
Protokół nr 7/2022 

Zebrania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji budżetu 

z dnia 19 września 2022r. 

Obecni: 

1. Przewodnicząca komisji Oświaty , Kultury i Sportu: Beata Młynarczyk   

2. Z-ca przewodniczącej: Krzysztof Paloc 

3. Członek: Krzysztof Małek  

4. Członek: Teresa Władarz 

5. Członek: Stanisław Zbroja  

6. Członek: Michał Menżyk (Komisja Budżetu) 

7. Członek: Piotr Lubszczyk (Komisja Budżetu) 

8. Członek: Dominika Styrnol – zdalnie (Komisja Budżetu) 

9. Przewodniczący Rady Gminy: Piotr Wawrzyczny 

10. Dyrektor GOTSiR Nautica w Gorzycach: Ryszard Markiewicz 

11. Pracownik d/s. promocji GOTSiR Nautica w Gorzycach: Roman 

Koral 

12. Radna Gminy Gorzyce: Izabela Borecka 

13. Przedstawiciele klubu sportowego Aligator (2 osoby) 

 

Plan posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Omówienie stawek czynszowych w lokalach na obiekcie GOTSiR 

Nautica 

4. Wolne wnioski i zapytania 

5. Zamknięcie posiedzenia 

Ad. 1 Przewodnicząca komisji Oświaty , Kultury i Sportu Beata Młynarczyk 

powitała przybyłych gości i przedstawiła porządek posiedzenia. 



Ad. 2 Przewodnicząca Beata Młynarczyk zaproponowała zmianę porządku 

posiedzenia - podjęcie przed punktem 3, dyskusji nt. zasad funkcjonowania 

w gminie klubu sportowego Aligator. Zmianę przyjęto jednogłośnie. 

Plan posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Dyskusja nt. zasad funkcjonowania w gminie klubu sportowego 

Aligator 

4. Omówienie stawek czynszowych w lokalach na obiekcie GOTSiR 

Nautica 

5. Wolne wnioski i zapytania 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 3  

Menager obiektu GOTSiR Nautica, pan Roman Koral potwierdził zasadność 

funkcjonowania, klubu Aligator, jako tego, który m.in. umożliwia uprawianie 

sportu m.in. dziewczynkom, co bywa w gminie rzadkością.  

Pan Koral zwrócił jednak uwagę, że niesprawiedliwym wobec innych klubów 

jest fakt, że Aligator nie płaci za usługi basenowi, jak robią to np. szkoły czy 

inne kluby. Aligator płaci basenowi 200zł na miesiąc, przy czym innym 

klubom basen wynajmuje tor za 45zł/ godzinę.  

Radna I. Borecka zapytała jakie są propozycje dyrekcji basenu na 

rozwiązanie tego problemu? 

Pan Roman Koral odpowiedział, że należy wprowadzić racjonalizację. 

Przedstawił prezentację multimedialną pokazując rozwiązania podobnej 

sytuacji na innych basenach (Pawłowice, H2O). 

Jego zdaniem rozwiązanie problemu mogłyby przynieść progresywne 

płatności, mobilizowanie klubu do tego, by nie korzystać z basenu po 17.00 

(czyli 18/19) , zachęcanie rodziców, żeby przywozili dzieci zaraz po pracy 

np. na godzinę 15.00. 



Radna Młynarczyk zapytała jaki cel miała ta symboliczna wpłata przez 

Aligatora basenowi 200zł, co pokrywała ta kwota? 

P. Koral odpowiedział, że dawniej nie było takiego zainteresowania 

basenem. Na basen chodziło 200 tys. ludzi, a klub nie otrzymywał dotacji. 

Klub działał prężnie i nadano mu taki status (2014). Z basenu korzystają 

dzieci z klubu między godziną 6 – 7 , ale jest to grupa 5 – 10 osobowa.  

Pan Koral zwrócił uwagę, że należałoby wprowadzić racjonalizację 

finansowania z powodu rosnącej inflacji. Podał przykładowe koszty opłat:  

Pawłowice 90 000zł 

Racibórz 130 000zł 

Rocznie w Nautice wyszło 70000zł  

Nautica chce zachęcać dzieci żeby chodziły wcześniej, a jeżeli nie będą 

mogły, żeby klub wprowadził racjonalizacje i aby pływało więcej dzieci na 

torach. Menager założył, że jeśli klub będzie miał swoje pieniądze do 

rozdysponowania, to będzie bardziej angażował się w racjonalizację torów i 

czasu. Dodał, że jak ktoś ma pieniądze, to pilnuje żeby je racjonalnie 

wydawać. 

Pani Borecka skierowała pytanie do p. Markiewicza i p. Korala: czy są za 

tym, żeby klub ubiegał się o dotację i z basenem się rozliczał tak jak inne 

kluby. Panowie potwierdzili. 

