
WNIOSKI KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i  SPORTU 
z posiedzenia w dniu 17 wrze śnia 2014 r. 

 
 
 
1.  Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. realizacji wniosków za I półrocze 2014  
     roku 
2.  Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań  
     gospodarczych Gminy za I półrocze 2014 r. 
3.  Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. funkcjonowania oświaty w gminie 
      w roku szkolnym 2013/2014 z uwzględnieniem wyników sprawdzianów 
      i egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięć szkół  
4.   Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. przygotowania placówek do  
      rozpoczęcia roku szkolnego. 
5.   Pozytywnie zaakceptowano Informację dot. naboru uczniów do klas I szkół  
      podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 
6.   Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z wypoczynku dzieci i młodzieży  
      w okresie wakacji w 2014 roku 
7.   Pozytywnie zaakceptowano Informację Zarządu Spółki „ Krapkowicka pływalnia  
      Delfin” za I półrocze  2014 roku. 
8.   Pozytywnie zaakceptowano Informacje nt. Organizacji Święta Niepodległości 
9.   Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/384/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach 
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 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  

10. Wnioskowano o zamontowanie zegara na Pływalni Delfin, tak aby osoby 
      korzystające z basenu wiedziały ile pozostało czasu do zakończenia biletu-  
      wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Spółki KP „Delfin” 
                                                                       
                                                                      Przewodniczący Komisji 

 
     Andrzej Małkiewicz 

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

 
                                                                                                                                                       Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Marzec-Bąk -Podinspektor ds. obsługi biura rady  

Data wytworzenia: 2014-09-17 


