
 

WNIOSKI KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 
z posiedzenia w dniu 18 lutego 2019 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Przyjęto informację nt. remontów i inwestycji przeprowadzonych w placówkach szkolnych  
    w 2018 roku. 
2. Pozytywnie zaakceptowano program działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2019 rok.  
    -  Wnioskowano o rozważenie zorganizowania transportu na imprezy, które są organizowane 
    wspólnie z Gminą Gogolin, a odbywają się na terenie gminy Gogolin- informacje te należy  
    rozpropagować-  wniosek Pani Wójcik- wniosek skierowano do KDK. 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informacje nt. planów inwestycyjnych remontowych w placówkach 
oświatowych na 2019 rok.  
4. Pozytywnie zaakceptowano Kalendarz imprez sportowych Gminy Krapkowice na 2019 rok.  
5. Pozytywnie zaakceptowano Informacje nt. osób, które otrzymały stypendia sportowe.  
6. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 
-  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice  
   oraz granic obwodów tych szkół od 1 września 2019 roku; 
-  zmiany uchwały Nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października  
   2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły  
   Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę  
   Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach; 
-  w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/402/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20  
   października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej     
   Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącej w skład  
   Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę  
   Podstawową Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-  
   Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach; 
-  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/401/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20   
   października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  
   Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Sportową  
   Szkołę Podstawową Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach; 
-  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  
   przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych  
   w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice; 
-  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok; 
-  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
7. Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do poprawienia bezpieczeństwa uczniów 
    przechodzących na przejściach dla pieszych na: ul. Szkolnej, ul. Gimnazjalnej i ul. Żeromskiego  
    w Krapkowicach-  wniosek Pana Żyłki i Pani Makselon- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
8. Wnioskowano o zobowiązanie firmy Tauron do uporządkowania terenów gminnych po  
    przeprowadzeniu prac budowlanych- wniosek Pana Kandziory- wniosek skierowano  
    do Wydz. GKI  

 
Przewodniczący Komisji 

 
                         Dariusz Kandziora  
 
Proszę przedstawić do Biura Rady Miejskiej pisemną odpowiedź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału.                                                                                                                                                                                                                                                                 


