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                                                                                      Gorzyce dnia  10 grudnia 2019 r.  

 

PROTOKÓŁ  

Komisji Rewizyjnej 

z kontroli w Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu „NAUTICA” 

w Gorzycach 

 

Skład komisji rewizyjnej: 

1. Stanisław Zbroja – przewodniczący Komisji 

2. Katarzyna Koczwara – zastępca przewodniczącego Komisji 

3. Alicja Lenczyk – członek Komisji 

4. Piotr Zimny - członek Komisji 

Data rozpoczęcia kontroli: 19 listopad 2019 r. 

Imię i nazwisko dyrektora kontrolowanego podmiotu: mgr inż. Ryszard Markiewicz 

 

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: 

1. Ewelina Polnik-Sowa główna księgowa 

2. Danuta Płaczek – specjalista ds. kadrowo organizacyjnych, 

3. Roman Koral –specjalista ds. promocji 

Przedmiot kontroli:  

1. Analiza sposobu wykorzystania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy  
za lata 2017 i 2018: 

a) analiza zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia, 
b) godziny pracy obiektu, stałe rezerwacje odpłatne i ulgowe, 
c) analiza sprzedaży biletów i wykorzystania obiektu,  
 

2. Przegląd warunków lokalowych GOTSiR. 
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Dokonano kontroli Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” z siedzibą  

w Gorzycach  ul. Bogumińska 31  

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje: 

GOTSiR  otrzymał dotację przedmiotową z budżetu Gminy: 

2017 r.  - 1 094 283,27 zł. w tym: 

pływalnia - 999 434,67 zł. (4979 godz. x 200,73 zł/godz.) 

Orlik – 94 848,60 zł. 

Podatek od nieruchomości – 231 440 zł (zwracany do gminy przez GOTSiR) 

2018 r. – 1 160 809,25 zł. w tym: 

pływalnia 1 065 960,65 zł. ( 211,69 zł/godz. od I do IX; 221,99 zł/godz. od X do XII) 

Orlik  - 94 848,60 zł 

Podatek od nieruchomości – 235 092 zł ( zwracany do gminy przez GOTSiR) 

Kwota dotacji zwiększyła się o 66 526 zł, przy łącznym wzroście kosztów utrzymania obiektu 
o  128 109 zł ( uzupełnione wzrostem przychodów). 

Czas funkcjonowania obiektów: 

pływalnia: w dni robocze od 7:00 do 22:00, soboty, niedziele i święta od 9:00 do 21:00 

Orlik – wstęp bezpłatny: boiska są otwarte: 01 marca do 30 listopada, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 11:00 do 22:00 (w godz. 16:00 – 22:00 pracuje animator sportu, który 
prowadzi zajęcia sportowe, sędziuje, udostępnia szatnie i wypożycza sprzęt). W dni wolne 
boiska są dostępne na zamówienie. 

        Analiza zatrudnienia: 

w obiekcie zatrudnionych jest 17 osób na 14,25 etatu (dyrektor, główna księgowa, kasjerki, 
pomoc administracyjna, specjalista ds. kadrowo-organizacyjnych, specjalista ds. promocji, 
konserwatorzy) 

Koszty zatrudnienia: 911 433,21 zł.  

Ratownicy i sprzątaczki – firma zewnętrzna.  

GOTSiR wynajmuje powierzchnie obiektu odpłatnie dla firm usługowych:                       
usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, sklep sportowy, odnowa biologiczna/saunarium, klub 
fitness, mała gastronomia na pływalni, mała gastronomia na zewnątrz(kebab), automaty 
zarobkowe ( 2 szt.).  
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        Analiza obciążenia  obiektu – jeden losowo wybrany dzień -                                                

                            19 listopad 2019 r. - wtorek  

7:00 - 50 osób ( w tym „Poranne ptaszki” 32 osoby);    

8:00  - po 75 osób ( w tym: „Poranne ptaszki”) ; 

9:00 do 12:00 - średnio po około 13 do 15 osób ; 

12:00 - 33 osoby (w tym 22 bilety szkolne); 

13:00  - 33 osoby, (w tym 22 bilety szkolne);            

14:00  - 44 osoby, (w tym 22 bilety szkolne);   

15:00 – 75 osób (w tym 22 bilety szkolne, 16 UKS Aligator – 3 tory); 

16:00 -  85 osób (w tym 22 zawodników UKS Aligator – 3 tory); 

17:00 - 72 osoby (w tym 10 zawodników UKS Aligator – 2 tory);  

18:00  - 96 osób (w tym 8 zawodników UKS Aligator – 2 tory), 

19:00 - 83 osoby; 

20:00 - 47 osób;  

21:00  - 23 osoby.                                                                                                                                                                                  

Średnie obciążenie to 30 osób/ godz. w dni robocze.  W okresie jednego tygodnia (18 do 24 
listopada 2019 r.) – około 3350 osób korzystających z różnych form relaksu na pływalni. 

