
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

ZA 2021 ROK 
 

 

 

Komisja w 2021 roku odbyła 7 posiedzeń- 4 posiedzenia stacjonarnie oraz 3 

posiedzenia zdalne- w tym 5 posiedzeń wspólnie z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu oraz 

Komisją Gospodarki i Finansów. 

 

Komisja pracuje w 10-cio osobowym składzie. 

Frekwencja na poziomie dobrym. 

 

Komisja na 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 realizację: uchwały Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krapkowice. 
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• Analizowała działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii 

Zajęciowych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. 

• Opiniowała Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

 podmiotami realizującymi zadania gminy oraz Sprawozdanie z jego realizacji. 

• Zapoznała się z Informacją nt. skutków pandemii, koszty z tym związane oraz 

utracone przychody bezpośrednie i pośrednie.  

• Omówiła zagadnienie dot.  współpracy Krapkowic z miastami partnerskimi. 

• Omówiła Informację nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice                      

w razie wystąpienia powodzi.  

• Analizowała Informację z przeglądu stanu technicznego urządzeń, sprzętu na 

gminnych placach zabaw, stanu technicznego, koszy ulicznych i ławek 

• Zapoznała się z Informacją nt. dotacji celowych przyznanych w 2020 roku.  



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

wolnych miejsc grzebalnych, opłat za  przedłużenie dzierżawy. 

• 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 2020 rok oraz za I półrocze 2021 roku. 

• Omówiła działalność opieki zdrowotnej w szkołach. 

• Analizowała stawki podatków i opłat lokalnych na 2022 r. 

• Omówiła realizację wniosków zgłoszonych przez radnych. 

• Przychyliła się do inicjatywy powstania Gminnej  Rady Seniorów w Krapkowicach.  

• Komisja przygotowała 4 wnioski o odznakę honorową „ Zasłużony dla Miasta i 

Gminy Krapkowice” dla lokalnych działaczy społecznych: Adama Holineja, Elżbiety 

Kołtuńskiej,  Jana Szefera, Marii Wronki, Ireneusza Żyłki.  

• Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Jarosław Waligóra 

przeprowadził: 

1) 3 – dniowy projekt „SENIOR NA DRODZE BEZ UZALEŻNIEŃ”: lekarze, 

ratownicy medyczni, policjanci  z prewencji ruchu drogowego i terapeuci  

przeprowadzili cykl szkoleń w tym zakresie  8, 9 i 10 czerwca 2021 r. wspólnie z OPS 

i DDP „Fantazja” , 

2)  akcję profilaktyczno- edukacyjną na terenie placówek oświatowych  PSP 1, ZSP 4 

i  PSSP 5  w okresie od połowy lipca do połowy sierpnia 2021 wspólnie  

z nauczycielami – zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie 

wakacji. 

Oprócz wymienionej tematyki wynikającej z planu pracy komisji, rozpatrywano również 

sprawy bieżące mieszkańców gminy.   

Ponadto członkowie komisji uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Burmistrza:  

- Przewodnicząca uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Oświaty  

i Kultury dot. Miesiąca Seniora oraz brała udział w licznych jego imprezach , 

- Przewodnicząca i Zastępca uczestniczyli w spotkaniu z przewodniczącą 

Międzygminnego  Związku Czysty Region  Brygidą Kolendą-Łabuś nt. powrotu Gminy 

Krapkowice do tegoż związku, aby obniżyć koszty gospodarki odpadami komunalnymi. 

- Przewodnicząca uczestniczyła w imprezach okolicznościowych reprezentując Radę   

     Miejską i Komisję Spraw Społecznych na zaproszenie Stowarzyszenia Twórców  

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Twórców-i-Artystów-Pasja-w-Krapkowicach-105530069533079/


 

     i  Artystów "Pasja" w Krapkowicach  w Galerii STUDNIA: 

1. Wystawa prac rysownika – satyryka krapkowiczanina Andrzeja Czyczyłły – 

czerwiec - lipiec 2021 r.   

2. Wystawa SWOCZYNA – otwarcie 4 sierpnia 2021 r. przygotowana przez Marię  

i Dariusza Wandrowskich oraz Grażynę i Zbigniewa Majewskich, 

3. Bliski Wschód – Nie taki Daleki - Fotografie Jerzego Żyły – otwarcie 5 listopada 

2021 r. oraz w wystawie wyjazdowej ceramiki Marii Wandrowskiej w zamku w 

Rozkochowie  - 25 września 2021 r.  

     - 9 października 2021 r. Przewodnicząca i Zastępca. Przewodniczącego Komisji Spraw  

     Społecznych wraz z Mieszkańcami Krapkowic sadzili 60 drzew przy Alei Jana Pawła II.  

     Ponadto Przewodnicząca Komisji uczestniczyła: 

1. w Rodzinnym Pikniku Dożynkowym zorganizowanym przez Burmistrza 

Krapkowic 18 – 19 września 2021 r., 

2.  w otwarciu ulicy Opolskiej 20 października 2021 r. reprezentując Radę 

Miejską i Mieszkańców Krapkowic. 

Serdecznie dziękuję za współpracę Radnym i wszystkim, którzy byli i są zaangażowani   

w pomoc potrzebującym w czasie pandemii Covid – 19 w 2021 roku. 

 

          Przewodnicząca Komisji 

 

              Maria Karwecka  

 

Krapkowice, 16 grudzień 2021 r. 
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