Następnie padło pytanie do przedstawicieli Aligatora: czy są za tym, aby 

ubiegać się o dotacje jak inne kluby sportowe i rozliczać się z usług z 

basenem. 

P. radna Borecka zapytała przedstawiciela Aligatora czy chcieliby dostawać 

dotacje i rozliczać się z basenem. Pani (rodzic ) z Aligatora zwróciła uwagę, 

ze mają ograniczone tory .  



Radny Menżyk dodał, że nie da się popływać, gdy zostają 2 tory do 

pływania, bo reszta jest zajęte przez klub Aligator. Basen nie zarabia, 

jednocześnie odchodzą klienci. 

P. Izabela Borecka  potwierdziła, że rozwiązanie jest dobre, bo zmusi do 

gospodarowania, racjonalnego wydawania pieniędzy przez klub Aligator. 

Radny Menżyk zwrócił uwagę, że zalecenia komisji rewizyjnej i podatki 

skłaniają do zmiany postepowania. 

Pan Koral powtórzył, że chcą skłonić Aligatora do rezerwacji torów przed 

15.00, w innym przypadku np. o godz. 20.00 to należy uiścić opłatę jak to 

robią inne kluby. Manager zwrócił uwagę, że klienci skarżą się, że nie ma 

wolnych torów. Normalna stawka to 80zł za 45 minut. Szkoły w Gorzycach 

płacą za 1 lekcje 75 złotych.   

Basen ma zawartą umowę z gminą Krzyżanowice – płacą 12 zł za dziecko – 

300zł za wejście jednej klasy 

Pan Koral zauważył, że w Pawłowicach basen dostaje za naukę pływania 

150 zł za godzinę. Stawka 75zł za godzinę za 25 osób to zdaniem pana 

Korala jest niską ceną za wynajem. 

Do dyskusji wtrącił się przedstawiciel, klubu  Aligatora, który zauważył, że 

stawka, którą zaproponował basen w godzinach 14 – 15 będzie trudna do 

realizacji, gdyż klub bierze pod uwagę plany lekcji i dzieci są dowożone na 

basen przez rodziców. Klub musi zapoznać się z godzinami.  

Radna Młynarczyk podsumowując zapytała obecnych radnych, czy wyrażają 

chęć na to, by sprowadzić Aligatora do rangi klubów otrzymujących dotację 

i sprawiedliwie rozliczających się z basenem? 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu jednogłośnie 

potwierdziły w/w propozycję.  

Radna Borecka wspomniała o tym, iż kluby sportowe ubiegają  się o dotacje 

i  nikt im nie narzuca na co mają wydawać.  



Przedstawiciel Aligatora wyraził obawę o to, czy mogą się ubiegać o większa 

kwotę dotacji niż 4000zł?  

Przewodniczący RG Piotr Wawrzyczny, uspokajając, wymienił kluby gminy 

Gorzyce podając ile otrzymują dotacji (Turza, Czyżowice wnioskują o 150 

tys., dostają 80tys. Dla Turzy nie wystarcza na utrzymanie boiska i Sali.) 

Zasugerował, że w klubie Aligator będzie podobnie i klub będzie musiał 

samodzielnie planować wydatki i gospodarować pieniędzmi.  

Radny Stanisław Zbroja zauważył, że za dobrymi wynikami zawodnika idą 

pieniądze, jeśli nie ma wyników to pieniądze trzeba sobie organizować 

osobiście. Padło szereg pytań: skąd sa zawodnicy w Aligatorze? Jakie mają 

wyniki? Na kogo wydajemy? 

P. Krzysztof Małek zauważył, ze nie ma nikogo z mistrzostwa sportowego. 

Radny Menżyk wyjaśnił, że pieniądze pochodzą z gminy Gorzyce. Czy w 

związku z tym dzieci są z gminy Gorzyce. Radni dowiedzieli się , że dzieci 

jest ok 50 osób we wszystkich grupach.  

Pan Koral dodał, ze jest konieczne, aby w kosztach za członkostwo w 

Aligatorze partycypowali rodzice. Jeśli jest potrzeba pływania o 18.00 to 

klub powinien ponosić koszty. 

Radny Paloc zauważył, że inne kluby sportowe wydały 200tys. zł z czego 

80tys zł dostali z gminy, a 120tys. musieli pozyskać z innych źródeł. 

Pan Koral zachęcał przedstawicieli Aligatora do zintegrowania z innymi 

klubami i wstąpieniu do Rady Sportu. 

Przedstawiciele Aligatora pożegnali się z dyrekcją GOTSiR Nautica oraz z 

radnymi. 

