
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.708.2022 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystaie z obiektów i sprzętu Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu 
i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 poz. 679) 
oraz Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XIII/85/07 z dnia 22 listopada 2007r w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy Gorzyce do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu 
i urządzeń krytej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach, zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Wójta Gminy Gorzyce nr ORG.0050.608.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.: zmianie 
ulega §1 ust. 6.1, który otrzymuje brzmienie: "1) nauka pływania: 

a) dla dzieci, 8 zajęć w miesiącu kalendarzowym: 

- 169 zł; czas zajęć 30 minut; 

- 199 zł; dostępny wyłącznie przy zakupie online; 

- 219 zł; w pozostałych przypadkach; 

- 25 zł – wejście jednorazowe; 

b) dla dorosłych, 8 zajęć w okresie 2 miesięcy: 

- 250 zł; dostępny wyłącznie przy zakupie on line; 

- 270 zł; w pozostałych przypadkach; 

- 35 zł - wejście jednorazowe; 

c) dla pracowników podmiotów realizujących zadania własne gminy Gorzyce w zakresie kultury, sportu, 
rekreacji (po udokumentowaniu zatrudnienia), 8 zajęć w miesiącu kalendarzowym: 

- 100 zł. 

§ 2. Wprowadzić rodzaje i ceny biletów uprawniających do korzystania z krytej pływalni: 

1. bilet specjalny "Wakacje 2022": 

a) dla: 

- dzieci, młodzieży i studentów do 26 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej); 

- osób, które przekazały 1% podatku na rzecz rozwoju sportu w gminie Gorzyce (kod GOTSiR "Nautica"); 

- posiadaczy ważnych Kart Klienta; 

b) oferta obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. wejście w dni robocze w godzinach 7:00-15:30; 

c) czas 100 minut (90 minut + 10 minut gratis) – 13 zł; 

2. Bilet szkolny dla uczniów szkół Gminy Krzyżanowice posiadających podpisaną z GOTSiR „Nautica" 
umowę na korzystanie z pływalni w ramach grupowych lekcji Wychowania fizycznego: 

a) uczestnik zajęć – 12 zł; opłata zawiera wejście uczestnika zajęć na pływalnię 130 minut oraz rezerwację 
uzgodnionej części pływalni, 

b) 2 opiekunów na każdą klasę – bezpłatnie. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji 
"NAUTICA" w Gorzycach. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.06.2022 r. 

 

   

Z-ca Wója Gminy Gorzyce 
 
 

Daniel Kurasz 
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