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Informacja z realizacji zadań statutowych 
Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w roku 2019 

 
 
 Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji funkcjonuje jako jednostka budżetowa, w 
oparciu o roczny plan dochodów i wydatków. 
 
Do zadań statutowych jednostki należy: 
 

 organizowanie zespołowego uczestnictwa w zakresie sportu i rekreacji, 
 umożliwienie realizacji różnorodnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej, 
 organizacja masowych imprez sportowych i rekreacyjnych, 
 ścisła współpraca z placówkami oświatowymi i klubami sportowymi w zakresie sportu 

dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, 
 administrowanie obiektami oraz urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, jak 

również rozwój obiektów w tym zakresie. 
 
Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez: 
 

 świadczenie usług z zakresu sportu i rekreacji, jak również innych usług z tym 
związanych, 

 organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców naszego miasta, 
 organizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich, 
 udostępnianie obiektów dla organizowania imprez, 
 zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i 

rekreacyjnych. 
 

Z tytułu świadczonych usług uzyskujemy dochody finansowe, głównie z opłat za korzystanie 
z basenów, kortów tenisowych, siłowni, sauny, zajęć aerobiku, nauki pływania, za wynajem 
pomieszczeń oraz ekspozycję reklamy. 
 
1.  Dochody 
 
Na dzień 01.01.2019 r zatwierdzony plan dochodów wynosił 2.000.000,- zł.  
 
Uzyskaliśmy dochody w kwocie 2.094.083,65 zł co stanowi 105 % wykonania planu. 

 
1.1. Największy udział w realizacji naszych dochodów mają opłaty za organizowane 

zajęcia nauki pływania. W minionym roku wyniosły 547.001,92  zł co stanowi 27 % 
ogólnej kwoty planowanych dochodów. 
 

1.2. Opłaty za korzystanie z basenu małego i dużego stanowią 16 % naszego planu 
dochodów – 310.554,27 zł. 

 
1.3. Dochody z lodowiska (wraz z wypożyczalnią) stanowią 13% dochodów – 269.731,38 

zł. 
 

1.4. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia aerobicu i aerobicu w wodzie, Aqua 
Spiningu co powoduje, że dochody z tego rodzaju usług zamknęły się kwotą 
146.403,19 zł i stanowią 8 % ogólnej kwoty planu dochodów. 
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1.5. Dochody z siłowni – to  10% ogólnego planu dochodów , z basenu odkrytego – 7 % 

oraz  z hali namiotowej 5 %. 
 

1.6. Oprócz dochodów ze świadczonych usług uzyskaliśmy dochody z odsetek 
bankowych i od nieterminowych wpłat za korzystanie z naszych usług w kwocie 
1.431,51 zł oraz opłaty za wynajem pomieszczeń w kwocie 27.606,74 zł. 

 
1.7. Oprócz dochodów ze świadczonych usług wpływają na nasze konto naliczane odsetki 

bankowe oraz  rozliczenia z lat ubiegłych np. zwroty podatku VAT.  
 

 
 

Szczegółowe zestawienie dochodów w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczonych 
usług przedstawia załącznik nr 1. 
 

2. Wydatki 
 

2.1. Plan wydatków naszej jednostki na rok 2019 zatwierdzony został na kwotę 
4.596.965,- zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 160.000,- na zakupy 
inwestycyjne (mata rolkowisko) oraz o kwotę 49.748,- (odprawy emerytalne). 
 

2.2. Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 
bezosobowy fundusz płac stanowią 52 % planu wydatków bieżących ogółem. 
 

2.3. Kolejne, bo stanowiące 16 % to wydatki przeznaczone na opłaty za zużyty gaz, wodę 
i energię elektryczną. Dotyczy to również opłat za zużytą wodę i energię elektryczną 
na boiskach piłkarskich przy ul. Elżbiety, ul. Ceglarskiej, ul. Bałdowskiej. 
 

2.4. 12 % planu to wydatki na zakup usług pozostałych a w szczególności: utrzymanie 
płyt boisk przy ul. Elżbiety i Ceglarskiej (koszenie, nawożenie, piaskowanie), 
przeglądy i ekspertyzy wymagane przepisami prawa budowlanego, pokaz 
fajerwerków na "Kanonce", badanie wody, część prowadzonych zajęć fitness. 

