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KP.426.1.2020 Gliwice, 03.02.2020 r. 

BR.0003.21.2020 

nr kor.  UM.180640.2020/BT  
  

 Szanowny Pan 
MARCIN KIEŁPIŃSKI 
Radny Rady Miasta  
Gliwice 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KP.426.1.2020 
Dotyczy: krytej pływalni „Neptun” w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy 

 W odpowiedzi na Pana interpelację z 22 stycznia br. dotyczącą krytej 
pływalni „Neptun” w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy informuję,  
że: 

• okres obowiązywania umowy koncesji,  

• obowiązki Koncesjonariusza, 

• dopłata Zamawiającego do kosztów związanych ze świadczeniem usług 
dla ludności na krytej pływalni „Neptun”, 

• maksymalna cena biletu wstępu normalnego na basen na 60 minut dla 
klienta indywidualnego, 

• godziny otwarcia obiektu, 

uregulowane zostały w załączonej do niniejszej korespondencji kserok
umowy koncesji nr KP.4223.1.2018 CRU:2593/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r. 

 Ponadto informuję, że:  

1. Zleceniodawca w ramach aktualnej umowy koncesji ma możliw
przeprowadzenia kontroli wykonywania jej postanowień każdorazow
przypadku zgłaszanych przez mieszkańców Gliwic nieprawidłowości. 

W ramach ww. umowy przeprowadzone zostały dwie kontrole, kt
dotyczyły: 

• utraty ważności karnetów doładowywanych przez KWK Sośnica  
i braku możliwości korzystania z nich przez ich posiadaczy. Podczas 
kontroli nie stwierdzono naruszeń wykonywania postanowień umowy 
koncesji, 

• dostosowania regulaminu obiektu do wymogów art. 30a ustawy  
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli Koncesjonariusz pływalni „Neptun” 
dostosował regulamin obiektu do wymogów  
ww. ustawy. 

2. Wydzierżawiający w ramach aktualnej umowy dzierżawy, przeprowadza 
kontrole w zakresie przestrzegania zapisów tej umowy jeden raz w roku. 
Podczas kontroli nie stwierdzono naruszeń postanowień umowy 
dzierżawy. 

Z poważaniem 

(-) Paweł Staszel 

Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta 
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