
SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNO ŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

ZA 2012 ROK 
 
 
 

Komisja w 2012 roku odbyła 6 posiedzeń, w tym 2  wyjazdowe: do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Krapkowicach i  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach. 

Komisja pracuje w 9-cio osobowym składzie. 

Frekwencja na poziomie dobrym. 

 
Komisja na kaŜdym posiedzeniu spotykała się z Komendantem StraŜy Miejskiej oraz                     

z przedstawicielem Policji- wspólnie omawiane są sprawy porządkowe i bezpieczeństwa              

w Gminie Krapkowice. 

 
• Opiniowała program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, program 

narkomanii, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

• Omówiła moŜliwość utworzenia spółdzielczości socjalnej w Krapkowicach- po czym 

stwierdzono, Ŝe jeŜeli będzie zainteresowanie ze strony lokalnej społeczności pracą w 

ramach spółdzielczości socjalnej to komisja takim osobom/grupom  udzieli wsparcia 

w rozwijaniu zamierzonego celu.  

 

• Analizowała Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy  Krapkowice. 

 
• Omówiła zagadnienie dot. Integracji Krapkowic z Unią Europejską oraz współpracę 

Krapkowic z miastami partnerskimi. 

 
• Oceniała przygotowanie i zabezpieczenie gminy na wypadek wystąpienia powodzi lub 

innych klęsk Ŝywiołowych. 

 
• Zapoznała się szczegółowo  z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatu 

Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy. 

 
• Analizowała zagadnienie dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz 

lokalami socjalnymi jak równieŜ analizowała opłaty parkomatowe i targowe pobierane 

przez  TBS. 



 
• Wielokrotnie analizowała temat dot. cmentarzy w Krapkowicach- pod kątem ilości 

wolnych miejsc grzebalnych, opłat za  przedłuŜenie dzierŜawy, rozbudowy  jak 

równieŜ wyboru lokalizacji pod budowę nowego cmentarza komunalnego. 

 
• Omówiła zagadnienie dot. ekologii i ochrony środowiska w gminie. 
 
• Analizowała działalność klubu AA w Krapkowicach. 
 
• Omawiała działalność opieki zdrowotnej w szkołach. 
 
• Opiniowała Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

      Podmiotami realizującymi zadania gminy. 

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

      Krapkowice. 

 

Oprócz wymienionej tematyki wynikającej z planu pracy komisji, omówiono równieŜ tematy 

sesyjne, jak równieŜ rozpatrywano sprawy mieszkańców gminy.   

Członkowie komisji uczestniczyli w komisji wyjazdowej, która miała na celu 

przeprowadzenie wizji lokalnej nieruchomości do zamiany pomiędzy MSM 

„ZJEDNOCZENIE” a Gminą Krapkowice oraz terenów pod budowę  nowego cmentarza 

komunalnego w Krapkowicach.     

Komisja w 2012 roku złoŜyła 45 wniosków do realizacji, z czego większość została 

zrealizowana . 

Komisja dziękuje wszystkim za dobrą współpracę. 

 

                                                                                         
          Przewodniczący Komisji 

 
                Ireneusz śyłka  
 
 
 

Krapkowice, 28 grudzień 2012 r. 
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