MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - luty
dyrektor Wojciech Tkacz

Nadzór techniczny
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Wykonano kontrolę układu wentylacji mechanicznej oraz zlecono awaryjną wymianę siłownika w centrali basenowej
oraz wymianę regulatora wraz z dostosowaniem automatyki centrali poddasza dla urządzeń wentylacyjnych
zabudowanych w obiekcie Kryta Pływalnia „Aqua Plant” przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 w Mikołowie.
2. Zlecono przegląd serwisowy kosiarek samojezdnych zlokalizowanych na terenie boisk piłkarskich LKS Orzeł Mokre
przy ul. Zamkowa 1A, KS Burza Borowa Wieś przy ul. Piaskowej 57 i LKS Strażak przy ul. Gliwickiej 156A.
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Wykonano przegląd i serwis urządzeń dźwigowych w Krytej Pływalni „Aqua Plant” przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 –
realizacja umowy serwisowej z firmą Zakład Usług Dźwigowych „SAB” dot. prowadzenia serwisu i konserwacji
platformy podnośnej typ OR ORION oraz małego dźwigu towarowego typ BKG.
2. Przygotowano i zawarto umowę serwisową w terminie obowiązywania do 31.12.2017 r. z firmą SIS
THERMODYNAMIC S.C - dot. prowadzenia serwisu i konserwacji agregatu wody lodowej dla klimatyzacji w Hali
Sportowej przy ul. Bandurskiego 1A oraz agregatu chłodzącego na terenie wielofunkcyjnego boiska -lodowiska przy
ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Mikołowie.
3. Przekazano sprawozdanie dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie oznaczone, jako G-02b –
sprawozdanie bilansowe nośników energii infrastruktury ciepłowniczej za 2016 r.
4. Przekazano sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie oznaczone, jako G-02o –
sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych za 2016 r.
5. W trakcie realizacji sprawozdanie dotyczące rocznego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania
ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za 2016 r. - wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Środowiska.
6. W trakcie realizacji sprawozdanie dotyczącego rocznego raportu do krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych
i innych substancji, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).
7. W trakcie postępowanie przetargowe prowadzone w trybie kodeksu cywilnego dotyczące zamówienia na utrzymanie
i pielęgnację terenów zieleni na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 45 oraz na
pielęgnację muraw trawiastych boisk piłkarskich tj: LKS „45” Bujaków ul. Szkolna 1C, KS Burza Borowa Wieś
ul. Piaskowa 57, KS Kamionka ul. Dolina Jamny 1, LKS Orzeł Mokre ul. Zamkowa 1A, LKS Strażak ul. Gliwicka 156A.
8. W trakcie przygotowania wycena kosztorysowa w zakresie kosztów przebudowy muru oporowego na terenie Stadionu
Miejskiego wzdłuż chodnika przy ul. Zawilców oraz ogrodzenia betonowego wzdłuż drogi dojazdowej wraz
z wydzieleniem ogrodzenia dla celów placu zabaw i wybiegu dla psów.
9. Realizacja umowy z P.P.H.U „ALG” Andrzej Gasz – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i budowa
odwodnienia drogi dojazdowej wraz z umocnieniem części skarpy” przy parkingu Krytej Pływalni w Mikołowie ul.
Konstytucji 3 Maja 22 – procedura wypowiedzenia zgodnie z zapisami warunków umowy.
10. W trakcie realizacji zadanie dot. wszczęcia postępowania dot. wniosku do Starostwa Powiatowego w Mikołowie
o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew „świerk pospolity” zlokalizowanych na terenie rekreacyjnym
w Bujakowie przy ul. Szkolna 1A przekazanym przez Gminę Mikołów w administrowanie MOSiR.
D − inne:
1. Wprowadzanie danych w zakresie monitorowania zużycia energii elektrycznej i mediów do aplikacji KEGEMS dla
obiektów będących w administrowaniu MOSiR tj. Hali Sportowej przy ul. Bandurskiego 1A, Krytej Pływalni „Aqua
Plant” przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 oraz Ośrodka Rekreacyjnego Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38.
2. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb zadania dotyczącego remontu pomieszczeń
LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1A realizowanego przez UM w Mikołowie w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zespół Kompleksu Boisk
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Rozpoczęliśmy przygotowanie boisk trawiastych do sezonu ( wertykulacja pasywna, aeracja kołkiem pustym,
piaskowanie).
2. Przygotowujemy Kompleksy boisk sportowo – rekreacyjnych „Moje boisko- Orlik 2012” przy ul. Katowickiej,
Grażyńskiego oraz Zawilców do sezonu.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Zakończono częściowe tynkowanie i malowanie pomieszczeń klubowych AKS
2. Przeprowadzenie procedury wyboru dostawców i usługodawców na rok 2017- zakończenie.
D - inne:
1. Nie było żadnych.

