlik. W każdym 

sołectwie naszej gminy możemy skorzystać z boiska, placu zabaw, czy placu rekreacyjnego.  

Środki finansowe przekazywane organizacjom sportowym w formie grantów w latach 2010-

2014 ulegały zwiększeniu; środki te w większości przeznaczane były na prowadzenie drużyn 

w przewadze drużyn piłki nożnej. Organizacje sportowe prowadzone są przez osoby, które 

społecznie pracują na rzecz swoich klubów.  

Dużym zainteresowaniem w naszej gminie cieszy się aktywne spędzanie wolnego czasu, w 

postaci niesformalizowanej tj. kilkuosobowe spacery nordic – walking; w ostatnich latach 

bardzo popularne, czy rodzinne przejażdżki rowerem.  

Poniesione wydatki finansowe na sport w latach 2010 – 2015 

Rodzaj 
nakładów 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

inwestycyjne 31.161,35 
5.434.926,79 
budowa hali 

9.732,79 
987.732,14 
budowa hali 

6.398,20 - 253.611,06* 41.480,00 

wynagrodzenia 21.564,09 46.145,81 78.477,35 76.647,22 76.647,22 99.878,95 

dotacje/granty 55.000,00 50.000,00 58.000,00 62.000,00 65.000,00 58.000,00 

bieżące 
utrzymanie 

17.462,88 52.382,36 115.159,59 122.602,15 85.599,07 109.657,59 

Suma 125.188,32 158.260,96 258.035,14 261.249,37 480.857,35 309.016,54 

* w tym środki na remont i modernizację boiska piłkarskiego w Cekcynie.  
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2) Baza sportowo – rekreacyjna 

CEKCYN 

L. p Nazwa obiektu Powierzchnia 
użytkowa/ilość 

Stan techniczny Rok budowy 

1 Hala widowiskowo-sportowa: 

 boisko do piłki ręcznej 
 boisko do piłki nożnej, 

koszykówki, siatkówki 
(możliwość rozłożenia 
dwóch boisk) 

 składany drążek 
gimnastyczny, 
skrzynie, kozły, 
materace, 

 maty TATAMI  
 stoły tenisowe 

 sprzęty sportowe 

 siłownia wyposażona 
w  
(3 orbitreki, 4 bieżnie, 
2 rowery, atlas) 

 siłownia 

 salka gimnastyczna 

 szatnie z prysznicami 

2.407,87 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dobry 2011 

2 Boisko przy ul. Sportowej, 

pełnowymiarowe boisko do 
piłki nożnej - trawiaste 

6080 m2 dobry budowa 1970 

remont 2013 

3 Kompleks boisk „Moje Boisko 
– ORLIK” 

 boisko do piłki nożnej 
ze sztuczną trawą 

boisko do koszykówki/kort 
tenisowy 

2494 m2 dobry 2008 

4 Boisko wielofunkcyjne 
przy SP: 

 bieżnia 4-torowa, 
poliuretanowa 200 m 

3306 m2 dobry remont 2011 
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 skocznia do skoku w 
dal  

 boisko do piłki nożnej, 
koszykowej, siatkowej 
oraz ręcznej 

5 Sala gimnastyczna w SP 176 m2  1970 

6 Kąpielisko strzeżone nad 
Jeziorem Wielkim Cekcyńskim 

 dobry kąpielisko 
czynne w 
sezonie letnim 

7 Wypożyczalnia sprzętu 
wodnego: 

 kajaki 
 kajaki do kajak polo 

 rowery wodne 4 – 
osobowe 

 rowery wodne 6 – 
osobowe 

 łódź wiosłowa 6 
osobowa 

 łódź wiosłowa 3 – 
osobowa  

 kule do chodzenia po 
wodzie 

  

                               

 10 szt. 

 11 szt. 

 4 szt. 

 4 szt. 

 2 szt.  

 2 szt. 

