
WNIOSKI KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i  SPORTU 
z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 r. 

 
 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano propozycję stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 
    rok.  
2. Pozytywnie zaakceptowano Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
    współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
    podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.”   
3. Pozytywnie zaakceptowano Realizację procesu dydaktycznego i wychowawczego,  
    w tym organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Informacja o działalności  
    instytucji i organizacji pozarządowych, w zakresie zadań na rzecz dzieci  
    i młodzieży (OPS, KDK, MiGBP, OSiR, ZHP)  
4. Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwał 

• w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji. 

• w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Gimnazjalny 
Inkubator Talentów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działanie 9.1. wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

• w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Akademia przedszkolaka”                
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

• w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Krapkowice. 

• W sprawie wprowadzenia Programu pod nazwą „Krapkowicka Rodzina 
Wielodzietna” na terenie Gminy Krapkowice. 

• w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                    
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice. 

5. Wnioskowano o zabezpieczenie środków w budżecie gminy (w wysokości 3,5 tys. 
    zł) na zakup zestawu bramek dla Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach-  
    wniosek Pana Kandziory- wniosek skierowano do Wydz. Oświaty i Kultury. 
6. Wnioskowano o rozważenie przywrócenia obiadów dla nauczycieli w jednostkach 
    oświatowych- wniosek Pana Krajki- wniosek skierowano do Wydz. Oświaty  
    i Kultury  

                                                       
 Przewodniczącego Komisji 
      Andrzej Małkiewicz 

 
 
 
 

 
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba – Kierownik Biura Rady Miejskiej 

Data wytworzenia: 2013-11-20 