Cennik biletów normalnych i ulgowych jest na stronie internetowej:  https://www.nautica-
gorzyce.pl/ oraz w kasie pływalni. 

 

                          Liczba klientów korzystających z obiektu w poszczególnych latach: 

 – w 2010 r. ponad 182 tyś. osób, 2011 r. ponad 187 tyś. osób. Potem systematycznie 
spadała liczba klientów do 146 867 osób w 2015 r.  Od 2016 r. wzrastała do ponad 
162 tyś.  klientów w 2018 r., a w 2019 szacuje się na ponad 163 tys. osób – jest tendencja 
wzrostowa 

    Gmina Gorzyce podjęła akcję nauki pływania dla uczniów klas I – III z naszych szkół. 
Rodzice poprzez Rady Rodziców płacą tylko 3 zł za lekcję nauki pływania (cena 
komercyjna około 40 zł). Gmina zapewnia transport i instruktora nauki pływania, szkoły 
zapewniają opiekę nauczyciela, a GOTSiR organizację tych zajęć. Z tej formy zajęć 
pozalekcyjnych korzysta tylko 290 uczniów, czyli 42% z liczby uprawnionych dzieci w 
tym wieku.  
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Wg Komisji Rewizyjnej ważną przyczyną niskiej frekwencji naszych maluchów na  
basenie jest słaba świadomość rodziców i ich dzieci co daje umiejętność pływania, jakie 
to ma znaczenie w życiu człowieka. Są to zajęcia  pozalekcyjne, należy rozważyć 
właściwe wynagradzanie nauczycieli-opiekunów tych dzieci, (w wodzie za dziecko 
odpowiada ratownik, a poza niecką opiekun - od zabrania ucznia ze szkoły do oddania po 
powrocie do świetlicy lub rodzicowi) 

   Każdy rodzic pragnie aby jego dziecko zdrowo się rozwijało, było sprawne fizycznie, 
miało dobrą kondycję oraz koordynację ruchową. Wszystkie te efekty można uzyskać 
systematycznie uczestnicząc w zajęciach pływania, prowadzonych pod okiem 
wyszkolonych instruktorów. Pływanie to jedna z najlepszych form sportu na poprawę 
kondycji.  

Niewiele gmin ma kryte pływalnie, zachęcajmy dzieci i młodzież, a także ich rodziców  
do korzystania z tej formy rozwoju fizycznego – to zadanie dla dyrektorów i nauczycieli 
naszych szkół wykorzystując różne formy propagowania zdrowego rozwoju.  

   

                            Wizja na kolejne lata działalności GOTSiR „Nautica”: 

 Program „Umiem pływać” z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu, wniosek 
konkursowy z inicjatywy GOTSiR napisało LGD „Morawskie Wrota” dla około 1500 
dzieci z 5 okolicznych gmin. Wynik konkursu 31/01/2020. Początek programu 15 luty 
2020 r.;   

 kontynuacja: gimnastyka poranna dla seniorów – 100 osób (w ofercie od 2019),          
1 raz/tydzień, dofinansowanie GOTSiR –u do wejścia i instruktora;  

 rozwijanie komercyjnej nauki pływania – 150 zł. za 8 zajęć, dla około 50 dzieci 
tygodniowo; zajęcia Urodziny dla dziecka; 

 nowy pomysł na promocję Nauticy wśród mieszkańców gminy- Współpraca z Radami 
Sołeckimi i radnymi – „Dzień otwarty dla sołectwa”, jedno sołectwo na kwartał - 
bezpłatne wejście rodzinne dla mieszkańca danego sołectwa 

 kontynuacja sprawdzonych imprez: np. „Narodowy Dzień Sportu”, Piłkarski Turniej 
Międzyszkolny o puchar Wójta na Dzień Niepodległości”, urodziny „Nautica”, itp.; 

 promocja obiektów i zajęć organizowanych przez GOTSiR w mediach 
społecznościowych, Facebook - Nautica posiada obecnie 2 tyś stałych obserwatorów. 

