
WNIOSKI KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 
z posiedzenia w dniu 20 czerwca 2022 r. 

____________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi  
     Krapkowic. 
2. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały: 
    - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
       z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2021 rok; 
    - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2021 rok. 
3. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji wniosków za 2021 rok.  
4. Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. stanu przygotowań instytucji i organizacji społecznych,  
    placówek kulturalno- oświatowych do Akcji Lato 2022 roku.  
    - wnioskowano o zamieszczenie na stronie internetowej informacji, nt. dzieci, które mogły 
       przystąpić do rekrutacji i zakwalifikowały się do przedszkoli na terenie Gminy Krapkowice oraz   
       w jakim termie będą rekrutowane do przedszkoli dzieci z Ukrainy- wniosek Pana Kandziory-  
       wniosek skierowano do Wydz. Oś.  
5. Wnioskowano o wprowadzenie do Planów Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w latach 
     kolejnych, w miesiącu czerwcu, tematu „Podsumowanie Krapkowickiego Biegu Ulicznego”-  
     wniosek Pana Kandziory- wniosek skierowano do Przewodniczącego Komisji. 
6. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    -  projekt uchwały nr 4- w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie 
       Krapkowice na rok szkolny  2022/2023   
    - projekt uchwały nr 5- w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego  tryb i kryteria 
       przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych  
       prowadzonych przez Gminę Krapkowice ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w 
       pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej. 
       - Wnioskowano, aby w miarę możliwości finansowych, w przyszłym roku budżetowym został 
         zwiększony o 0,25 procent, fundusz nagród dla nauczycieli- wniosek komisji- wniosek 
         skierowano do Wydz. Oś.    
       - Wnioskowano o usunięcie zapisu „Dotychczas otrzymane nagrody” z druku Wniosku 
          o przyznanie nagród za osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej-     
         wniosek komisji-  wniosek skierowano do Wydz. Oś.   
       - wnioskowano o zorganizowanie na początku roku kalendarzowego szkolenia dla nauczycieli  
         na temat obowiązującego prawa oświatowego- szkolenie przeprowadzić w Sali kinowej   
         Krapkowickiego Domu Kultury- wniosek Pana Żyłki i Pana Krajki- wniosek skierowano do  
         Wydz. Oś.   
   - projekt uchwały nr 6 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  
       o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice. 
    -  projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2022 rok. 
    -  projekt uchwały nr 10 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
    -  projekt uchwały nr 24 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zwiększenia kwoty dotacji  
       celowej na dziecko objęte opieką w żłobku 
7. Wnioskowano o wymianę parkietu na hali widowiskowo-sportowej im W. Piechoty  
       w Krapkowicach- wniosek Pani Karweckiej- wniosek skierowano do Spółki WiK 
 

      Przewodniczący Komisji 
 

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