Ad. 4 

Pan Roman Koral wspomniał, że do 31 grudnia 2022 funkcjonują stare 

przetargi. Basen planuje nowy przetarg wraz z przedszkolem w Rogowie i 

Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Gorzycach.  



W Turzy instalacja gazowa jest podłączona, lecz nie ma ogrzewania. 

Podobnie jest w Olzie, nie ma podpisanej umowy. 

Pan przewodniczący Wawrzyczny dodał, że gaz jest doprowadzony w 

ramach współpracy ZSP Olza, Rogów przedszkole i basenu, który odbiera 

ma 80% dostaw. 

Pan Roman Koral zapowiedział, że basen rozlicza się w MW i w tym roku 

wydadzą 330tys zł na energie elektryczną. 

Prąd jest zużyty porównywalnie jak w poprzednich latach, lecz w kosztach 

zamiast 300 tys  będzie ok 1mln 200tys zł. Taka podwyżka oznacza: 

900 000zł podzielone przez liczbę klientów, w sumie,  każdy bilet musiałby 

wzrosnąć o 6 zł (za samą energię).  

Dyrektor Markiewicz podał jakie są możliwości rozwiązania problemów: 

 1) ceny biletów musza wzrosnąć (o ile jeszcze nie wiadomo),  

 2) program rządowy przewiduje dotację:  3mln zł, dla każdej gminy, w 

bieżącym roku (2022), 15% ma być przeznaczone na modernizację tj. 

prawie 0,5mln. 

  3) czynsze dzierżawne od 5 lat nie wzrosły. Stawki od 2016 roku się nie 

zmieniły. Patrząc na koszty inflacji nic się nie dzieje. Stawki dla najemców 

się nie zmieniły [są niskie]. Zarządzenie wójta  powinno zawierać decyzję o 

podwyżkach. Konieczna jest obecność pani skarbnik w towarzystwie 

radnych. 

Dyrekcja basenu twierdzi, że stawki były stałe przez kilka lat, ale powinny 

się zmienić.  

Radny Menżyk nadmienił o konieczności wprowadzenia podwyżek, co 

warunkuje obecny czas wszechobecnej inflacji. 

Radna Władarz wyraziła zaniepokojenie, ze gmina wcześniej nie podnosiła 

czynszu chociaż o mały stopień inflacji lub podatku. Zrobiło się to  nagle z 

roku na rok, i obecnie trzeba to zrobić nagle i o sporą wartość.  



Przewodniczący Piotr Wawrzyczny zapytał o ilość dochodu z czynszów? Pan 

dyrektor odpowiedział, że kilkadziesiąt tysięcy – 120 tys zł przy 8/9 

dzierżawcach. 

Radny Menżyk  wspomniał o dotacji i zmianie stawki z godzinowej na 

metrową . Powierzchnia jest stała , nie patrzy się na godziny pracy . Okazuje 

się, że basen korzystał z tej wersji. Ograniczona była pracochłonność 

wyliczeń . 

Pani skarbnik poleciła do powrót do stawki godzinowej. Pawłowice mają 

obliczanie na metry, nie na godziny 

Pan Dyrektor Markiewicz zapowiedział, ukazanie się wykazu nieruchomości 

związanych z siłownią. Planuje się rozmowy z ewentualnymi / nowymi 

najemcami. Konieczne jest wynajęcie lokali siłowni przynajmniej okresowo, 

na inny rodzaj działalności (by nie marnować miejsca i możliwości zarobku 

-powierzchnia ok 400m2)  

Ad 5. Wnioski zapytania :  

Radny Krzysztof Małek zapytał dlaczego dzierżawca sauny planuje 

zamknięcie dostępu do sauny od strony basenu? 

Dyrektor basenu wyjaśnił, że obecnie posiadają wspólny bilet z sauną  

i biletem dzielą się po połowie. Dzierżawca sauny chce zamknąć drzwi  

i postawić łóżko solarne. Dyrektor zaproponował większa opłatę 300zł 

miesięcznie, na co nie zgadza się dzierżawca.  

Dzierżawca zmienił strukturę klientów, zaprasza „wipów” (mniej klientów, 

większe opłaty).  

Po rozmowie z dzierżawcą radny Małek usłyszał skargi nt. klientów którzy 

przychodzą w mokrych kąpielówkach brudząc/mocząc pomieszczenie. 

Dzierżawca proponuje 2 godzinne seanse i nie akceptuje klientów z basenu. 

Basen jednak dba o dobra współprace wszystkich najemców. Nie można 

zmieniać działalności w czasie funkcjonowania – zdaniem pana dyrektora. 



Ad 6. Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu podziękowała 

obecnym za przybycie i zamknęła posiedzenie komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

Beata Młynarczyk 

Protokołowała 

Beata Młynarczyk 

  

 

  

 

 


