
Informacja nt. działań związanych z upowszechnianiem i współdziałaniem sportu 

na terenie Powiatu Węgrowskiego 

 

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym, w tym w zakresie kultury fizycznej. 

Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej w zakresie sportu 

i turystyki określa także art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie do zadań zaliczono wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej. 

Ustawy te nakładają na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze 

sfery publicznej we współpracy np. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, którymi są m.in. stowarzyszenia działające 

w sferze sportu. 

Co roku Rada Powiatu Węgrowskiego przyjmuje Program współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, w którym to zapisana jest współpraca pomiędzy 

Samorządem Powiatu Węgrowskiego, a tymi organizacjami, w tym zleceniu zadań 

z udzieleniem wsparcia finansowego w ramach Otwartych Konkursów Ofert w obszarze 

kultura fizyczna i sport, w szczególności na zadania: 

a) organizacja współzawodnictwa sportowego szkół; 

b) propagowanie drużynowych gier zespołowych jako form zdrowego stylu życia; 

c) upowszechnianie kultury fizycznej, form ruchowych i aktywnego wypoczynku podczas 

imprez sportowych lub sportowo-obronnych. 

Na ww. zadania co roku zgłasza się wiele organizacji oferujących wiele ciekawych 

inicjatyw z dziedziny sportu. Ponadto dzięki wsparciu Powiatu Węgrowskiego zostało 

wydanych przez organizacje wiele książek o tematyce sportowej. 

Uchwalane w Powiecie Węgrowskim roczne programy współpracy, strategie oraz 

programy ws. przyznawania stypendiów i nagród  sportowych są konsultowane wcześniej 

z organizacjami działającymi w ww. sferach, co wynika z uchwały z dnia 24 września 2010 r. 

Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi, w tym klubów sportowych projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej konsultowano (na etapie 

ich procedowania) i tak w ostatnich kilku lat konsultowano uchwały Rady Powiatu, m.in.: 

- w sprawie zmian w Programie współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

- w sprawie przyjęcia Strategia Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2016-2020, 

- w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Węgrowskiego 

dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej. 

 

Promocja sportu przebiegała również na płaszczyźnie medialnej. Powiat Węgrowski 

okazuje szeroko zakrojoną pomoc w promocji inicjatyw na portalu internetowym 

www.powiatwegrowski.pl, również w postaci materiałów wraz ze zdjęciami. 

. 

 

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

 

Sport jest bardzo ważną dziedziną życia w powiecie węgrowskim. Działa tu szereg 

stowarzyszeń kultury fizycznej, kluby sportowe, organizowane są liczne imprezy o 

http://www.powiatwegrowski.pl/
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charakterze sportowym o randze krajowej i światowej. Sprzyjają temu doskonałe warunki do 

uprawiania niektórych dyscyplin, a także coraz nowocześniejsza baza obiektów sportowych. 

Działające na terenie powiatu kluby sportowe posiadają długoletnią tradycję oraz znaczące 

osiągnięcia w skali powiatu, województwa mazowieckiego czy polski. 

Powiat Węgrowski zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie prowadzi 

ewidencję uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. W 

ewidencji tej jest: 41 uks oraz 29 stowarzyszeń kultury fizycznej. Upowszechnianiem kultury 

fizycznej i sportu nie zajmują się tylko organizacje sportowe wpisane do ewidencji starosty, a 

pośrednio także stowarzyszenia zjadające się w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym 

przypadku działalność sportowa jest wycinkiem celów statutowych tych stowarzyszeń. 

O sile i popularności sportu w powiecie węgrowskim stanowią przede wszystkim 

siatkówka i unihokej. W ostatnich latach najbardziej prestiżowe sukcesy były dziełem 

siatkarek „Nike” Węgrów, które niegdyś grały w najwyższym poziomie rozgrywek, obecnie 

zespół występuje w I lidze. Niezwykle popularny jest łochowski unihokej, gdzie w 

Ekstralidze występuje ULKS Olimpia Łochów. W mieście tym, dzięki zaangażowaniu 

działaczy sportowych i lokalnych samorządów organizowane były eliminacje do Mistrzostw 

Europy czy Świata w tej dyscyplinie. 

