
Sprawozdanie z działalno ści Komisji Spraw Społecznych 

Kadencja 2010- 2014 

 

Komisja odbyła 28 posiedze ń, w tym 7 wyjazdowych a 6 posiedze ń odbyło si ę 
wspólnie z Komisj ą Gospodarki i Finansów oraz Komisj ą Edukacji, Kultury                     
i Sportu. 

Komisja działała w składzie: 

1. Ireneusz Żyłka- Przewodniczący Komisji 
2. Małgorzata Szarek- Zastępca Przewodniczącego 
3. Józef Brzozowski- członek komisji 
4. Katarzyna Piętka- członek komisji od 15.06.2011 r. po wygaśnięciu mandatu 

radnej Agnieszki Daniszewskiej  
5. Józef Gut- członek komisji 
6. Sylwia Janocha- członek komisji  
7. Andrzej Malinowski- członek komisji 
8. Władysław Maj- członek komisji 
9. Grzegorz Podsiadło- członek komisji  

 
Komisja praktycznie na każdym swym posiedzeniu spotykała się z Komendantem 
Straży Miejskiej i Kierownikiem Referatu Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji   
i omawiała sprawy porządku i bezpieczeństwa w Gminie Krapkowice 
 
Komisja wypracowała stanowisko oraz rekomendowała Radzie Miejskiej kandydatów 
na ławników do Sądu Rejonowego  
 
Komisja odbyła wyjazdowe posiedzenia do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zapoznano 
się z ideą warsztatu oraz poznano uczestników warsztatu, ich osiągnięcia i problemy. 
 
Komisja obradowała, także w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach 
 
Komisja zajmowała się zagadnieniem dot. cmentarnictwa komunalnego  
 
Oceniono działalność służby zdrowia w szkołach 
 
Omówiono zagadnienie dot. współpracy Krapkowic z miastami partnerskimi 
 
Analizowano zagadnienie dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy                   
i lokalami socjalnymi oraz opłaty parkomatowej i targowej  
 
Omówiono zagadnienie dot. Spółdzielczości Socjalnej  



 
Opiniowano Regulamin dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Krapkowice  
 
Omówiono zagadnienia dot. stanu przygotowań i zabezpieczeń gminy Krapkowice                       
w razie wystąpienie powodzi 
 
Komisja omawiała zagadnienia związane z działalnością  Ośrodka Pomocy 
Społecznej   
 
Opiniowano  Programy: 

• Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
• Przeciwdziałania narkomanii   
• Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
• Opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 
• Współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
 
Omawiano powstanie polityki prorodzinnej- utworzenie Krapkowickiej Karty Rodziny 
oraz przystąpienie do programu  pn. Opolska karta Rodziny i Seniora    
 
Oprócz wymienionej tematyki wynikającej z planu pracy komisji, omawiano również 
tematy sesyjne, jak również sprawy bieżące. 
 
Jako przewodniczący Komisji byłem częstym gościem na spotkaniach wigilijnych, 
rocznicowych i innych ważnych uroczystości w OPS, ŚDS, WTZ i klubie AA 
 
Komisja zgłosiła do realizacji ogólnie 220 wniosków  
 
Podziękowanie za czteroletnią współpracy 
 
 
        Przewodniczący Komisji 
 
                         Ireneusz Żyłka 
 
 
   


