Sprawozdanie z działalności
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Kadencja 2014- 2018
Komisja odbyła 21 posiedzeń, w tym 12 Komisji wyjazdowych, które odbywały
się w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice oraz 11 posiedzeń
łączonych z Komisją Spraw Społecznych i Komisją Gospodarki i Finansów
Komisja działała w składzie:
1. Kielar Anna - przewodniczący komisji
2. Warzecha Andrzej - zastępca przewodniczącego komisji
3. Brzezińska Krystyna- członek komisji
4. Holinej Adam- członek komisji
5. Kandziora Dariusz - członek komisji
6. Linek Tomasz - członek komisji
7. Orzechowski Adam- członek komisji
8. Thiel Artur- członek komisji
9. Zdun Jarosław- członek komisji
10. Żyłka Ireneusz - członek komisji
Frekwencja i aktywność radnych na poszczególnych posiedzeniach była na poziomie
dobrym. W trakcie spotkań komisji omawiano tematykę wynikającą z planów pracy
zatwierdzonych przez Radę Miejską, często poszerzoną o problematykę bieżącą.
- Corocznie zajmowano się bieżącą analizą i oceną planu zadań finansoworzeczowych z zakresu oświaty i kultury.
- Analizowano i oceniano działalność przedszkoli, szkół podstawowych i szkół
gimnazjalnych, a także jakość nauczania w tych placówkach.
- Zatwierdzano plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych- podjęto
decyzję o budowie boisk sportowych przy: Szkole Podstawowej nr 1 (dawne
Gimnazjum Nr 2), Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Zespole Szkolno- Przedszkolnym
nr 4.
- Omawiano perspektywy rozwoju placówek oświatowych i analizowano koszty
utrzymania w tych placówkach.
- Corocznie analizowano dotację na zadania oświatowe i opiekuńcze
tj. stypendia szkolne, refundację kosztów nauki zawodu, dotacje do żłobków.
- Analizowano kryteria podziału środków na sport - Omawiano działalność
i funkcjonowanie klubów sportowych
- Analizowano i przeprowadzono reorganizację szkół w Gminie Krapkowicedostosowano sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
- Analizowano zmianę funkcjonowania spółki Krapkowickiej Pływalni Delfin
w wyniku czego do zarządu tej spółki zostały włączone wszystkie obiekty sportowe.
- Zatwierdzano Kalendarze świąt państwowych, imprez sportowych, wypoczynku
zimowego i letniego dzieci i młodzieży
- Omawiano działalność merytoryczną i finansową Krapkowickiego Domu Kultury,
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, Krapkowickiej Pływalni Delfin.
Komisja zgłosiła do realizacji ogólnie 60 wnioski. Wiele wniosków w zakresie
remontów było złożonych na komisjach wyjazdowych, które odbywały się w
siedzibach placówek oświatowych, gdzie członkowie komisji mogli bezpośrednio
zapoznać się z problemami tych placówek. To przyczyniło 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

Przewodnicząca Komisji
Anna Kielar

