Sprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krapkowicach za 2013 rok
Wypłacone świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w 2013r.
1.

Zasiłki rodzinne

– ogólna kwota

773.159,00 zł.

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych

– ogólna kwota

509.144,00 zł.

3.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

– ogólna kwota

110.000,00 zł.

4.

Zasiłki pielęgnacyjne

– ogólna kwota

1.102.059,00 zł.

5.

Świadczenie pielęgnacyjne

– ogólna kwota

361.608,00 zł.

6.

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

– ogólna kwota

22.700,00 zł.

7.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

– ogólna kwota

3.553,00 zł.

8.

Fundusz alimentacyjny

– ogólna kwota

835.075,00 zł.

Informacja o dodatkach mieszkaniowych z 2013r.
W 2013 roku z dodatków mieszkaniowych skorzystały 334 gospodarstwa domowe.
Wypłacono 2. 763 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 422.160,27 zł. z tego na :
kwota

ilość

lokale gminne

152.520,78

979

lokale spółdzielcze

118.323,26

832

lokale wspólnot

148.823,49

935

2.492,74

17

inne lokale (np. zakładowe)

Z kwoty ogólnej wypłacono 30 dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.064,50 zł. na lokale
znajdujące się na terenach wiejskich oraz 10 dodatków na kwotę 1.065,96 zł. na lokale
prywatne.

Udzielone świadczenia – zadania własne gminy za 2013r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Schronienie
Posiłek
Sprawienie pogrzebu
Zasiłki celowe
Opłata za pobyt w DPS (wykonanie faktyczne)

110 osób
366 osób
15 osób
646 osób
1 osoba
575 osób
55 osób

414.869,00 zł.
783.795,00 zł.
58.498,00 zł.
431.103,00 zł.
2.908,00 zł.
486.840,00 zł.
1.061.405,37 zł.
1

Dom Dziennego Pobytu 2013r.
Podstawowym zadaniem Domu Dziennego Pobytu jako ośrodka wsparcia działającym
w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach jest pomoc osobom starszym z
gminy Krapkowice w codziennym funkcjonowaniu. Od poniedziałku do piątku ciekawie
organizowany jest czas dla seniorów poprzez zajęcia ruchowe, usprawniające umysł oraz
imprezy i spotkania integracyjne o charakterze kulturalno-oświatowym.
Dom Dziennego Pobytu w 2013 roku rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem
Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym Babie Lato Opole. Cyklicznie odbywają wykłady z dr
Dawidem Bączkowiczem nt. dysfunkcji narządu ruchu u osób w wieku podeszłym.
Uczestniczy w nich około 25 osób. Dodatkowo seniorzy chętnie biorą udział w warsztatach
psychologicznych prowadzonym przez mgr Katarzynę Pazdan i spotkaniach z prawnikiem
mgr Anną Wesołowską.

Oferta DDP Krapkowice:
Zajęcia usprawniające ruchowo:
o Gimnastyka dostosowana do wieku i schorzeń osób starszych,
o Nordic walking,
o Gimnastyka w wodzie,
o Treningi na rowerze stacjonarnym,
o Porady w zakresie profilaktyki prozdrowotnej osób starszych,
Dodatkowo:
o wykonywany jest masaż klasyczny kręgosłupa,
o kinesiotaping,
o możliwość zmierzenia ciśnienia tętniczego:
 ciśnieniomierz półautomatyczny,
 ciśnieniomierz automatyczny.
Spotkania edukacyjne i integracyjne:
o Wyjazdy do DDP „Jarzębina ” i „Stokrotka” w Zdzieszowicach,
o Wyjścia do DPS „Anna” w Krapkowicach,
o Pikniki w plenerze,
o Obchody świąt,
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o Gry i zabawy usprawniające umysł,
o Muzykoterapia i wspólne śpiewanie,
o Gry towarzyskie,
o Treningi kulinarne,
o Robótki ręczne.
Przegląd najważniejszych imprez 2013 roku:
Uczestnicy DDP Krapkowice w maju 2013 roku uczestniczyli w Przeglądzie
Amatorskiej Działalności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem:
„Też mamy talent”. Impreza odbywała się na terenie dyskoteki A4 w Pietnej.
We wrześniu 2013 roku DDP Krapkowice zorganizował kolejną II Biesiadę
Seniorów. W imprezie uczestniczyło 60 osób m.in. DDP „Jarzębina” i
„Stokrotka” Zdzieszowice, DPS „Anna” Krapkowice, Stowarzyszenie
Trzeźwościowo-Turystyczne Krapkowice.
W październiku 2013 roku z zaproszenia DDP „Stokrotka” w Zdzieszowicach
pensjonariusze DDP Krapkowice uczestniczyli w imprezie pod nazwą
„Oktoberfest”.
W listopadzie 2013 roku grupa 15 osób brała udział w zabawie „od Polki do
Walca”. Zabawa została zorganizowana przez MGOPS DDP „Jarzębina” w
Zdzieszowicach.
Dużym przedsięwzięciem w DDP Krapkowice było zorganizowanie SPA dla
seniora. W sferze piękna uczestniczyło 40 osób. Seniorzy mogli skorzystać z
masażu klasycznego, bańkami chińskimi i gorącymi kamieniami, kosmetyczki
i fryzjera.
19 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyło 120 osób. Dzieci
z Przedszkola Publicznego w Żywocicach przedstawiły jasełka. Wspólne spędzenie czasu
przy stole wigilijnym przebiegało w ciepłej i bardzo życzliwej atmosferze