 2 szt. 

dobry 2011 

wypożyczalnia 
czynna w 
sezonie letnim 

8 Wypożyczalnia rowerów 
szosowych: 

 rowery damskie 

 rowery męskie 

 rowery dziecięce 

 

 10 szt. 

 10 szt. 

 8 szt. 

  

9 Pole do minigolfa  27 dołków 

 50 zestawów 
do gry 

  

10 Boisko do siatkówki plażowej 162 m2 zły 2000 

IWIEC 

L p.  Nazwa obiektu Powierzchnia Stan techniczny Rok budowy 

11 Sala gimnastyczna w SP Iwiec 250 m2 dobry 1965 
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12 Boisko wielofunkcyjne 1056 m2 dobry 2008 

KRZYWOGONIEC 

L p.  Nazwa obiektu Powierzchnia Stan techniczny Rok budowy 

13 Boiska do siatkówki plażowej 162 m2 dobry 2006 

14 Boisko do piłki koszykowej 392 m2/2 szt. dobry 2006 

Małe Gacno 

L p.  Nazwa obiektu Powierzchnia Stan techniczny Rok budowy 

15 Boisko do piłki nożnej niewymiarowe zły 2012 

TRZEBCINY 

L p.  Nazwa obiektu Powierzchnia Stan techniczny Rok budowy 

16 Miejsce wykorzystywane do 
kąpieli nad Jeziorem 
Trzebcińskim 

Zjeżdżalnia do wody zły 2011 

ZIELONKA 

L p.  Nazwa obiektu Powierzchnia  Stan techniczny Rok budowy 

17 Boisko do piłki nożnej niewymiarowe zły 2000 

L p.  Nazwa obiektu Powierzchnia Stan techniczny Rok budowy 

OSTROWO 

18 Boisko do piłki nożnej  6080 m2 zły  2006 

L p.  Nazwa obiektu Powierzchnia Stan techniczny Rok budowy 

ZDROJE 

19 Boisko do piłki nożnej niewymiarowe zły 2012 

 

 Place zabaw – ul. Szeroka, Dworcowa, Główna, Cisowa, Cekcynek. 

 Place zabaw funkcjonujące przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Wysoka, 

Ostrowo, Brzozie, Małe Gacno, Wielkie Budziska, Krzywogoniec, Zalesie, Nowy 

Sumin oraz przy obiektach szkolnych w Zielonce i Iwcu. 
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 Leśny Turystyczny Szlak Rowerowy CTU – 206C (czerwony) „Gołąbkowy”  - 40 km 

(Cekcyn – Jelenia Wyspa – Gołąbek – Woziwoda – Brda – Bielska Struga – Zalesie – 

Cekcyn) 

 Leśny Turystyczny Szlak Rowerowy CTU – 207S  (czarny) „Borowej Ciotki”  - 52,9 km 

(Cekcyn – Iwiec – Wysoka – Wierzchlas – Bieszewo – Lisiny – Suchom – Leśnictwo 

Jelenia Góra – Zdroje – Trzebciny – Małe Gacno – Wielkie Budziska – Krzywogoniec - 

Cekcyn) 

 Leśny Turystyczny Szlak Rowerowy CTU – 208Y (żółty) „Do Piekiełka nad Brdą”  - 23 

km (Cekcyn – Kruszka – Leśnictwo Świt – Uroczysko Piekiełko – Rezerwat Przyrody 

Dolina Rzeki Brdy – Knieja – Cekcynek – Cekcyn) 

 Trasa nordic – walking, okolice Wrzosowiska. 

