
Protokół nr 6/2022 

Zebrania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 08 sierpnia 2022r. 

Obecni: 

1. Przewodnicząca komisji: Beata Młynarczyk – zdalnie  

2. Z-ca przewodniczącej: Krzysztof Paloc 

3. Członek: Dominika Burkiewicz – Dzumyk  

4. Członek: Krzysztof Małek  

5. Członek: Teresa Władarz 

6. Członek: Stanisław Zbroja 

7. Dyrektor GOTSiR Nautica w Gorzycach: Ryszard Markiewicz 

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

9. Radna Gminy Gorzyce: Izabela Borecka 

Plan posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

4. Podsumowanie pracy ośrodka GOTSiR Nautica w Gorzycach, w roku 

szkolnym 2021/2022  

5. Plan pracy ośrodka Nautica, harmonogram zajęć, atrakcje, 

rozrywki, promocja ośrodka 

6. Propozycje rozwoju ośrodka Nautica na przyszłe lata, planowane 

remonty, zakup wyposażenia w celu poprawy jakości pracy ośrodka 

7. Współpraca ośrodka Nautica ze szkołami, klubami sportowymi czy 

innymi instytucjami pozarządowymi 

8. Wolne wnioski i zapytania 

9. Zakończenie posiedzenia 

 

 



Ad 1 

Zastępca przewodniczącego Krzysztof Paloc powitał przybyłych gości i 

członków komisji. 

Ad 2 

Na wniosek formalny Dyrektora GOTSiR Nautica w Gorzycach Ryszarda 

Markiewicza,  

w planie posiedzenia, punkt piąty został zamieniony z puntem szóstym.

  

Jednogłośnie przyjęto poprawiony plan posiedzenia 

Plan posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

4. Podsumowanie pracy ośrodka GOTSiR Nautica w Gorzycach, w roku 

szkolnym 2021/2022  

5. Propozycje rozwoju ośrodka Nautica na przyszłe lata, planowane 

remonty, zakup wyposażenia w celu poprawy jakości pracy ośrodka  

6. Plan pracy ośrodka Nautica, harmonogram zajęć, atrakcje, 

rozrywki, promocja ośrodka 

7. Współpraca ośrodka Nautica ze szkołami, klubami sportowymi czy 

innymi instytucjami pozarządowymi 

8. Wolne wnioski i zapytania 

9. Zakończenie posiedzenia 

Ad 3  

Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniej komisji z dn. 20.06.2022. 

Ad 4  

Dyrektor GOTSiR Nautica w Gorzycach Ryszard Markiewicz przedstawił 

raport  



z działalności ośrodka Nautica w roku 2021oraz zestawienie wejść klientów 

na basen w latach 2014-2022. Podkreślił również, że okres ten był 

okresem trudnym, gdyż sytuacja pandemiczna spowodowała, że 

prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej było niemożliwe lub 

bardzo ograniczone przez rozporządzenia Rady Ministrów. 

a) Radny Stanisław Zbroja zapytał o sklep internetowy. Dyrektor 

Markiewicz powiedział co oferują w usługach internetowych i podkreślił, 

że jest zainteresowanie klientów tą formą świadczonych usług. 

b) Radny Krzysztof Małek zapytał o siłownię. W odpowiedzi pan dyrektor 

Markiewicz powiedział, że siłownia będzie działać do końca miesiąca, a 

co będzie później jeszcze najemca nie podjął decyzji. 

c) Radny Krzysztof Paloc zapytał o remonty boisk, co zostało zrobione. 

Dyrektor Markiewicz powiedział, że na boisku piłkarskim została 

wyczyszczona i uzupełniona  

o granulat nawierzchnia boiska, natomiast na boisku wielofunkcyjnym 

była konserwowana nawierzchnia zostały odnowione linie. 

d) Radna Teresa Władarz zapytała o toalety dla osób korzystających z 

placu zabaw.  

W odpowiedzi pan dyrektor Markiewicz powiedział, że toalety są 

dostępne na terenie GOTSiR Nautica w godzinach otwarcia obiektu.  

e) Radny Stanisław Zbroja zapytał o frekwencję na basenie. Pan Koral 

odpowiedział, że patrząc na okres przed pandemią a teraz widać, że 

jest to ok. 90% klientów.  

Komisja przeanalizowała raport z działalności ośrodka Nautica i podjęła 

decyzję  

o przekazaniu raportu do biura Rady, w celu poinformowania pozostałych 

radnych z tym raportem. 

Ad 5  

Dyrektor GOTSiR Nautica w Gorzycach Ryszard Markiewicz zwrócił uwagę 

na koszty energii elektrycznej oraz gazu jakie ponosi GOTSiR Nautica w 

latach 2021, 2022 oraz prognozę na rok 2023. Przedstawił propozycje 

rozwoju ośrodka Nautica przez wykonanie termomodernizacji ośrodka, 



wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół basenu (np. basen 

zewnętrzny). Przekazał również planowanie rozbudowy instalacji 

fotowoltaicznej, zwrócił uwagę na koszty jakie trzeba ponieść w związku z 

remontem chlorowni, zjeżdżalni oraz na zainwestowaniu w  wymianę 

oświetlenia na boisku co zredukuje koszty utrzymania ośrodka. 

Ad 6 

Pan Roman Koral przedstawił harmonogram zajęć jakie odbywają się stale 

na basenie. Planowane jest wykonania wypłycenia basenu dla dzieci oraz 

remont groty solnej, co wpłynie na atrakcyjność tego miejsca. 

Zasugerował również, aby zorganizować dni otwarte na basenie dla 

każdego sołectwa naszej gminy. 

Ad 7  

Pan Roman Koral przedstawił współpracę z klubami sportowymi, szkołami 

(od tego roku szkolnego z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego 

uczniowie klas czwartych ze szkół w gminie Gorzyce oraz klasy sportowe z 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śląskiej) oraz godziny 

zarezerwowane na basenie dla emerytów naszej gminy. Zasugerował 

problem jaki jest z Uczniowskim Klubem Sportowym Aligator. Jak zmusić 

klub do efektywnego gospodarowania czasem na basenie? Jedną z 

propozycji może być zwiększenie dofinansowania do UKS Aligator, aby 

płacili za wynajęcie i korzystanie z torów na pływalni.  

Ad 8  

Wolne wnioski i zapytania: 

Radna Izabela Borecka zapytała o regulamin wynagradzania nauczycieli. 

Odpowiadając na pytanie radny Krzysztof Paloc odpowiedział, że 

propozycje zmian mieli podać dyrektorzy szkół i do tej pory nic do Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu nie dotarło. 

 

 



Ad. 9  

Zastępca przewodniczącego Krzysztof Paloc podziękował obecnym za 

przybycie i zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

Krzysztof Paloc 

 

Protokołował:                                                                                                           

Krzysztof Paloc 


