
 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNO ŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

ZA 2011 ROK  

 

Komisja w 2011 roku odbyła  7 posiedzeń , w tym 2 wyjazdowe:  do Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Krapkowicach i Środowiskowego Domu Samopomocy               

w Krapkowicach- lustracyjne na cmentarzu komunalnym 

w Krapkowicach  

Komisja pracuje w   9-cio     osobowym  składzie   

Frekwencja  na poziomie dobrym . 

 

 1. Komisja na każdym  posiedzeniu spotykała się z Komendantem Straży Miejskiej     

ostatnio  w każdym posiedzeniu uczestniczy również przedstawiciel Policji  - wspólnie 

omawiane są  sprawy porządkowe  i bezpieczeństwa w Gminie Krapkowice . 

 

 2. Komisja opiniowała  program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych , program narkomanii ,program przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 

 3.  Omówiono możliwości założenia żłobka w Krapkowicach – procedury  

przekreślają założenie gminnego żłobka – skorzystano z możliwości  tworzenia    

prywatnych żłobków, klubów dziecięcych  

 

 4. Komisja oceniała  przygotowanie i zabezpieczenie  gminy na wypadek 

wystąpienia powodzi  

 

 5. Omówiono Program Ochrony Środowiska  

 

 6. Komisja zapoznała się szczegółowo z działalnością  Ośrodka Pomocy Społecznej 

Warsztatu Terapii Zajęciowej , Środowiskowego Domu Samopomocy   

 

 7. Analizowała zagadnienie dot. gospodarowania mieszkaniowym  zasobem gminy     

oraz lokalami socjalnymi , jak również zagadnienie dot. cmentarnictwa  komunalnego    

-   temat cmentarnictwa wielokrotnie omawiano  



 

  

 8. Oceniano działalność opieki zdrowotnej w szkołach  

 

9. Opiniowano program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami realizującymi zadania gminy . 

 

10.  Omawiano zagadnienia dot. integracji Krapkowic z Unią Europejską i współpracą 

Krapkowic z miastami partnerskimi . 

 

11. Omówiono   zagadnienie dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krapkowice  

 

Oprócz wymienionej tematyki wynikającej z planu pracy komisji , omawiano również 

tematy sesyjne, jak również sprawy bieżące   

 

Uczestniczono: w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Straży Pożarnej                  

w Ściborowicach, w przeglądzie Amatorskim Działalności Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych ,Paraolimpiadzie ,w Panelu dot. Spółdzielczości Socjalnej ( jako 

przewodniczący komisji )  

 

 

Komisja zgłosiła w 2011 roku  29  wniosków do realizacji, z czego większość została 

zrealizowana . 

Komisja dziękuje wszystkim za  dobra współpracę z komisją  

 

                                                                             Przewodniczący Komisji  

                                                                                mgr Ireneusz Żyłka  

 

Krapkowice, 28 grudzień 2011 r. 
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