                             

                           Strategia Rozwoju Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Współpraca :  GOTSiR – Komisja Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy – Rada Sportu  

Szkolna nauka pływania 

Koordynacja działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych; 

Olimpiada międzyszkolna,  

Aquapark – rozszerzanie funkcji – całoroczny relaks. 
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 W N I O S K I z przeprowadzonej kontroli: 

Komisja Rewizyjna zobowiązuje Wójta do podjęcia działań w następujących kwestiach: 

1. UKS „Aligator” płaci symboliczną kwotę miesięczną wynoszącą od 10 lat  100 zł brutto za 

udostępnianie basenu. Jeśli jest to klub sportowy działający jako stowarzyszenie osób 

prywatnych to uważamy, że powinien płacić za korzystanie z obiektu, jak każdy inny 

podmiot.  UKS korzysta z pływalni w okresie największego obciążenia,  tj. w godz. 16:00 do 

19:00, np. w dniu 18.11.2019 r. na pływalni było od 75 do 86 osób w tym zawodników UKS 

około 11 do 25 osób zajmując dwa lub trzy tory (50% pływalni). Korzystający z pływalni 

odpłatnie skarżą się, że na pozostałych torach, które mają do dyspozycji jest za dużo osób, bo 

po około 12 do 15 na jeden tor.  Wg informacji GOTSiR-u liczba wejść na miesiąc UKS to 

około 370 x 8 zł (ulga dziecko) = 2960 zł miesięcznie, a liczba rezerwacji torów tygodniowo 

to średnio 50 godzin ( komercyjna cena rezerwacji toru to 70 zł). Aby zmniejszyć obciążenie 

pływalni w godzinach największego zapotrzebowania można zaproponować częściowe 

przeniesienie treningów na godziny poranne, tak jak jest to w innych klubach pływackich. 

Utrzymywanie klubu sportowego powinno spoczywać na jego członkach i dodatkowo może 

być wspierane finansowo bezpośrednio przez gminę (konkursy na dotacje). Finansowanie 

ww. zajęć przez GOTSiR (w praktyce całkowite zwolnienie klubu z opłat)  jest niezasadne, 

natomiast w opinii dyrektora warto zastosować w tym przypadku preferencje cenowe 

(rozwiązania stosowane w innych gminach) ponieważ ich brak mógłby skutkować likwidacją 

klubu. 

2. Rodzina 3+ podobnie jak w sytuacji UKS „Aligator”  - kto ma dopłacać różnicę ceny 

biletu? Obecnie obowiązuje uchwała Rady Gminy, zobowiązująca GOTSiR do stosowania 

30% ulgi, która jest finansowa przez GOTSiR. Dodatkowo każdy stały klient może skorzystać 



 6 

z karty abonamentowej ( max rabat 20%), czyli dla tej grupy (korzystającej obecnie z 

programu 500+) ulgi się kumulują do 50%.  

3. Przeanalizowanie możliwości zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, instalacji 

fotowoltaicznej i budynków GOTSiR. Zmiany w prawie podatkowym spowodowały, że 

przekazywanie GOTSiR tej części dotacji powoduje powstanie w jednostce dodatkowych 

kosztów finansowych z tytułu zmiany prewspółczynnika VAT, szacunkowo za 2019 będzie to 

około 12 tysięcy złotych. 

Podjęta ostatnio decyzja o zmianie stawek podatku od nieruchomości na 2020 spowoduje z 

kolei, że konieczne będzie podjęcie uchwały o zwiększeniu dotacji do Nauticy o około 40 tys. 

zł (w celu sfinansowania ww. podatku), którą GOTSiR  ponownie odda do gminy. 

4. Rozpoczęcia prac w celu wypracowania nowej strategii rozwoju sportu w gminie na lata 

2020 -2030, w szczególności zbudowania efektywnego modelu szkolnej nauki pływania. Cel 

- zwiększenie liczebności dzieci na zajęciach z nauki pływania i/lub wprowadzenia lekcji wf 

na pływalni w celu maksymalizacji wykorzystania funkcji społecznej obiektu pływalni 

zbudowanego do realizacji takich właśnie zadań własnych gminy. 

Data zakończenia kontroli:  29 listopada 2019 r. 

 

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:                    Podpisy osób kontrolujących:  

 

1) ….............................................................. 1) …................................................................  

2) …............................................................. 2) …............................................................... 

 3) ….............................................................. 3) …...........................................................… 

 4) …………………………………………… 4) …………………………………………….  
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