
PROTOKÓŁ NR 2/2020 

Z dnia 12. 02. 2020 roku 

  Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

Data posiedzenia: 10.02.2020r 

Miejsce posiedzenia: GOTSiR NAUTICA w Gorzycach 

Obecni radni: wg listy obecności w zał. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 

4. Informacja na temat korzystania klubu sportowego UKS „ALIGATOR”  z obiektu krytej 

pływalni GOTSiR Nautica w „Gorzycach” 

5. Omówienie bieżących spraw z funkcjonowaniem krytej pływalni GOTSiR „Nautica” w 

Gorzycach 

6. Wolne wnioski i zapytania 

7. Zakończenie posiedzenia 

 

Ad.1  

W dniu 12.02.2020 roku Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz 

otworzył posiedzenie wspólne Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej. Na 

wstępie powitał członków Komisji, Kierownictwo GOTSiR „NAUTICA” i przedstawicieli UKS 

„ALIGATOR”. 

Ad.2  

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. W związku z tym, że nie wniesiono uwag 

do porządku posiedzenia został on przyjęty przez aklamację. 



Ad.4./ Ad. 5  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oddał głos Dyrektorowi GOTSiR NAUTICA 

Panu Ryszardowi Markiewiczowi, który wspólnie z  menagerem Panem Romanem Koralem 

na podstawie prezentacji wprowadzili uczestników w temat  funkcjonowania i finansowania 

GOTSiR Nautica. Na wstępie Pan Roman zadał 3 pytania i następnie udzielił na nie 

odpowiedzi: 

1) Jak kluby z Gminy Gorzyce są finansowane u nas i jak to wygląda w innych gminach? 

2) Jak wygląda rezerwacja i dostęp mieszkańców do pływalni? 

3) Jak wyglądają relacje między UKS Aligator a GOTSiR Nautica? 

Odp.1 

        Kluby są finansowane min. ze składek członkowskich oraz z różnego rodzaju dotacji. 

Dotacje pochodzą z budżetu gminy i innych możliwych źródeł finansowania np.: z funduszu 

przeciwdziałania alkoholizmowi lub z grantów LGD. O takie dotacje aplikuje również UKS 

ALIGATOR. Pan Markiewicz zapytał dlaczego UKS ALIGATOR jest finansowany na innych 

zasadach niż pozostałe kluby z Gminy Gorzyce? Dodał, że chodzi o zdrowe zasady 

funkcjonowania obejmujące wszystkich. Obecnie koszty funkcjonowania UKS ALIGATOR 

ponosi w pewien sposób Nautica. Czy tak, też to ma wyglądać w przyszłości? 

       Odp.2 

        GOTSiR „NAUTICA” dokonuje rezerwacji torów dla UKS „Aligator”, także w czasie wizyt 

„klientów komercyjnych” co wiąże się z mniejszą dostępnością torów do pływania dla tych 

osób. To jest źródło niezadowolenia i negatywnych komentarzy pod adresem GOTSiR 

NAUTICA. Trwa wymiana korespondencji z UKS ALIGATOR, by zracjonalizować  korzystanie z 

torów przez klub. 

      Odp.3 

     Pan Roman Wyjaśnił kwestie realizacji umowy, porozumienia z UKS „Aligator” w sprawie 

korzystania z pływalni. Przedstawiciele klubu wyrazili niepokój w związku z wprowadzanymi 

zmianami i poinformowali, że klub intensywnie się rozwija przez przyjmowanie nowych 

członków. Ta sytuacja może powodować potrzebę większej liczby rezerwacji torów w 

godzinach największej frekwencji na pływalni. Ta kwestia wymaga usystematyzowania.  



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja zapytał ile dzieci  z Gminy Gorzyce 

należy do UKS Aligator? Otrzymał odpowiedź, że dzieci z Gminy Gorzyce stanowią  ok 70 %.  

Pan Markiewicz natomiast poruszył kwestię komunikacji po między klubem a pływalnią i 

zauważył, że nie zawsze jest ona właściwa. Zwrócił się także do Radnych by pochylili  się nad 

tematem dalszego sposobu finansowania UKS ALIGATOR. Wyraził opinię, by wyglądał to, jak 

w pozostałych klubach sportowych w naszej Gminie. 

Głos zabrał również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja. Zaproponował by 

zastanowić się nad możliwością stworzenia w Gminie klasy Mistrzostwa Sportowego. 

Przedstawicielka UKS „Aligator” opowiedziała o organizacji zawodów pływackich przez klub i 

związanych z tym wydatkach. 

Wszyscy uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że potrzebne jest opracowanie nowego 

modelu funkcjonowania klubu w ramach GOTSiR NAUTICA. 

 

Ad.6 

W wolnych wnioskach Pan Roman Koral przedstawił kilka działań skierowanych dla sołectw 

Gminy Gorzyce. 

Ad.7.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

zakończył posiedzenie w dniu 12.02.2020r o godz. 18.30 

 

        Przewodniczący Komisji  

Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołował                  Daniel Kurasz 

Daniel Kurasz 


