
 

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

_________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie przeanalizowano stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 rok: 
     - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
     - projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości; 
     - projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/109/2011 Rady Miejskiej  
       w Krapkowicach z 23 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów. 
2.  Pozytywnie zaopiniowano Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi  
     podmiotami na 2020 rok:  
    - projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z  
      organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  
      pożytku publicznego na 2020 rok.” 
3. Realizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych  
    w szkołach. Informacja o działalności instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie zadań na  
    rzecz dzieci i  młodzieży (OPS, KDK, MiG BP, Spółka Delfin, ZHP). 
    -  wnioskowano, aby  kolejne informacje dot. procesu dydaktycznego i wychowawczego były  
       przygotowywane bardziej szczegółowo - wniosek Pani Wójcik- wniosek skierowano do 
       Wydz. Oświaty i Kultury 
    - wnioskowano o przygotowanie na grudniową Sesję Rady Miejskiej, Apelu do Ministerstwa 
       Edukacji Narodowej w sprawie podwyższenia subwencji na realizację zadań oświatowych w  
       Gminie Krapkowice - wniosek Pani Karweckiej- wniosek skierowano do Wydz. Oświaty  
       i Kultury   
    -  wnioskowano o zamieszczanie na bieżąco na stronie internetowej Krapkowickiej Spółki  
       Delfin informacji nt. osiągnieć sportowych uczniów szkół podstawowych- wniosek Pana  
       Żyłki- wniosek skierowano od Spółki Delfin 
4. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok; 
    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
    - w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmin  
      Krapkowice a Gminą Kędzierzyn-Koźle; 
    - w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Sportowego Gimnazjum Nr 1 im.  
      Janusza Korczaka w Krapkowicach; 
    - w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2im. Powstańców  
      Śląskich w Krapkowicach; 
   - w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/256/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie  
      utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach i nadania mu statutu oraz  
      organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla 
      placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. 
5. Wnioskowano o rozważenie przekształcenia terenu do gry w paintballa, na teren pod wybieg dla  
     psów- ul. Wrzosów w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Spółki  
     Delfin.       
        

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