Szczególnie skutecznymi kolekcjonerami medali, zwłaszcza z imprez w kategoriach 

młodzieżowych, są lekkoatleci. Szczególnie trzeba tu wyróżnić biegaczy, którzy w swoich 

osiągnieciach zaliczają rekordy polski. Obok sportu przez duże „S”, rozwija się sport w 

wymiarze regionalnym i lokalnym. Jak wszędzie, wielką popularnością cieszy się piłka 

nożna. Niemal każda większa miejscowość w powiecie ma swoją drużynę na różnym 

szczeblu rozgrywek. Na szczególne słowa uznania zasługują piłkarze czwartoligowego MKS 

„Czarni” Węgrów. 

W powiecie węgrowskim działają również kluby i sekcje wielu innych sportowych 

dyscyplin: piłka ręczna, szachy czy tenis stołowy i ziemny. Istotnym elementem sportowego 

współzawodnictwa są działające przy szkołach uczniowskie kluby sportowe oraz ludowe 

zespoły sportowe. 

 

Baza sportowo-rekreacyjna 

 

Masowemu uprawianiu sportu w powiecie węgrowskim sprzyja coraz lepsza baza. 

Odwiedzając powiat można do woli oddawać się różnym formom aktywnego wypoczynku. 

Najbogatszy pod tym względem jest Węgrów oraz Łochów. Węgrów (ZSP w Węgrowie) 

posiada stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową, trybuny, halę sportowo-widowiskową z 

boiskiem wielofunkcyjnym i siłownią, amatorzy strzelectwa sportowego znajdą idealne 

miejsce w działającej przy szkole strzelnicy sportowej. Znajdują się tam również dwa korty 

tenisowe. Dużą halę sportowo-widowiskową posiada także ZSP w Łochowie, wyposażoną 

dodatkowo w ściankę spinaczkową oraz siłownię. Ponadto w pozostałych szkołach 

należących do Powiatu Węgrowskiego znajdują się sale gimnastyczne. 

Nie ma problemu z przenocowaniem oraz wydaniem posiłków dla przyjeżdżających 

na zawody drużynom, dzięki dwóm internatom: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. 

Kochanowskiego oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 

Ponadto na stronie internetowej Powiatu funkcjonuje specjalna zakładka poświęcona 

sportowi, a w niej aktualne przepisy dotyczące sportu. Dla ułatwienia (nie ruszając się z 

domu) ze strony internetowej powiatu węgrowskiego można pobrać z funkcjonującej tam 

zakładki „E-formularze” karty informacyjne wraz z wnioskami dla stowarzyszeń chcących 

rozpocząć swoją działalność sportową lub otrzymać wypis z rejestru stowarzyszeń 

sportowych. Także znajdują się tam zasady przyznawania okresowych stypendiów 

sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcia sportowe oraz trenerów i 

innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej. 
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Zamieszczony jest też Kalendarz imprez sportowych Powiatowego Szkolnego Związku 

Sportowego na dany rok obowiązywania, dzięki niemu dana szkoła wie kiedy, gdzie i z jakiej 

dyscypliny odbędą się zawody. Tam też prezentowane są wyniki końcowe współzawodnictwa 

sportowego szkół, rywalizujących w czterech kategoriach wiekowych. 

Ponadto w 2012 roku w wyniku Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i 

młodzieży w zakresie piłki siatkowej, realizowanego przez Polski Związek Piłki Siatkowej, 

utworzona została klasa sportowa o profilu siatkarskim dziewcząt, jako jedyna ze szkół 

ponadgimnazjalnych w woj. mazowieckim. W wyniku zadawalającej działalności ww. 

oddziału poprzez Akt Inauguracyjny uruchomiono Akademię Siatkarskich Ośrodków 

Szkolnych, co nastąpiło 18 marca 2015 r. Było to wynikiem porozumienia zawartego między 

Powiatem Węgrowskim, a Polskim Związkiem Piłki Siatkowej z dnia 24 lipca 2012 r. S.O.S. 

