
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI

KRYTEJ PŁYWALNI "NEPTUN"

W OśAROWIE W 2011 ROKU.

I. ORGANIZACJA PRACY

Kryta Pływalnia "NEPTUN" w OŜarowie istnieje od 2002 r.

Od  01.11.2004 r. Pływalnia funkcjonuje jako jednostka budŜetowa Gminy OŜarów.

Obiekt jest czynny w godzinach od 8.00 do 21.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 21.00

w soboty, niedziele i święta.

Zatrudnienie wynosi 18 i ¾ etatu, zatrudnione było 21 osób. Pracownicy

zatrudnieni na stanowiskach: ratownik, kasjer i sprzątająca pracują w systemie

dwu zmianowym:, a konserwatorzy pracują w ruchu ciągłym.

II. BAZA LOKALOWA

Powierzchnia zabudowy Pływalni wynosi: 1592 m, powierzchnia uŜytkowa 2700

m2, a kubatura 11450 m³. Pływalnia składa się z basenu sportowego 6 – torowego,

o długości 25 m i głębokości od 120 do 180 cm, podświetlanego basenu rekreacyjnego

o długości 11 m i głębokości od 75 do 120 cm z mini zjeŜdŜalnią oraz zjeŜdŜalni rurowej

o długości 72 m.

Kryta Pływalnia "NEPTUN" prowadzi róŜnego rodzaju zajęcia w wodzie: naukę

i doskonalenie pływania oraz aerobik wodny.

Jest obiektem w pełni przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych.

Posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, ciąg szatniowy, natryski  oraz  toalety

umoŜliwiające bezproblemowe korzystanie przez niepełnosprawnych.  Nowoczesny

system technologiczny uzdatniania wody basenowej zapewnia wodę o temperaturze 28oC

w basenie sportowym oraz 32oC w basenie rekreacyjnym

Kompleks szatniowo – sanitarny posiada nowoczesny system natrysków i szafek

sterowanych elektronicznie, a zainstalowany system monitoringu gwarantuje

bezpieczeństwo korzystającym.  Obiekt nasz posiada elektroniczny system obsługi klienta.



III.  KORZYSTANIE Z PŁYWALNI

Z Krytej Pływalni "NEPTUN" w 2011 roku skorzystało 48.880 osób

indywidualnych oraz grup szkolnych.

Z Krytej Pływalni "NEPTUN" w ramach zajęć WF w 2011 roku korzystali

uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w OŜarowie oraz ze szkół

publicznych z terenu Gminy OŜarów tj. Janowic, Pisar i Lasocina.

W 2011 roku  z Pływalni korzystali takŜe uczniowie spoza terenu Gminy OŜarów:

 Szkoła Podstawowa w Bodzechowie, Gimnazjum w Bodzechowie, Szkoła Podstawowa

w Brzustowej, Szkoła Podstawowa w Ćmielowie, Szkoły Podstawowe w Opatowie,

Szkoła Podstawowa w Lipsku, Dom dziecka w Małachowie. SP w KsięŜomierzy. Nasz

Mały Dom w Opatowie,  Góry Wysokie, DDPS w OŜarowie,  SP Zaklików, PSP Opatów,

MOSW w Zawichoście, SZ nr 2 w Opatowie, SP Sienno.

Na zlecenie Gminy Zawichost Pływalnia przeprowadziła w wakacje 2011r. kurs

nauki pływania dla około 50 uczniów  w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy

Zawichost prowadzony w ramach akcji „ Wakacje bez uzaleŜnień” .

Pływalnia prowadzi kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych. Zajęcia odbywają

się w grupach oraz indywidualnie.

Pływalnia prowadzi zajęcia aerobiku wodnego, które cieszą się zainteresowaniem

pań.

Kryta Pływalnia „NEPTUN” w OŜarowie zorganizowała następujące zawody

pływackie:

- Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

-  Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza OŜarowa – Dni OŜarowa 2011

-  Zawody Pływackie z okazji IX Urodzin Pływalni

- Dnia 21.10. 2011 roku odbył  się Świętokrzyski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych

-OŜarów 2011. Organizatorem mityngu była Sekcja Olimpiad Specjalnych „Dębno”

działająca przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębnie wspierana przez  Oddział

Regionalny Olimpiady Specjalne Polska –Świętokrzyskie. Celem imprezy było

wspieranie rozwoju i aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością

intelektualną oraz zwiększenie świadomości społecznej i pogłębienie wiedzy na

temat moŜliwości tych osób. Wolontariuszami pomagającymi przy organizacji

zawodów byli gimnazjaliści z OŜarowa.



Przy Pływalni istnieje druŜyna WOPR. Ratownicy  reprezentują Gminę OŜarów

w Wojewódzkich Zawodach Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie, które corocznie

odbywają się na Chańczy. W zawodach biorą udział policjanci, straŜacy zawodowi,

członkowie OSP oraz ratownicy WOPR.

W ferie zimowe 2011 r. wspólnie z Polskim Radiem Kielce i Urzędem

Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została przeprowadzona Akcja

„Potrafię pływać”.

Zorganizowany został kurs na stopień Młodszego Ratownika WOPR

zorganizowany wspólnie z ZW WOPR w Kielcach. Udział wzięło 12 osób, głównie

uczniów.

IV.  DZIAŁALNO ŚĆ BIEśĄCA

W lutym 2011 roku został rozstrzygnięty przetarg na inwestycję: „MontaŜ

kolektorów słonecznych, gruntowego wymiennika ciepła (GWC) oraz remont instalacji

wentylacji mechanicznej w Krytej Pływalni "Neptun" w OŜarowie”.