Zespół Obiektów Rekreacyjnych
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Podjęcie prac związanych z zamknięciem lodowiska, przegląd sprzętu, segregacja zużytego wyposażenia,
przygotowanie miejsca do przechowywania elementów lodowiska.
2. Przygotowanie Ośrodka Planty do sezonu letniego. Zaplanowanie prac związanych z odnawianiem sprzętu,
malowaniem niecek basenowych oraz przygotowaniem boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego.
3. Przeprowadzenie przeglądu zjeżdżalni w Krytej Pływalni Aqua Plant.
4. Podjęcie prac związanych z aktualizacją zasad zabezpieczenia ratowniczego w Krytej Pływalni Aqua Plant
oraz dostosowanie instrukcji i procedur ratowniczych.
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
Uczestnictwo w kampanii „Radość z Pływania” Kinder + Sport.
Zakończenie akcji „Poznaj pierwsze kroki na lodzie” na terenie sezonowego lodowiska.
Zakończenie akcji „Pierwsze kroki z hokejem” na terenie sezonowego lodowiska.
Zakończenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej Ferrero Polska pod nazwą „Łyżwy na start” Kinder Pinqui
na terenie sezonowego lodowiska.
5. Organizacja XVII edycji „Pływaj na odległość” w Krytej Pływalni.
6. Przeprowadzenie procedury wyboru dostawców i usługodawców na rok 2017- zakończenie.
7. Prowadzenie standardowych działań związanych prawidłowym funkcjonowaniem obiektów rekreacyjnych.
1.
2.
3.
4.

D - inne:
1. Nie było żadnych.
. Zespół Obiektów Sportowych
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Przygotowanie obiektu do imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR w miesiącu luty/marzec
2. Współorganizacja rozgrywek ligowych oraz szkolnych odbywających się w obiektach MOSiR
3. Przygotowanie harmonogramów obiektu
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Konserwacja i bieżące naprawy w hali sportowej i sali gimnastycznej.
2. Stała obsługa grup sportowych korzystających z obiektów MOSiR
D - inne:
Kontynuowanie akcji charytatywnej Fundacji „Kasperek” – „Nakrętki pomagają’
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania
Przygotowania do współorganizacji „XX BAL z okazji wręczenia tytułów Mikołowianin Roku 2016” – bal karnawałowy
Przygotowania do współorganizacji „VII Targi edukacyjne Powiatu Mikołowskiego”
Przygotowania do współorganizacji wyjazdu „Mistrzowie Białego Orlika – finał ogólnopolski”
Przygotowania do współorganizacji „Pierwszy krok szermierczy” zawody szermiercze dla dzieci o Puchar Dyrektora
MOSiR
5. Przygotowanie do współorganizacji „XIV Turniej Szermierczy o Puchar Burmistrza Miasta Mikołowa”
6. Przygotowanie do organizacji „VI Halowy Turniej Gimnazjalistów w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR”
1.
2.
3.
4.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1.
2.
3.
4.
5.

2 styczeń – 28 luty - „Poznaj pierwsze kroki na lodzie” – zorganizowane zajęcia nauki jazdy na łyżwach
2 styczeń – 28 luty - „Poznaj pierwsze kroki z hokejem” – zorganizowane zajęcia nauki gry w hokeja dla dzieci
1 luty - „Pływaj na odległość” – ogólnodostępna akcja, XVII edycja
11 luty - „Charytatywny Maraton Zumba Fitness”
18 luty - „IX Halowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów klas 4-6” mikołowskich szkół podstawowych

D - inne:
1. Nie było żadnych.
Organizacja sportu kwalifikowanego
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Organizacja wyjazdów zawodników sekcji piłki nożnej klubów sportowych na zawody sparingowe rozgrywane przed
rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego 2015/2016 runda wiosenna.
2. Organizacja wyjazdów zawodników sekcji piłki nożnej grup trampkarzy na turnieje halowe.
3. Przygotowanie wyjazdu zawodników AKS Mikołów na Grand Prix Polski Młodzików w Białymstoku zgodnie
z komunikatem PZTS.
4. Organizacja wyjazdu zawodników sekcji trójboju siłowego na Międzynarodowy Puchar Bałtyku w Wyciskaniu
i Martwym Ciągu Klasycznym w Gdańsku.
5. Przygotowanie wyjazdów dla zawodników sekcji sportowych na obozy sportowe organizowane przez kluby.
6. Przygotowanie analizy wydatków poniesionych przez kluby sportowe w 2015 roku z wyodrębnieniem kosztów
na drużyny seniorskie oraz ilości zawodników w poszczególnych klubach z podziałem na mieszkańców Mikołowa i z
poza gminy Mikołów.
7. Przygotowanie projektu podziału środków finansowych na działalność statutową klubów i stowarzyszeń w 2016
zgodnie z Uchwałą RM Nr X/203/2015.
8. Przygotowanie planu podziału środków finansowych dla klubów sportowych w 2016 roku wg klasyfikacji budżetowej.
9. Przygotowanie planu rzeczowo finansowego wydatków w zakresie zakupu, usług i dostaw.
10. Przygotowanie wniosków o zaangażowanie środków finansowych na rok 2016 w oparciu o zawarte umowy na rok
2016.
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Kontynuujemy zadania związane z organizacją rozgrywek ligowych sekcji, tenisa stołowego, siatkówki, mini siatkówki
futsalu w sezonie 2015/2016
2. Kontynuujemy zadania związane z rozliczaniem kosztów ponoszonych przez kluby sportowe na działalność statutową.

D - inne:
1. Nie było żadnych