rozpoczął swoją działalność z początkiem roku szkolnego 2012/2013. Tym samym 

znaleźliśmy się w gronie 128 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których zarówno 

chłopcy jak i dziewczęta biorąc pod uwagę sukcesy polskiej siatkówki, postanowiła pójść 

śladami najlepszych. Akt inauguracyjny Akademii S.O.S. podpisali: Wicestarosta Węgrowski 

– Halina Ulińska, Szef Szkolenia S.O.S. – Zbigniew Krzyżanowski, Ambasador Akademii 

S.O.S. – Marlena Mieszała oraz dyrektorzy szkół biorących udział w akademii. Po części 

oficjalnej w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w 

Węgrowie Marcin Prus – mistrz siatkówki prowadził zajęcia z 300 osobową grupą dziewcząt 

trenujących siatkówkę. 

Nakłady Powiatu w 2012 r. na realizację projektu Siatkarskich  Ośrodków Szkolnych 

wyniosły 17.840 zł. W 2013 roku wyniosły już 58.632, w tym na wynagrodzenia osób 

zatrudnionych w Projekcie S.O.S. 17.277 zł, a na korzystanie z infrastruktury 

sportowej/szkolnej, wyjazdy na zawody i inne wydatkowano 41.355 zł. Kolejny rok, tj. 2014 

był szczególny w zakresie wydatków, gdyż na potrzeby  S.O.S. zmodernizowano łazienki 

oraz kuchnię internatu na kwotę 382.630 zł, na wynagrodzenia osób zatrudnionych w 

Projekcie wydano 32.496 zł, korzystanie z infrastruktury sportowej/szkolnej, wyjazdy i inne – 

38.593 zł; łącznie 462.578 zł. Natomiast w roku 2015 na wynagrodzenia trenerów wydano 

22.631 zł oraz dofinansowano wyjazdy na zawody itp. kwotą 20.200 zł. W celu poprawy 

bezpieczeństwa dziewcząt S.O.S. przebywających w internacie do budynku internatu 

dobudowano drugą klatkę schodową – koszt zadania 270.000 zł. Łączny koszt wydatków w 

ramach projektu S.O.S. na lata 2012 – 2015 wynosi 843 tys. zł, w tym na poprawę 

infrastruktury internatu, w którym przebywają dziewczęta S.O.S. 652 tys. zł. 

Dla zachęcenia potencjalnych kandydatek do zasilenia istniejącego w ZSP w 

Węgrowie SOS od 2013 roku prowadzone są zajęcia szkoleniowo-warsztatowe z zakresu piłki 

siatkowej dziewcząt w szkołach podstawowych i gimnazjach powiatu węgrowskiego. 

Obecnie zajęcia te realizowane są w 12 szkołach na terenie 5 gmin (6 gimnazjów oraz 6 szkół 

podstawowych), gdzie nauczyciele wychowania fizycznego szkolą młodzież przekazując jej 

podstawowe zagadnienia dotyczące tej dyscypliny. 

Na stronie internetowej powiatu w zakładce „wydarzenia” promowane są inicjatywy 

podejmowane przez organizacje sportowe, zamieszczając stosowne relacje wraz ze zdjęciami. 

Dzięki poczcie e-mail rozsyłane są na bieżąco różne informacje dotyczące działań typowo 

sportowych, m.in.: pozyskiwanie funduszy na sport, możliwości pozyskiwania środków 

finansowych z innych źródeł, szczególnie o tak rozpowszechnionym obecnie programie, z 

którego niektóre kluby z naszego powiatu skorzystały - Program „KLUB” Ministerstwa 

Sportu i Turystyki propagujący rozwój sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 

upowszechniana sportu dzieci i młodzieży. 

Kolejnym przykładem docenienia najlepszych zawodników/amatorów jest możliwość 

wnioskowania o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody sportowej za szczególne 

osiągnięcia sportowe. Zasady te zostały określone w uchwale Rady Powiatu Węgrowskiego z 

dnia 31 marca 2011 roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i 

wyróżnień Powiatu Węgrowskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz 
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trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i 

szkoleniowej, gdzie o stypendium lub nagrodę wnioskować mogą kluby i organizacje 

sportowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz 

trenerzy i inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej.  