Gmina OŜarów w 2009 r. podpisała umowę na dofinansowanie tej inwestycji w

ramach  działania 3.2  "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie

wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dofinansowanie

wynosi 75% wartości inwestycji netto.

Zadanie obejmuje następujący zakres prac:

1. Modernizację instalacji wentylacyjnej.

2.  Wykonanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC) o wydajności ok. 24.000 m3/h jako

alternatywnego źródła energii układu grzewczego wentylacji pływalni.

3.  Zastosowanie kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 150 m2 jako

alternatywnego źródła energii dla ogrzewania hali basenowej oraz wody basenowej

i natrysków.

Do końca roku 2011 został zrealizowany następujący zakres prac: wykonano gruntowy

wymiennik ciepła oraz remont instalacji wentylacji mechanicznej – zamontowano centralę

z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym.



Nie zakończono montaŜu powietrznych kolektorów słonecznych- z przyczyn leŜących po

stronie Wykonawcy.

W marcu 2012 roku Wykonawca kontynuuje prace przy montaŜu kolektorów słonecznych

i deklaruje zakończenie prac i uruchomienie całej instalacji w kwietniu 2012r.

PLANY NA ROK 2012

Plan imprez sportowych w roku 2012:

1. Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych

2. Gminne Zawody Pływackie Szkół Gimnazjalnych

3. Zawody w Pływaniu  o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy OŜarów

4. Zawody Pływackie „X Urodziny Pływalni”

5. Zawody Pływackie Policjantów Województwa Świętokrzyskiego o Puchar

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Kielcach

 W 2012 roku planujemy kontynuować wszystkie akcje związane ze zwiększeniem

bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy nad wodą oraz edukacją  wodną. Z danych WOPR

wynika, Ŝe im wcześniej zaczniemy dzieci motywować, tym chętniej i częściej zostają one

ratownikami i angaŜują się w działalność wartościową społecznie. Naszym celem jest nie

tylko zwiększenie liczby ratowników, ale takŜe chęć uczenia dzieci odpowiedzialności za

siebie i innych. Kiedy umieją pływać, potrafią lepiej zadbać o siebie, a kiedy są

ratownikami, potrafią równocześnie zadbać o innych.

Pobudzanie u najmłodszych postaw obywatelskich, poczucia odpowiedzialności za

siebie i innych, pozytywnie oddziałuje na ogólny rozwój dzieci. w ten sposób moŜemy

mieć wpływ na zbudowanie bardziej świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa

w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania w wodzie.



Zestawienie Wydatków  Krytej   Pływalni
„NEPTUN” w O Ŝarowie za rok 2011

Dział     926
Rozdział   92601

Lp. Paragraf
y

wydatkó
w

Opis Plan
wydatków

Wydatki roczne

1. 4010 Wynagrodzenie osobowe 553.200,00 553.084,38

2. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

42.409,00 42.409,00

3. 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
(ekw. za pranie, woda pitna)

17.120,00
17.118,16

4. 4110,4120 Składki ZUS 103.860,00 103.855,59

5. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
(umowa zlecenia)

42.000,00 40.614,23

6. 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
w tym:
środki uzdatniania wody
środki czystości
pozostałe materiały (mater.
biurowe, elektr. wyposaŜenie)

78.111,00 78.033,26

7. 4260 Energia
Woda
Gaz

398.125,00 398.117,96

8. 4270
Usługi remontowe (usługi
konserwacyjne, naprawcze np.
maszyn, urządzeń, sprzętu)

18.200,00 17.745,31

9. 4300 Zakup usług pozostałych (opłaty
pocztowe, telefoniczne, wywóz
śmieci, usługi reklamowe, koszty
i prowizje bankowe)

20.850,00 20.238,99

10. 4440 Odpis na ZFŚS 22.873,00 22.872,25

11. 4280,4410,
44304480,
4520,4530
4350,
4360,
4370,
4700,
4740,
4750, 4580

Pozostałe koszty (usługi
zdrowotne, podróŜe słuŜbowe,
róŜne opłaty i składki, podatek od
nieruchomości, opłaty na rzecz
budŜetu, podatek od towarów i
usług „VAT”, opłaty za internet,

44.612,00 43.918,79

12. Razem
wydatki

1.341.360,00 1.338.007,92



Zestawienie Dochodów Krytej Pływalni „NEPTUN”

w OŜarowie  za rok 2011

Dział     926
Rozdział   92601

Lp. Paragraf
przychodów

Opis Plan Dochody
roczne

1. 0830 Wpływy z usług 300.000,00 233.773,79
2. 0750 Dochody z najmu i

dzierŜawy
10.965,00

3. 0920 Pozostałe odsetki 1.054,13
4. 0970 Wpływy z róŜnych

dochodów-rozliczenia
z lat ubiegłych

28.169,00

5. Razem
dochody

300.000,00 273.961,92

ZOBOWI ĄZANIA KRYTEJ PŁYWALNI „NEPTUN” NA DZIE Ń
 31.12.2011 ROKU

Zobowiązania za:

- Energia, woda, gaz - 16.020,69 
- podatek od osób fizycznych -   6.866,00  
- składki ZUS- 36.324,83  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.687,04
- pozostałe zobowiązania -   6.326,79 

Razem:  97.225,35

W tym zobowiązania wymagalne 0 zł