3) Kluby sportowe  

1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Cis” Cekcyn – sekcja piłki nożnej 

2. LZS „Zjednoczeni” Zielonka - piłka nożna 

3. Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” - sekcja lekkoatletyczna, sekcja piłki nożnej 

(przedszkole 3-5 lat), żeńska sekcja piłki siatkowej (gimnazjum 13-16 lat) 

4. Stowarzyszenie Gryf Cekcyn – sekcja piłki nożnej 

 
4) Zajęcia rekreacyjne odbywające się w ramach sekcji sportowych  
 
1. drużyna piłki nożnej: Żacy, Orlicy, Młodzicy, Trampkarze, Juniorzy.  
2. drużyna piłki nożnej seniorów. 
3. sekcja piłki siatkowej. 

5) Kadra nauczycielska, trenerska, klasy sportowe 

Uprawnienia trenerskie: 
Piłka nożna: Licencja UEFA C: Marek Januszewski 
Piłka siatkowa: Artemi Mechliński 
 
Uprawnienia instruktorskie: 
Piłka siatkowa: Wojciech Wojnerowicz, Artemi Mechliński, Patrycja Dębicka. 
Piłka nożna: Rafał Rudnik 

 
Nauczyciele wychowania fizycznego: 

1. Janina Wegner 
2. Dorota Ziółkowska 

3. Rafał Rudnik 
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4. Artemi Mechliński 
5. Roman Witkowski 
6. Dariusz Kuras 

7. Patrycja Dębicka 

Gimnazjum – klasa sportowa 

III. Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- pełnowymiarowa hala sportowo-
widowiskowa w Cekcynie, 

- boiska wielofunkcyjne przy Szkołach 
Podstawowych w Iwcu i Cekcynie, 

- zaangażowane osób prowadzących kluby 
sportowe, stowarzyszenia sportowe, czy 
uczniowskie kluby sportowe, 

- pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej w 
Cekcynie, 

- kompleks boisk Orlik, 

- liczne turnieje piłki nożnej, rozgrywki 
przeprowadzane w Cekcynie, 

- certyfikowane pole do gry w minigolfa, 

- oznaczona trasa do nordic walking w 
Wrzosowisku  

- corocznie przekazywane środki finansowe 
na działalność sportową, 

- przychylność władz do dalszej rozbudowy 
infrastruktury sportowej w kolejnych latach, 

- duże zainteresowane dzieci udziałem w 
turniejach piłki nożnej, 

- stypendia sportowe, 

 

- stałe przeglądy, naprawy, koszty remontów 
całej bazy sportowej, 

- brak odpowiedniej liczby 
wykwalifikowanych trenerów, osób 
prowadzących treningi, czy zajęcia sportowe, 

- niska rentowność inwestycji infrastruktury 
sportowej, 

- brak sponsorów finansujących działania 
sportowe, 

- trudności w wewnętrznej i zewnętrznej 
komunikacji organizacji sportowych, różny 
poziom umiejętności działaczy sportowych, 

- brak stabilności finansowej organizacji 
sportowych, 

- brak osoby odpowiedzialnej, zarządzającej 
kompleksem boisk Orlik oraz 
pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, 
a z tym się wiążą podwyższone koszty 
remontów i utrzymania obiektów, 

- brak zróżnicowanej oferty sportowej dla 
dzieci i młodzieży  
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SZANSE ZAGROŻENIA 

- środki finansowe z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki na budowę, czy modernizację 
infrastruktury sportowej, 

- ogólna dostępność do obiektów sportowych 
na terenie całej gminy, 

- liczba różnych obiektów sportowych na 
terenie całej gminy, 

- duże zainteresowanie dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych uprawianiem sportu i 
aktywnego trybu życia, 

- lepsza współpraca pomiędzy szkołami a 
klubami sportowymi, 

- nawiązanie kontaktów z drużynami 
sportowymi z całej Polski, 

- współpraca z gminami z powiatu 
tucholskiego celem organizacji wspólnych 
inicjatyw sportowych, 

- angażowanie społeczności do aktywnego 
wypoczynku i wykorzystania czasu wolnego, 
integracja środowiska poprzez sport, 