Ożywianiem życia sportowego w szkołach, organizując zawody na szczeblu powiatu 

węgrowskiego zajmują się przede wszystkim dwie organizacje: Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Największą organizacją 

skupiającą młodzież na zawodach jest wspomniany PSZS, który organizuje rocznie ponad 70 

zawodów dla wszystkich typów szkół. Młodzież rywalizuje w kilkunastu dyscyplinach 

sportowych, m.in. biegi przełajowe, lekkoatletyka, tenis stołowy, piłka: siatkówka, ręczna, nożna, 

koszykowa. Dla lepszej koordynacji zawodów, co roku Zarząd Powiatu powołuje asystenta 

sportowego oraz koordynatora kalendarza imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu 

Powiatu Węgrowskiego szczebla powiatowego i ponadpowiatowego, wyłonionego z grona 

społecznych działaczy sportowych funkcjonujących w organizacjach pozarządowych. Na bieżąco, 

w kontakcie z asystentem sportowym pomagając w czynnościach techniczno-biurowych są 

pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa w Węgrowie. 

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszą się zawody sportowe dla dzieci 

i młodzieży realizowane w ramach kalendarza imprez sportowych Szkolnego Związku 

Sportowego. Wzięło w nich udział 3620 osób. Biorąc pod uwagę kwotę roczną wsparcia tej 

organizacji przez Powiat Węgrowski, koszt jednego osobostartu młodego człowieka wynosi 

zaledwie 5,80 zł. Jest to najlepsza i najtańsza z form inwestycji w zdrowie i sprawność 

ruchową społeczeństwa. Natomiast w ramach realizacji kalendarza imprez sportowych dla 

szkół wiejskich i małomiasteczkowych prowadzonych przez Ludowe Zespoły Sportowe w 

zawodach tych udział wzięło ponad 760 osób. Największą widownię skupiły mecze 

rozgrywane przez siatkarki PMKS NIKE Węgrów w ramach I ligi kobiet oraz mecze ULKS 

Olimpia Łochów w ramach Ekstraligi unihokeja. 

 W ramach budżetu powiatu organizacje sportowe otrzymują doraźne formy wsparcia 

finansowego. Chociażby na: wsparcie organizacji obchodów swoich rocznic, na nagrody w 

konkursach, zawodach, turniejach. Organizacje sportowe także korzystają nieodpłatnie z hali 

sportowej, siłowni oraz internatów. Jak również Starosta Węgrowski obejmuje wiele wydarzeń 

sportowych swoim patronatem. 

Mocnymi stronami szeroko pojętego sportu jest: duży potencjał sportowy wśród 

mieszkańców powiatu; znacząca rola klubów sportowych oraz sportowców z terenu powiatu 

będącymi reprezentantami kraju; udział klubów w rozgrywkach ligowych szczebla 

krajowego; zainteresowanie samorządów rozwojem sportu masowego w powiecie. 

 

 

Dofinansowanie kultury fizycznej lata 2013-2016 

 

I. Dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert oraz na tryb pozakonkursowy z 

obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 

Kwota 

dofinansowania 
46.000 zł 88.000 zł 120.000 zł 154.000 zł 

 

II. Realizacja programu rozwoju piłki siatkowej dziewcząt w sz. podstawowych i gimnazjach. 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 

Kwota 

dofinansowania 
15.120 zł 44.100 zł 44.975 zł 41.370 zł 
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Ilość szkół 8 8 11 12 

 

III. Zadania powiatowego asystenta sportowego oraz koordynatora kalendarza imprez 

sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Węgrowskiego. 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 

Kwota 

dofinansowania 
6.000 zł 6.000 zł 6.000 zł 6.000 zł 

 

IV. Stypendia sportowe i nagrody sportowej za szczególne osiągnięcia sportowe. 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 

Kwota dofinansowania 13.100 zł 19.000 zł 24.000 zł 24.400 zł 

Ilość stypendystów, 

otrzymujących nagrodę 
17 27 32 30 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 


