
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

ZA 2019 ROK 
 

 

 

Komisja w 2019 roku odbyła 6 posiedzeń oraz uczestniczyła w 6 posiedzeniach 

łączonych z Komisją Edukacji Kultury i Sportu  i Komisją Gospodarki i Finansów. 

Komisja pracuje w 10-cio osobowym składzie. 

Frekwencja na poziomie dobrym. 

 

Komisja na każdym posiedzeniu spotykała się z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej- 

wspólnie omawiane były sprawy porządkowe i bezpieczeństwa w Gminie Krapkowice. 

Komisja: 

• Opiniowała programy: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

narkomanii; przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wspierania rodziny oraz ich 

realizację. 

• Analizowała zasoby pomocy społecznej dla Gminy  Krapkowice. 

• Omówiła Program „Dostępność Plus”; 

• Omówiła realizację: uchwały Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krapkowice oraz zapoznała się z informacją nt. obowiązku utrzymania  

w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników na odpady komunalne przez 

właścicieli i zarządców mieszkań. 

• Zapoznała się szczegółowo z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatu 

Terapii Zajęciowych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. 

- Komisja poparła wniosek o wsparcie WTZ , dzięki czemu ościenne gminy udzielą   

    pomocy finansowej na 2020 rok.  

• Opiniowała Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

 podmiotami realizującymi zadania gminy oraz Sprawozdanie z jego realizacji. 

• Omówiła raport z rocznych badań zawierających informację o uzyskanych wynikach , 

zróżnicowaniu przestrzennym i czasowym, wielkości stężenia zanieczyszczeń 

pyłowych na terenie Gminy Krapkowice. 

• Omówiła zagadnienie dot.  współpracy Krapkowic z miastami partnerskimi. 

• Omówiła Informację nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice                      

w razie wystąpienia powodzi.  



• Zapoznała się z Informacją nt. dotacji celowych przyznanych w 2018 roku.  

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

wolnych miejsc grzebalnych, opłat za  przedłużenie dzierżawy. 

• Wielokrotnie debatowała nt. lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w 

Krapkowicach- dokonano wizji lokalnej proponowanych lokalizacji.  

• Analizowała zagadnienie dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz 

lokalami socjalnymi jak również analizowała opłaty parkomatowe i targowe pobierane 

przez  ZGKiM 

• Opiniowała Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu, 

Gminy Krapkowice za 2018 rok oraz za I półrocze 2019 roku. 

• Omówiła działalność opieki zdrowotnej w szkołach. 

• Analizowała stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 r. 

• Omówiła realizację wniosków zgłoszonych przez radnych. 

• Uczestniczyła w debacie nt. Bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przestrzeni 

publicznej „Widać mnie- kierowco uważaj” 

Oprócz wymienionej tematyki wynikającej z planu pracy komisji, rozpatrywano również 

sprawy bieżące mieszkańców gminy.   

Ponadto członkowie komisji uczestniczyli w wizjach lokalnych oraz spotkaniach 

organizowanych przez Burmistrza.  

Przewodnicząca komisji uczestniczyła w licznych okolicznościowych imprezach 

reprezentując Radę Miejską i Komisję Spraw Społecznych m. in w: 

1) obchodach Świąt Bożego Narodzenia w ŚDS i OPS; 

2) otwarciu ŚDS „Na Polnej” i rozpoczęciu projektu „ArteDisabled” finansowanego 

     z rządowego programu „Od zależności ku samodzielności”; 

3) obchodach: 5-lecia Stowarzyszenia „Pasja”, 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej  

      1 stopnia w Krapkowicach. 

4) obchodach Dni Seniora  

5) koncertach organizowanych przez KDK, Galerię „Studnia” i przedszkola. 

Członkowie Komisji w 2019 roku złożyli do realizacji 41 wniosków. 

Komisja dziękuje wszystkim za dobrą współpracę. 

 

          Przewodnicząca Komisji 

 

              Maria Karwecka  

 

Krapkowice, 19 grudzień 2019 r. 


