
 

 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 

ZA 2013 ROK. 
 

 

Komisja w 2013 roku odbyła 6 posiedzeń, w tym 5 wyjazdowych do: Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach, Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Żywocicach, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach, 

Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, Zespołu Szkół Sportowych Nr 1                              

w Krapkowicach,  

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 bieżące, 

 Omawiano zmianę sieci placówek oświatowych- zapoznano się z wynikami 

konsultacji społecznych w związku z tworzeniem zespołów szkolno- przedszkolnych 

w Gminie Krapkowice 

  Zatwierdzono kalendarz imprez sportowych i kulturalnych  

 Omawiano przygotowania do „Biegu Krapkowickiego” 

 Przedstawiono osoby, które otrzymały stypendia sportowe. 

 Zatwierdzono plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych                           

w bieżącym roku. 

 Omawiano funkcjonowanie Zarządu Spółki OSiR i zapoznano się z kierunkiem 

rozwoju tej spółki 

 Omawiano działalność kulturalną i sportową Gminy Krapkowice za 2012 rok oraz za I 

półrocze 2013 roku- oceniano organizację i poziom imprez kulturalnych 

 Zapoznano się ze Sprawozdaniami nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 

zimowym i letnim.  

 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 również                        

z realizacją dotacji przeznaczoną dla podmiotów prowadzących żłobki. 

 Omawiano działalność kulturalną KDK- omówiono przygotowania do organizacji 

Dnia Dziecka 

 Zapoznano się ze Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy 

Krapkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2012  

 Omówiono realizację wniosków za 2012 rok oraz za I półrocze 2013 roku 

 Dokonano analizy Sprawozdania z realizacji budżetu gminy, planu zadań 

gospodarczych Gminy Krapkowice oraz wykorzystanie zaciągniętych kredytów 

 i pożyczek za 2012 rok 

 Omówiono stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek 

kulturalno- oświatowych do akcji letniej 2013 roku 

 Omawiano organizację roku szkolnego 2013/2014- zapoznano się ze sprawami 

organizacyjnymi i kadrowymi w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice 

 Zatwierdzono Informacje nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Gminie 

Krapkowice- omówiono informację dot. naboru dzieci do gminnych przedszkoli  

 Dokonano analizy funkcjonowania oświaty w gminie w roku szkolnym 2012/2013- 

uwzględniono przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 

 Omówiono informację dot. naboru uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych                    

i gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 

 Omówiono Organizację Święta Niepodległości. 

 Zapoznano się z realizacją procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz                                    

z organizacją zajęć pozalekcyjnych w szkołach- omówiono informacje nt. działalności 

instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz dzieci i młodzieży 

(OPS, KDK, MiG BP, OSiR, ZHP). 

 Opiniowano program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami realizującymi zadania  gminy. 

 Analizowano stawki podatków i opłaty lokalne na 2014 roku 

 

 

 



Członkowie komisji uczestniczyli w posiedzeniach komisji nt. Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku 

W trakcie roku zgłoszono 4 wniosków do realizacji, które w większości zostały zrealizowane, 

bądź są realizowane. 

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

radnym. 

 

        Przewodniczący Komisji 

                                                                                                   Andrzej Małkiewicz 

 

 

Krapkowice, 30 grudnia 2013 r.        


