
Protokół nr 6/19
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

z dnia 9 października 2019 r.
 

Data posiedzenia: 09.10.2019 r.

Miejsce posiedzenia: Gminne Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach. 

Obecni radni: wg zał. listy obecności (zał. nr 1a)

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Omówienie spraw związanych z samorządowym zakładem budżetowym GOTSiR "Nautica"

w Gorzycach.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1

W dniu 09.10.2019 r. Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył posiedzenie Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu. Powitał członków komisji, Dyrektora GOTSiR „Nautica” Ryszarda Markiewicza, 

kierownika ds. promocji ośrodka GOTSiR „Nautica” Romana Korala.

Ad 2

Przewodniczący Komisji D. Kurasz przedstawił porządek posiedzenia. W związku z tym, że nie wniesiono 

uwag do porządku posiedzenia, został on przyjęty przez aklamację

Ad 3

Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz poinformowała, iż wyłożony został protokół z poprzedniego 

posiedzenia komisji, do którego można zgłaszać uwagi i poprawki do końca dzisiejszego posiedzenia. W 

przypadku nie wniesienia uwag protokół przyjęty zostanie w proponowanym brzmieniu.

Ad 4

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz oddał głos Dyrektorowi GOTSiR 

„Nautica” w Gorzycach. Wystąpienie dotyczyło:

• oczekiwanego wsparcia i pomocy ze strony komisji oświaty i gminy,

• zatrudnienia (zakład liczy kilkunastu pracowników i wymaga nadzoru),

• zapewnienia bezpieczeństwa na pływalni,

• działalności i zadań GOTSiR „Nautica”



• zachęta do współpracy i zaangażowania w działalność pływalni.

W kolejnej części spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna i prelekcja p. Romana Korala –

pracownika ds. promocji pt. „Oznaką postępu są zmiany. Zmieniamy się” W prezentacji przedstawiono 

działalność basenu pod kątem zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, 

edukacji, rekreacji i turystyki GOTSiR „Nautica”,

Pan Roman Koral powiedział, że bilety na basen kosztowałyby znacznie więcej bo w granicach 35 zł, gdyby 

nie dotacja przedmiotowa z budżetu gminy. Uświadomił obecnym, że pływalnia utrzymuje się m.in. z 

dochodów własnych, dotacji przedmiotowych i celowych.  Na działalność basenu oprócz pływalni składają 

się, dozory, przeglądy, bieżące naprawy, utrzymanie kompleksu boisk „Orlik”, parking, siłownia plenerowa, 

tereny zielone o pow. 3,3 ha.

W otwartej dyskusji głos zabrali:

- radna Dominika Burkiewicz-Dzumyk zapytała o dofinansowanie biletów rodzinnych,

- Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz  zapytał o korzystanie z innych mediów przez klientów siłowni.

Pan R. Koral poinformował o następujących kwestiach:

• uruchomieniu sauny na obiekcie, która zacznie funkcjonować w przyszłym tygodniu. Inwestor jest 

mieszkańcem Gminy Gorzyce. 

• Przychodach basenu, które w przeciągu ostatniego roku wzrosły o 16%.,

• wynagrodzeniach pracowniczych, które wzrosły o 48%,

• wzroście cen za energię elektryczną o 12%.

W dalszej części spotkania omówiono planowaną modernizację zakładu: uatrakcyjnienie pływalni i poprawę 

bezpieczeństwa.

Ad 5

Wolne wnioski i zapytania.

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Ad 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz zamknął posiedzenie Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 08.05.2019 r. 

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu

Daniel Kurasz
Protokołowała

Beata Młynarczyk


