
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

ZA 2013 ROK 
 

 

 

Komisja w 2013 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 każdym posiedzeniu spotykała się z Komendantem Straży Miejskiej oraz                     

z przedstawicielem Policji- wspólnie omawiane były sprawy porządkowe i bezpieczeństwa              

w Gminie Krapkowice. 

 

 Opiniowała program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, program 

narkomanii, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 Omówiła realizację uchwały Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości 

 Analizowała Informację o przyznanych dodatkach mieszkaniowych w 2012 roku 

 Analizowała Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy  Krapkowice. 

 Omówiła zagadnienie dot.  współpracy Krapkowic z miastami partnerskimi. 

 Oceniała przygotowanie i zabezpieczenie gminy na wypadek wystąpienia powodzi lub 

innych klęsk żywiołowych- Omówiła zagadnienie dot. poprawienia sytuacji 

przeciwpowodziowej w Gminie Krapkowice w związku z budową zbiornika w 

Raciborzu 

 Analizowała Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy                                       

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminne 

 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 również analizowała opłaty parkomatowe i targowe pobierane 

przez  TBS. 

 Omówiła zagadnienie dot. podjętych prac w celu skutecznej poprawy działania 

sygnalizacji świetlnej w Krapkowicach   

 



 Opiniowała raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice 

za lata 2011-2012 

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

wolnych miejsc grzebalnych, opłat za  przedłużenie dzierżawy, jak również budowy 

nowego cmentarza w Krapkowicach 

 Opiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu, planu zadań gospodarczych Gminy 

Krapkowice za 2012 rok oraz za I półrocze 2013 roku 

 Analizowała realizację wniosków złożonych w 2012 rok oraz w I półroczu 2013 roku. 

 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. 

 Omówiła przygotowania do akcji zimowej 2013/2014 

Oprócz wymienionej tematyki wynikającej z planu pracy komisji, rozpatrywano również 

sprawy mieszkańców gminy.   

Ponadto członkowie komisji przeprowadzili wizję lokalną w gminach sąsiednich tj. Walce, 

Strzeleczki, celem zobaczenia czystości i porządku na tych terenach (realizacja wniosku 

radnego Guta z dnia 12.06.2013r) oraz uczestniczyli w posiedzeniach komisji nt. Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 

Komisja w 2013 roku złożyła 72 wniosków do realizacji. 

Komisja dziękuje wszystkim za dobrą współpracę. 

 

          Przewodniczący Komisji 

 

                Ireneusz Żyłka 

Krapkowice, 30 grudzień 2013 r. 