 
2.5. 9 % wszystkich wydatków stanowią zakupy materiałów i wyposażenia. Dotyczyły 

one zakupu różnego rodzaju materiałów (środków do uzdatniania wody w basenach 
podawanych całodobowo, środków czystości, paliwa do  

 
2.6. kosiarek i środków transportu), wyposażenie oraz narzędzia niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania  wszystkich obiektów oraz sprzętu sportowego. Część 
wydatków z tego paragrafu to zakup sprzętu i materiałów do sprawnego 
przeprowadzenia imprez sportowych organizowanych przez TCSiR. 

 
Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków przedstawia załącznik nr 2. 
 
 
 
 
 
 



Opracowanie TCSiR: B. Rzepczyk, K. Szlagowski, A. Gołębiewski, J. Kuśmierz 
Z dnia 31.01.2020 r. 

3

3.   Remonty 
 
Informacja o ważniejszych remontach wykonanych w obiektach zarządzanych 

przez TCSiR w okresie  od 01.01.2019 r.  do 31.12.2019 r. 

  
1. Główny budynek basenu 
   

 Wymiana złoża w 5 filtrach basenowych 
 Wymiana wewnętrznej centrali telefonicznej 
 Montaż rolet w sekretariacie 

 
2.  Lodowisko/rolkowisko przy ul. Wojska Polskiego 
   

 Wstawienie nowego okna w kontenerze wypożyczalni łyżew   
 Ułożenie nawierzchni do jazdy na rolkach wraz z wymalowaniem linii( boiska do 

badmintona). 
 Montaż i demontaż płyty krytego lodowiska. 

   
3.  Korty tenisowe przy ul. Sienkiewicza 
   

 Przygotowanie kortów do nowego sezonu- wysypanie nowej mączki, wałowanie, 
przełożenie linii 

   
4.  Korty tenisowe przy ul. Wojska Polskiego 
   

 Przygotowanie kortów do nowego sezonu- wysypanie nowej mączki, wałowanie, 
przełożenie linii 

   
   
5.  Budynek oraz boisko przy ul. Ceglarskiej 
 

 Objęcie płyty głównej programem nawożenia 
 Remont kotłowni w budynku socjalnym, wymiana pieca  

 
6.  Boisko przy ul. Elżbiety 
   

 Objęcie płyty głównej programem nawożenia 
 Naprawa systemu nawadniania płyty głównej 

   
7. Przystań nad Wisłą 

 
 Wymiana spróchniałych desek w pomoście głównym 
 Malowanie desek pomostowych   
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4.  Inwestycje 
 

Decyzją Prezydenta Miasta kwota 201.651,- zł została przeniesiona do zrealizowania 
w 2019r. – kwota dotyczyła zakończenia realizacji inwestycji krytego lodowiska. 
Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło dnia 04.01.2019r podpisaniem protokołu odbioru 
robót, a otwarcie krytego lodowiska odbyło się 12.01.2019 r. 
 

Kwota 160.000,- zaplanowana, była przeznaczona na montaż nawierzchni do jazdy na 
rolkach oraz malowanie boisk do badmintona na tejże nawierzchni. Pozwoliło to wykorzystać 
hale namiotową krytego lodowiska w czasie gdy lodowisko jest nieczynne ze względów na 
warunki atmosferyczne.  
 
5. TCSiR w liczbach – 2019 r.: 
 

a. Baseny (duży, mały, odkryty) – 155.377 korzystających w tym: 
- 57.950 osób w ramach zajęć szkolnych, 
- 15.900 uczestników zajęć nauk pływania organizowanymi przez TCSiR  
- 4.311 uczestników zajęć Aerobiku w wodzie, 
- 1.127 uczestników zajęć Aqua Spining, 
- 44.215 indywidualnych klientów odwiedzających baseny kryte, 
- 16.033 osób odwiedzających baseny otwarte, 

b. 23.580 uczestników lodowiska, 
c. 9.564 uczestników zajęć fitness (844 zajęć), 
d. 4.480 seniorów/uczestników bezpłatnych zajęć Gim+60.  

