
 
 

WNIOSKI KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i  SPORTU 
z posiedzenia w dniu 12 czerwca 2012 r. 

 
 
 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za 2011 rok. 
 
2. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok. 

• Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały nr 1 w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2011rok. 

 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację o działalności kulturalnej Gminy 
    Krapkowice za I półrocze 2012 roku. Ocena ich organizacji i poziomu. Informacja  
    o ofercie kulturalnej w akcji letniej 2012. 
 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Stanu przygotowań instytucji 
    i organizacji społecznych placówek kulturalno- oświatowych do akcji letniej 2012 
    roku. 

• Wnioskowano o dokonanie przeglądu urządzeń na placach zabaw, przed 
okresem wakacyjnym- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do 
Wydziału GKI 

 
5. Pozytywnie  zaakceptowano Informację nt. Edukacji  przedszkolnej  i  wczesno- 
    szkolnej  w mieście i gminie Krapkowice  

• Komisja wnioskowała o zmianę wysokości stawki opłaty  w przedszkolach 
publicznych, ze stawki procentowej 0, 10 % na stawkę 0, 16 % - wniosek 
skierowano do Wydziału O światy 

 
6. Pozytywnie zaakceptowano Projekt organizacyjny placówek oświatowych na rok 
    szkolny 2012/2013. 
 
7. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
    a) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok; 
    b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
    c) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i publicznych szkół  
        podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice i określenia granic ich 
        obwodów oraz ustaleniu planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych 
        przez Gminę Krapkowice; 

• Wnioskowano, aby zostały poczynione działania w kierunku ujednolicenia 
tablic informacyjnych z nazwami szkół- wniosek Pana Żyłki- wniosek 
skierowano do Wydziału O światy; 

   d) w sprawie zmiany Uchwały nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
       9 lutego 2011 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane w czasie 
       przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania 
       przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice; 
 



   e) w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
       publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z tych obiektów 

• Wnioskowano, aby w projekcie uchwały nr 15, w paragrafie 2 ust. 1 dokonać 
poprawy błędu pisarskiego: zamiast „pkt 2 i 3” wstawić  „ust 2 i 3” oraz                  
w paragrafie 2.ust.3 : zamiast „ pkt. 2” wstawić   „ust.2”- wniosek skierowano 
do Wydziału OST  

   f) w sprawie podziału gminy Krapkowice na okręgi wyborcze, ich granice i numerów 
      oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w tych okręgach. 
 
8.  Wnioskowano, aby do posiedzenia  Komisji Gospodarki i Finansów  
     w dniu 14   czerwca br., ewentualnie  do Sesji RM w dniu 20 czerwca br.,  
     przedłożyć radnym szczegółowe uzasadnienie  projektu uchwały nr 18 w sprawie  
     udzielenia dotacji celowe j- wniosek Pana Żyłki-  wniosek skierowano  
     do Wydziału  Bud żetowo-Finansowego    
 
 

 
         
 
                                                                        Zastępca Przewodniczącego Komisji 
     
        mgr Andrzej Małkiewicz 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosz ę w terminie 2 tygodni przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą 
odpowied ź nt. realizacji wniosków skierowanych do danego Wyd ziału. 
 
 
 

 
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 
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