
 
 

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNO ŚCI KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 

ZA 2012 ROK. 
 
 
 
 

Komisja w 2012 roku odbyła 6 posiedzeń, na których omówiono wiele zagadnień zgodnie              

z planem pracy komisji. 

Komisja pracuje w 12 osobowym składzie. 

Frekwencja i aktywność radnych na poziomie dobrym. 

 

W trakcie spotkań komisji omówiono tematykę wynikającą z planu pracy Rady Miejskiej                

i planu pracy komisji, często poszerzoną o zagadnienia bieŜące, 

• Analizowano działalność sportową i kulturalną w gminie- zatwierdzono                            

kalendarz imprez sportowych i kulturalnych (m.in. organizację Święta Niepodległości) 

• Omawiano przygotowania do XXX jubileuszowego „Biegu Krapkowickiego” 

• Analizowano potrzeby przyznawania stypendiów sportowych jak równieŜ omawiano 

propozycje  rozwiązań wspomagających reprezentantów gminy na szczeblu 

krajowym. 

• Zatwierdzono planowane inwestycje i remonty oświatowe w bieŜącym roku. 

• Omówiono funkcjonowanie Zarządu Spółki OSiR i zapoznano się z kierunkiem 

rozwoju tej spółki 

• Analizowano koszty utrzymania placówek oświatowych- omówiono remonty jakie 

zostały przeprowadzone  w ubiegłym roku w placówkach oświatowych. 

• Analizowano realizację dotacji jaką otrzymała gmina na zadania oświatowe tj, 

stypendia sportowe, refundacja kosztów nauki zawodu- zapoznano się równieŜ z 

realizacją dotacji przeznaczoną dla podmiotów prowadzących Ŝłobki. 

• Zapoznano się ze Sprawozdaniami nt. Wypoczynku dzieci i młodzieŜy w okresie 

zimowym i letnim. 

• Omówiono stan przygotowań  instytucji  i placówek kulturalno- oświatowych do akcji 

letniej i zimowej   

• Zatwierdzono projekt organizacji placówek oświatowych na rok 2012/2013. 

• Dokonano analizy i oceny działalności kulturalnej w gminie. 



• Omówiono funkcjonowanie oświaty w gminie w bieŜącym roku szkolnym. 

• Opiniowano program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami realizującymi zadania  gminy. 

• Omówiono funkcjonowanie i perspektywy rozwoju szkół w gminie- zapoznano się                    

z innowacjami jakie przeprowadzane są w szkolnych programach autorskich                        

i publikacjach. 

• Omówiono stan obecny i perspektywy rozwoju sportu szkolnego i wyczynowego               

w gminie oraz  funkcjonowanie klubów sportowych.   

 

W trakcie roku zgłoszono 10 wniosków do realizacji, które w większości zostały 

zrealizowane, bądź są realizowane. 

 

Serdecznie dziękuję osobom i instytucją współpracującym z naszą Komisją, jak równieŜ 

radnym. 

 

        Przewodniczący Komisji 

 

           Andrzej Małkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapkowice, 28 grudnia 2012 r.        
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