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W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 24 stycznia 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 

25.01.2021 r.) dotyczące Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin” w Namysłowie chcę 

zaznaczyć, że bezspornym jest fakt konieczności przywrócenia Mieszkańcom Gminy 

Namysłów możliwości korzystania z krytej pływalni. Jest to dla mnie jeden z priorytetów, 

pomimo chwilowo funkcjonującego zakazu korzystania z tego typu obiektów z powodu 

obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. 

Wyłączenie z użytkowania obiektu jest konsekwencją pierwszej ekspertyzy 

budowlanej, szczegółowo omówionej przez autora na Sesji Rady Miejskiej, podczas której 

wszystkie ustalenia tam zawarte, były szeroko dyskutowane z Radnymi publicznie.  

Do tej pory nie otrzymaliśmy decyzji PINB, jednakże wyłączenie obiektu z eksploatacji 

nastąpiło bezpośrednio po uzyskaniu wyników ekspertyzy budowlanej. W sumie wykonano 

dwie ekspertyzy oraz dodatkowe badania laboratoryjne próbek betonu. Obie ekspertyzy  

i wspomniane badania potwierdzają, że obiekt w obecnych warunkach nie może być 

użytkowany. Z treścią ekspertyz może się Pan, jako Radny, zapoznać w siedzibie Urzędu.  

Są to zbyt skomplikowane i specjalistyczne dokumenty, abym był w stanie je Panu w niniejszej 

odpowiedzi syntetycznie zreferować.  

Odnośnie środków wydatkowanych na ekspertyzy z budżetu NOSiR. proszę zwrócić się  

z odrębnym wnioskiem do władz spółki. Stoję na stanowisku, że bezpieczeństwo 

użytkowników pływalni jest najważniejsze. 

Spółka NOSiR zatrudnia obecnie 12 osób (łącznie z Prezesem), które zajmują się 

zarządzaniem i eksploatacją obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy. Pragnąc 

dostarczyć Panu materiał porównawczy zwracam uwagę, że w poprzedniej kadencji, kiedy 

NOSiR podlegał Zastępcy Burmistrza Arturowi Włodarczykowi, wg dokumentów z czerwca 

2017 r., NOSiR zatrudniał 20 osób na umowę o pracę oraz dodatkowo Prezesa, który posiadał 

umowę menadżerską. W trakcie mojej kadencji zatrudnienie w NOSiR zmniejszyło się o prawie 

43%. 

Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji projektowej 

remontu pływalni, po zakończeniu prac będziemy mogli określić realny termin przywrócenia 

obiektu do użytkowania. 
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