
WNIOSKI KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 

z posiedzenia w dniu 20 września 2021 roku 
___________________________________________________________________________ 

 
 

1. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych gminy za I 

półrocze 2021r. 

2. Pozytywnie zaopiniowano informację z realizacji wniosków za I półrocze 2021 roku. 

3. Pozytywnie zaopiniowano Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2021/2022 z uwzględnieniem: 

-wyników egzaminów ósmoklasisty, 

-działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

-wyników nadzoru pedagogicznego. 

- Wnioskowano o zorganizowanie spotkania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na temat aktualizacji 

regulaminu przyznawania nagród Burmistrza, Kultury Oświaty, Ministra Edukacji, innych nagród dla 

nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych – wniosek radnego Ireneusza Żyłki skierowano do 

Wydziału Oświaty 

- Wnioskowano o rozeznanie sprawy dotyczącej dofinansowania do biletów miesięcznych dla uczniów 

uczęszczających do placówek szkolnych w gminie Krapkowice a zamieszkujących na terenie innych 

gmin – wniosek radnego Dariusza Kandziory skierowano do Wydziału Oświaty 

4. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2021 

roku. 

- Wnioskowano o uzupełnienie sprawozdania o organizowane w czasie wakacji zajęcia i imprezy dla 

dzieci i młodzieży na terenie rekreacyjnym przy Pływalni Delfin – wniosek radnego Ireneusza Żyłki 

skierowano do Wydziału Oświaty 

5. Pozytywnie zaopiniowano organizację Święta Niepodległości. 

- Wnioskowano o możliwość odnowienia do dnia Święta Niepodległości tablicy na Pomniku Ofiarom 

Wojen i Przemocy – wniosek radnego Ireneusza Żyłki skierowano do Wydziału GKI oraz do Spółki WiK 

6. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Krapkowickiej Pływalni „Delfin” za I półrocze 

2021 roku. 

7. Pozytywnie zaopiniowano informację nt. skutków pandemii, koszty z tym związane oraz utracone 

przychody bezpośrednie i pośrednie. 

8. Pozytywnie zaopiniowano Informację z przeglądu stanu technicznego urządzeń, sprzętu na 

gminnych placach zabaw, stanu technicznego „kubłów ulicznych”, ławek. 

9. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: 

- zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok (projekt uchwały z 08.09.2021r.) 

- wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 08.09.2021r.) 

- wyrażenia  woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą 

Izbicko  

 

 

 

 

 

 



- wniosek w sprawie zlikwidowania ławek znajdujących się przy ul. Wolności w Krapkowicach został 

przez Komisję rozpatrzony negatywnie. 

 

 

 

                                                                                                                                          Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                                                Dariusz Kandziora 

                                                                                                                                  

 


