
SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI EDUKACJI, KILTURY I SPORTU  

ZA ROK 2020 
 

 

Komisja w 2020 roku odbyła 4 posiedzenia oraz uczestniczyła w 5 posiedzeniach połączonych 

z Komisją Spraw Społecznych i Komisją Gospodarki i Finansów.  

 

Komisja pracuje w   9- cio osobowym składzie.  

Frekwencja na posiedzeniach komisji na  poziomie dobrym.  

 

W takcie spotkań komisji omówiono tematykę wynikającą z planu pracy Rady Miejskiej i planu pracy 

komisji, często poszerzoną o zagadnienia bieżące. 

 

 Zatwierdzono plan sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Krapkowice oraz 

granic obwodów tych szkół 

 

 Zatwierdzono kalendarz imprez sportowych oraz program działalności  kulturalnych. 

 Przedstawiono osoby, które otrzymały stypendia sportowe. 

 Zatwierdzono plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych w bieżącym roku. 

 Omówiono temat dotyczący rewitalizacji stadionu miejskiego.  

 Przyjęto sprawozdanie z funkcjonowania  Krapkowickiej Pływalni „Delfin”; Krapkowickiego 

Domu Kultury. 

 Omawiano zagadnienie dot. rewitalizacji  stadionu miejskiego. 

 Omawiano zagadnienia dot. działalności Krapkowickiej Pływalni Delfin, KDK, MiGBP, 

działalności kulturalnej  i sportowej w gminie za 2020 rok, dot. wypoczynku  dzieci i młodzieży  

w okresie zimowym i letnim. 

 Omawiano remonty  przeprowadzone  w placówkach oświatowych, analizowano koszty 

utrzymania placówek oświatowych w 2019 roku, analizowano realizację dotacji na zadania 

oświatowe tj, stypendia sportowe, refundację  kosztów nauki zawodu- zapoznano się również z  

realizacją dotacji przeznaczoną dla podmiotów prowadzących żłobki.  

 Analizowano sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań 

gospodarczych za 2019 rok i I pół.2020 roku omawiano organizacje roku szkolnego 

2020/2021,zapoznano się ze sprawami organizacyjnymi i kadrowymi w placówkach 

oświatowych gminy Krapkowice. 

 

 Wspólnie z komisją edukacji, kultury i sportu oraz komisją gospodarki i finansów omawiano 

realizację wniosków za 2019 zgłoszonych przez radnych, stan przygotowań instytucji                       

i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych  do Akcji Lato 2020 roku, 

zagadnienia dot. edukacji  przedszkolnej i wczesnoszkolnej w mieście i gminie  Krapkowice, 

naboru  dzieci do gminnych przedszkoli, zagadnienie dot. pozyskiwania  zewnętrznych środków  

finansowych na projekty realizowane przez gminę Krapkowice, omówienie i określenie zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. likwidacja 

indywidualnych , wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice przy udziale środków 



z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego , analiza organizacji roku 

szkolnego 2020-2021. 

 Analiza Raportu o stanie Gminy  

 Dziękuję wszystkim osobom  współpracującym z nasza komisją, dziękuję radnym za 

współpracę   ……………………………….. 

 

Krapkowice,17 grudnia 2020 r. 