-  

- brak osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
sportowych, 

- brak środków finansowych, 

- rozwój nowoczesnych technologii jako tzw. 
„konkurencji” dla aktywnego spędzania czasu 
wolnego przez dzieci i młodzież, 

- małe zainteresowanie ze strony 
mieszkańców w partycypacji w kosztach 
organizacji zajęć sportowych. 
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IV. Priorytety, cele i zadania programu rozwoju sportu oraz planowane 

remonty inwestycyjne  

L. p Zakres planowanych inwestycji/remontów Planowany okres realizacji  

1 Budowa kompleksu sportowego w Cekcynie w tym: 
a.  Budynek szatni z instalacjami: elektryczną, 

centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, 
wentylacyjną. 

b. Kompleksem boisk: czterech do piłki plażowej, 
1 do piłki siatkowej, koszykowej         i ręcznej 
/boiska wielofunkcyjnego/, pchnięcia kulą, 
skoku wzwyż, skoku w dal. 

c. Bieżni owalnej o długości 200 m, bieżni prostej 
o długości 110 m wraz z trybunami. 

d. Dwóch kortów tenisowych wraz z trybunami. 
e. Miejsc parkingowych i dojazdu do budynku 

szatni. 
f. Oświetlenie terenu. 

2017-2025 

2 Budowa szatni z sanitariatami przy boiskach 
sportowych w Krzywogońcu 

2018-2025 

3 Budowa zadaszenia z ławkami dla sportowców 
korzystających z kompleksu boisk Orlik. 

2017-2019 

4 Remont boiska do piłki plażowej w Cekcynie do 2019 
 
 
 

V. Dyscypliny wiodące 

1). Sekcja piłki nożnej we wszystkich grupach wiekowych. 
 
 
 
 
 

VI. Źródła i zasady finansowania: 

1. Źródła finansowania 
a) klasy sportowe i zajęcia pozalekcyjne; 
Dofinansowanie prowadzonych zajęć w szkołach pochodzi z budżetu każdej ze szkół 
(subwencja oświatowa, budżet gminy). 
 
b) UKS, kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe; 
Dofinansowanie klubów, stowarzyszeń sportowych, UKS pochodzi przede wszystkim z 
budżetu gminy Cekcyn z przeprowadzanego otwartego konkursu ofert z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  
Co roku gmina Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. 
Stowarzyszenia sportowe, kluby sportowe składają swoje projekty na działania sportowe. 
Projekty są oceniane przez powołaną przez Wójta Komisję Konkursową. Po podpisaniu 
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umowy wspierającej każdy z dotowanych realizuje swój projekt. Każda organizacja w trakcie 
realizacji projektu musi wykazać wkład finansowy własny w realizację zadania w wysokości 
10 % kwoty całego projektu.  
Dodatkowy wkład własny pochodzi ze składek członkowskich, wpłat rodziców, czy 
pozyskanych sponsorów.  
Organizacje mają również możliwość pozyskania dodatkowego dofinansowania z konkursów 
ogłaszanych przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
 
2. Zasady finansowania. 
a) dofinansowanie zadań w ramach otwartych konkursów ofert na realizację działań z 
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
b) przyznawanie stypendiów sportowych, również dla uczniów gimnazjum nie będących 
mieszkańcami naszej gminy. 
c) pozyskiwanie środków finansowych w ramach realizacji programów Unii Europejskiej, 
d) pozyskiwanie środków finansowych w ramach realizacji programów krajowych. 
 

VII. Monitorowanie Programu rozwoju sportu w Gminie Cekcyn na lata 2016 – 
2020. 
1.Kontrola realizacji programu: 
Składanie sprawozdania z realizacji programu przez pracownika Urzędu Gminy na stanowisku 
ds. kultury sportu i promocji. Sprawozdanie przedkładane jest Wójtowi Gminy Cekcyn 
corocznie do końca marca przez okres realizacji programu. 
 