 
6.  Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych 
 

6.1 Imprezy sportowo – rekreacyjne 
 
Zgodnie z kalendarzem imprez przez cały rok organizowane były imprezy sportowo 

rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W imprezach uczestniczyło łącznie 
7.207 osób (4.400 imprezy ogólnodostępne +  2.807 rozgrywki szkolne). 
 
Stałymi pozycjami naszego kalendarza imprez są między innymi: 
 

a) Bieg Sambora, 
b) GP Siatkówki Plażowej, 
c) GP Tenisa ziemnego, 
d) Cross Rowerowy, 
e) Challenge tenisowy, 
f) Zawody pływackie dla kursantów TCSiR,  
g) Turnieje piłki nożnej, siatkowej, 
h) Turnieje tenisa stołowego, 
i) Zawody ratowników WOPR, 
j) Turniej piłki ręcznej plażowej, 
k) Turniej Przedszkoli, 
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6.2  Ferie zimowe 
 
W okresie ferii zimowych prowadzone były zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i 

młodzieży na boiskach wielofunkcyjnych, w halach sportowych, na basenach oraz salce 
fitness oraz na lodowisku.  
 

Główną atrakcją okazało się lodowisko, którego obłożenie było bardzo duże. Podczas 
bezpłatnych wejść liczba uczestników przekroczyła 1400 osób, co daje średnio 70 osób na 
tafli podczas jednej sesji.  Na lodzie animatorzy prowadzili różne gry i zabawy. 
Najpopularniejszą zabawą okazał się hokej. 

Odwiedziły nas również przedszkolaki. Grupy najmłodszych uczestniczyły w 
zajęciach koszykówki prowadzących przy współpracy z TALK Junior. Łącznie w zajęciach 
uczestniczyło 120 maluchów. 

 
6.3 Ferie letnie 
 
W okresie wakacji trwała akcja „Lato z TCSiR”. Oferta obejmowała szereg imprez i 

wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.  
 
W ramach aktywnego wypoczynku każdy chętny mógł uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach 
street workout, warsztatach rolkarskich a seniorzy z fitnessu i aquafitnesu. Dodatkowo od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8-10 można było skorzystać bezpłatnie z kortów 
tenisowych. 

Z oferty przez okres wakacyjny skorzystało ponad 21000 osób,  w tym z kompleksu 
basenów 19817 osób. Hitem ubiegłego lata było bezpłatne wejście na basen odkryty „za 
okazaniem” biało czerwonego paska na świadectwie szkolnym. Z takiej nagrody za świetne 
wyniki w nauce skorzystało 467 dzieci i młodzieży. 
 

6.4 Koszty organizacji imprez  
 

Koszty związane z organizowanymi imprezami dotyczyły wynajmu hal sportowych, 
opłat sędziowskich oraz oczywiście zakupu nagród dla  zwycięzców i słodyczy dla 
pokonanych wyniosły w 2019 r łącznie 169.542,59 zł. 

 
Szczegółową informację o przeprowadzonych imprezach sportowych w 2019 r przedstawia 
załącznik nr 3 i 4. 
 
 7.  Zatrudnienie 
 
a/ Przy realizacji naszych zadań związanych z działalnością TCSiR zatrudnialiśmy przeciętnie  
30 osób a w przeliczeniu na pełne etaty 29. 
 
b/ W sezonie działalności basenów odkrytych zatrudniamy dodatkowo na umowę zlecenie 
dozorców. Niezbędne jest też zatrudnienie osób do obsługi kortów, boisk na  Osiedlu 
Bajkowy, Górkach i Osiedlu Staszica.  
 
c/ Średnia wieku pracowników TCSiR wynosi: u mężczyzn – 48 lat, u kobiet – 40 lat. 
 
d/ Absencja chorobowa wyniosła 953 dni. 
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Wypłacone wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wyniosło – 27.714,53 zł   a zasiłki 
chorobowe  - 50.437,55 zł, zasiłek macierzyński – 16.393,26 zł, zasiłek rodzicielski – 
6.418,50 zł, zasiłek opiekuńczy – 2.820,15 zł. 


