
Sprawozdanie z działalno ści  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Kadencja 2010- 2014 
 
Komisja odbyła 29 posiedze ń, w tym 9 Komisji wyjazdowych, które odbywały 
się w placówkach o światowych Gminy Krapkowice oraz 6 posiedze ń łączonych 
z Komisj ą Spraw Społecznych i Komisj ą Gospodarki i Finansów 
 
Komisja działała w składzie: 

1. Andrzej Małkiewicz - przewodniczący komisji 
2. Katarzyn Piętka - zastępca przewodniczącego komisji - członek komisji od 

15.06.2011 r. po wygaśnięciu mandatu radnej Agnieszki Daniszewskiej 
3. Dariusz Kandziora - członek komisji od 21.11.2012 r. po wygaśnięciu mandatu 

radnej Krystyny Chudala 
4. Grzegorz Podsiadło- członek komisji 
5. Krzysztof Czapluk - członek komisji 
6. Sylwia Janocha- członek komisji  
7. Werner Koppe - członek komisji 
8. Andrzej Krajka - członek komisji 
9. Norbert Suchy - członek komisji  
10. Artur Thiel - członek komisji 
11. Tomala Ewald - członek komisji 
12. Żyłka Ireneusz - członek komisji  

 
Przewodnictwo i skład komisji ulegało kilkukrotnym zmianom w trakcie bieżącej 
kadencji. Z dniem 13.09.2011 roku po wygaśnięciu mandatu Radnej Agnieszki 
Daniszewskiej funkcję zastępcy przewodniczącego objął Radny Andrzej Małkiewicz, 
który w wyniku następnej zmiany, w dniu 21.11.2012 roku objął funkcję 
przewodniczącego komisji, natomiast ustępujący Radny Grzegorz Podsiadło przejął 
funkcję zastępcy przewodniczącego. W dniu 19.12.2013 roku nastąpiła jeszcze jedna 
zmiana, kiedy funkcję zastępcy przewodniczącego komisji objęła Radna Katarzyna 
Piętka natomiast Radny Grzegorz Podsiadło został członkiem komisji. 
 
Frekwencja i aktywność radnych na poszczególnych posiedzeniach była na poziomie  
dobrym. W trakcie spotkań komisji omawiano tematykę wynikającą z planu pracy 
zatwierdzonego przez Radę Miejską, często poszerzonego o problematykę bieżącą.  
 
� Corocznie zajmowano się bieżącą analizą i oceną planu zadań finansowo- 

rzeczowych z zakresu oświaty i kultury. 
� Analizowano i oceniano działalność przedszkoli, szkół podstawowych i szkół 

gimnazjalnych, a także  jakość nauczania w tych placówkach.  
� Omawiano perspektywy rozwoju placówek oświatowych i analizowano koszty 

utrzymania w tych placówkach. 
� Omawiano funkcjonowanie i dostosowanie oddziałów szkolnych do przyjęcia 

sześciolatków do szkół. 
� Corocznie analizowano dotację na zadania oświatowe i opiekuńcze tj. 

stypendia szkolne, refundacje kosztów nauki zawodu, dotacje do żłobków. 
� Analizowano zasady, tryby przyznawania, pozbawiania, rodzaje i wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i wynagrodzeń. 



� Analizowano i wprowadzono w życie koncepcję utworzenia żłobków oraz 
klubów dziecięcych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.  

� Omawiano koncepcje reorganizacji oświaty w Gminie Krapkowice w zakresie 
m.in. powstania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 i Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach, gdzie po przeprowadzonych w jednostkach 
oświatowych konsultacjach zdecydowano o utworzeniu jedynie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach. 

� Analizowano perspektywy rozwoju Krapkowickiego Domu Kultury oraz 
powstanie nowej fili Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach. 

� Omawiano stan obecny i perspektywy rozwoju sportu szkolnego                                     
i wyczynowego. 

� Analizowano zmianę funkcjonowania spółki OSiR w wyniku czego z zarządu 
tej spółki zostały wyłączone wszystkie obiekty sportowe prócz pływalni. Tym 
samym została zmieniona nazwa spółki na Krapkowicka Pływalnia DELFIN 

� Omawiano działalność i funkcjonowanie klubów sportowych. 
� Zatwierdzano Kalendarze świąt państwowych, imprez sportowych , 

wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży 
 

Komisja zgłosiła do realizacji ogólnie 42  wnioski. Na uwagę zasługuje fakt, że wiele 
wniosków w zakresie remontów  była efektem wprowadzonych od początku 2013  
roku komisji wyjazdowych, które odbywały się w siedzibach placówek oświatowych, 
gdzie członkowie komisji mogli bezpośrednio zapoznać się z problemami tych 
placówek. Ta dobra praktyka wypracowana przez komisję przyczyniła się do wzrostu 
zaangażowania zarówno kierownictwa placówek oświatowych, jak również samych 
członków komisji, którzy podejmowali ciekawe i merytoryczne dyskusje oparte na 
realnych problemach zaobserwowanych w odwiedzanych placówkach. 
 
Dziękuję za 4-letnią współpracę 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Andrzej Małkiewicz 
 
 
   


