
WNIOSKI KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i  SPORTU 
z posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2014 r. 

 
 
 
1. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży  
    w okresie ferii zimowych 2014 roku 
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. kosztów utrzymania placówek  
     oświatowych w 2013 roku 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. remontów przeprowadzonych  
    w placówkach oświatowych w 2013 roku 
4. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji dotacji na zadania 
    oświatowe i opiekuńcze  w 2013 roku (stypendia szkolne, refundacja kosztów 
    nauki zawodu, żłobki) 
5. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. działalności kulturalnej KDK  
     z uwzględnieniem przygotowań do organizacji Dnia Dziecka 
6. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 
    Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  
    prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 oraz Informację  
    o działalności sportowej za 2013 rok 
7. Pozytywnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  
     XVII/256/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 października 2004 roku 
     w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
     logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli 
     realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  
     o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych  
     w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice  

• Wnioskowano o wykreślenie z w/w projektu uchwały punktu 1 „w § 1 po 
tiret czwartym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret piąte                  
w brzmieniu: - pedagog specjalny zatrudniony w oddziałach 
integracyjnych- 26 godzin tygodniowo”- wniosek Pana Żyłki i Pana 
Krajki- wniosek skierowano do Wydziału O światy i Kultury  

8. Wnioskowano o doposażenie placów zabaw przy Przedszkolach Publicznych 
    w Dąbrówce Górnej, Rogowie Opolskim, Gwoździcach- wniosek Pana Koppe-  
    wniosek skierowano do Wydz. O światy i Kultury  
9. Wnioskowano o wymianę ogrodzenia od frontu szkoły podstawowej w Dąbrówce 
    Górnej- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. O światy 
    i Kultury   

                                                       
 Przewodniczącego Komisji 
 
       Andrzej Małkiewicz 

 
 

Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. 
realizacji wniosków skierowanych do danego wydziału .       
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