
 

 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 

ZA 2021 ROK. 
 

Komisja w 2021 roku odbyła 7 posiedzeń- 4 posiedzenia stacjonarnie oraz 3 

posiedzenia zdalne- w tym 5 posiedzeń wspólnie z Komisją Spraw Społecznych oraz Komisją 

Gospodarki i Finansów. 

Komisja pracuje w 9 osobowym składzie. 

Frekwencja i aktywność radnych na poziomie bardzo dobrym. 

W trakcie spotkań komisji omówiono tematykę wynikającą z planu pracy Rady Miejskiej                

i planu pracy komisji, często poszerzoną o zagadnienia bieżące, 

• Zatwierdzono Program działalności kulturalnej oraz kalendarz imprez sportowych.  

• Przedstawiono osoby, które otrzymały stypendia sportowe. 

• Zatwierdzono plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych                           

w bieżącym roku. 

• Przyjęto sprawozdania z funkcjonowania: Krapkowickiej Pływalni „Delfin”; 

Krapkowickiego Domu Kultury;  Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. 

• Omówiono działalność kulturalną i sportową w Gminie Krapkowice za 2020 rok  

• Zapoznano się ze Sprawozdaniami nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 

zimowym i letnim.  

• Omówiono remonty  przeprowadzone w ubiegłym roku w placówkach oświatowych. 

• Analizowano koszty utrzymania placówek oświatowych w 2020 roku 

• Analizowano realizację dotacji na zadania oświatowe tj. stypendia sportowe, refundacja 

kosztów nauki zawodu- zapoznano się również z realizacją dotacji przeznaczoną dla 

podmiotów prowadzących żłobki. 

• Zapoznano się ze Sprawozdaniem z realizacji rocznego Programu współpracy                          

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

• Omówiono realizację wniosków.  

• Dokonano analizy Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z realizacji budżetu  

i zadań gospodarczych Gminy Krapkowice  za rok 2020 oraz za I półrocze 2021 r.  

• Omawiano organizację roku szkolnego 2021/2022- zapoznano się ze sprawami 

organizacyjnymi i kadrowymi w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice. 



• Zatwierdzono Informacje nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Gminie 

Krapkowice- omówiono informację dot. naboru dzieci do gminnych przedszkoli.  

• Zaakceptowano Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2020/2021 z uwzględnieniem: wyników egzaminu ósmoklasisty, działań podejmowanych 

przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.  

• Omówiono Organizację Święta Niepodległości. 

• Zapoznano się z realizacją procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz                                    

z organizacją zajęć pozalekcyjnych w szkołach- omówiono informacje nt. działalności 

instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz dzieci i młodzieży. 

• Zapoznano się z Informacją nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń w placówkach 

oświatowych podczas pandemii epidemii COVID. 

• Opiniowano program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

realizującymi zadania  gminy. 

• Rozpoczęto pracę nad aktualizacją „Regulaminu Przyznawania Nagród Dyrektora  

i Burmistrza dla nauczycieli”. 

• Odbyły się spotkania na temat modernizacji Stadionu Otmęt. 

 

Frekwencja i aktywność na Komisjach była wzorowa, za co serdecznie dziękuję osobom  

i instytucjom współpracującym z naszą Komisją, jak również radnym. 

         

 

Przewodniczący Komisji 

                                                                                                   Dariusz Kandziora 

 

 

 

Krapkowice,  16 grudnia 2021 r.        


