
 

WNIOSKI KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 
z posiedzenia w dniu 23 września 2019 r. 

_________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji wniosków za I półrocze 2019 roku.  
2. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych gminy  
     za I półrocze 2019 roku.  
3. Pozytywnie zaopiniowano Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym  
    2018/2019 z uwzględnieniem: wyników egzaminu ósmoklasisty, działań podejmowanych przez  
    szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
    wyników nadzoru pedagogiczny. 
4. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji  
    w 2019 roku.     
       - Wnioskowano, aby rozważyć wprowadzenie do Baszty Krapkowickiej  przedstawianie historii  
       Krapkowic, osobom zwiedzającym- wniosek Pana Krajki- wniosek skierowano do  
       KDK 
5. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. Organizacji Święta Niepodległości. 
    - Wnioskowano o uporządkowanie kwietników przy ul. Wolności w Krapkowicach (na przeciw  
    pomnika Ofiar Wojen)- wniosek Pani Wójcik- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
6. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Krapkowickiej Spółki „Delfin” za I  
    półrocze 2019 roku.  
    - Wnioskowano o odnowienie nazwy umiejscowionej nad wejściem na stadion KS UNIA  
    Krapkowice- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Spółki Delfin 
7. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    - w sprawie przystąpienia Gminy Krapkowice do Stowarzyszenia Opolska Regionalna 
      Organizacja Turystyczna; 
    - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok; 
    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
    - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Opole; 
    - w sprawie zmiany uchwały Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia  
     2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice,  
     których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice, udostępnionych dla 
     operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 
     a) wnioskowano o wystosowanie do Starostwa Powiatowego prośby w sprawie partycypacji  
          kosztów przejazdu autobusów na trasie Krapkowice- Gogolin- wniosek Pana Kandziora-  
         wniosek skierowano do Wydz. GKI  
    - w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych  
      prowadzonych przez Gminę Krapkowice. 
8. Wnioskowano o ustawienie ławki oraz kosza przy wejściu do Punktu Konsultacyjno-        
     Terapeutycznego, przy ul. Krasickiego 4 w Krapkowicach oraz o zwrócenie się z prośbą do  
     osoby prowadzącej ten punkt w sprawie uporządkowania parkowania samochodów przez 
     uczestników- w czasie trwania spotkań terapeutycznych, uczestnicy blokują miejsca  
     parkingowe mieszkańcom bloku Krasickiego 4- wniosek Pana Kandziory- wniosek  
     skierowano do Wydz. GKI i OPS   
9. Wnioskowano o wykonanie podjazdu dla wózków przy schodach Publicznego Przedszkola Nr 6 
     w Krapkowicach- wniosek Pana Kandziory- wniosek skierowano do Wydz. Oś i GKI  
 

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


