
 

WNIOSKI KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 
z posiedzenia w dniu 24 lutego 2020 r. 

_________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano Program działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2020 rok.  
2. Pozytywnie zaopiniowano Kalendarz imprez sportowych Gminy Krapkowice na 2020 rok. 
     -  wnioskowano o rzetelne przygotowywanie materiałów sesyjnych i komisyjnych oraz  
        sprawdzanie ich przed wysyłką do radnych, w celu wyeliminowania błędów - wniosek Pana  
        Żyłki- wniosek skierowano do wszystkich wydziałów  
      - wnioskowano o udostępnianie na stronie internetowej spółki Delfin informacji nt. działalności 
        sportowej w szkołach podstawowych- wniosek Pana Kandziory- wniosek skierowano do  
        spółki Delfin  
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. osób, które otrzymały stypendia sportowe.    
      - wnioskowano o sprawdzenie możliwości dokonania zmiany w Regulaminie przyznawania  
        stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, zapisu: „Stypendia sportowe są przyznawane 
        zawodnikom zrzeszonym w stowarzyszeniach lub klubach sportowych mających siedzibę na 
        terenie Gminy Krapkowice”- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. OST   
     -  wnioskowano o sprawdzenie zapisów ujętych w Uchwale w sprawie określenia  
        szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości  
        stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, pod katem zgodności z Ustawą o sporcie-  
        wniosek Pana Orzechowskiego- wniosek skierowano do Wydz. OST   
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. planów inwestycyjnych i remontowych w placówkach 
    oświatowych na 2020 rok. 
5. Pozytywnie zaopiniowano Informacje nt. stanu przygotowań instytucji i organizacji społecznych  
    placówek kulturalno- oświatowych do akcji „Zima”   
     - wnioskowano, aby Informacja nt. stanu przygotowań instytucji i organizacji społecznych 
       placówek kulturalno- oświatowych do akcji „Zima” była przedstawiana w miesiącu grudniu-  
       wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do wydz. Oś.  
6. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok 
    - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
    - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Krapkowice   
7. Wnioskowano o przygotowanie na kwietniową Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, zmiany 
    Regulaminu wynajmowania sal gimnastycznych poprzez ujednolicenie stawek opłat za  
    wynajmowanie sal przez stowarzyszenia, kluby i osoby prywatne- wniosek Pana Kandziory 
    i Pani Karweckiej- wniosek skierowano do  Wydz. OST.  
        
 
 
 
 

       Przewodniczący Komisji 
 

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