Dział Organizacji Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach
2013r.
Dział Organizacji Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach zajmuje się
organizowaniem i świadczeniem pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych, w
tym również specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami zdrowia
psychicznego. Usługi są wykonywane w miejscu zamieszkania. Ta forma pomocy należy do
zadań gminy o charakterze obowiązkowym ( art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej).

Pomoc skierowana jest w pierwszej kolejności do samotnych, chorych,

niepełnosprawnych, w podeszłym wieku mieszkańców Krapkowic, Otmętu i przynależnych
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wiosek z terenu gminy Krapkowice. Rodzaj przydzielanej pomocy - jej zakres, forma, ilość
godzin jest uzależniona od indywidualnych potrzeb chorego, sytuacji życiowej, rodzinnej
beneficjenta, ale jest również uzależniona od możliwości wykonywania jej przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
Usługi opiekuńcze świadczone są w czerech zakresach:
1.Zaspakajanie codziennych potrzeb.
2. Opieka higieniczna.
3. Opieka sanitarna.
4. Pielęgnacja.
Dodatkowo realizowane jest utrzymywanie kontaktów z otoczeniem poprzez
wychodzenie z podopiecznym na spacery, udział w organizowanych wycieczkach,
wyjazdach, integracyjnych spotkaniach, dostarczanie prasy i książek, zamawianie wizyt
duchowych i pomoc w dotarciu do placówek sakralnych.
W celu zapewnienia pomocy i opieki osobom tego potrzebującym Ośrodek Pomocy
Społecznej zatrudnia opiekunki (każda opiekunka posiada ciśnieniomierz).
Świadczenie usług opiekuńczych ma na celu ułatwienie życia i codziennej egzystencji
osobom tego potrzebującym oraz jak najdłużej pozostawienie tej grupy społecznej w ich
środowisku domowym, rodzinnym oraz lokalnym. Pomoc społeczna w formie usług
opiekuńczych dociera również do osób wykluczonych społecznie, z marginesu, z problemem
alkoholowym, nie akceptowanych, żyjących często w niegodnych warunkach. Zadaniem
usług opiekuńczych oprócz wyznaczonych zakresów jest uruchomienie niekonwencjonalnych
form pomocy poprzez: pozyskiwanie ubrań, leków, środków opatrunkowych, mebli oraz
zapraszanie do współpracy ludzi dobrej woli do nieodpłatnego wykonywania drobnych
napraw.
W roku 2013 pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 141 osobom.
Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczona jest również na
terenie Krapkowic, Otmętu i przynależnych wiosek z terenu gminy Krapkowice. Usługi
specjalistyczne są realizowane w zakresie rehabilitacji zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Ta
forma pomocy dostosowana jest do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia
lub niepełnosprawności. Usługi te wykonują osoby z specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym. Dociera ona zarówno do osób dorosłych jak i dzieci. W tym celu Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krapkowicach zatrudnia fizjoterapeutów, którzy mają do dyspozycji
m.in. ciśnieniomierze, laser, lampę “Bioptron”, lampę “Solux”, piłki i wałki do ćwiczeń,
przenośne

materace,

maty

ochronne

do

ćwiczeń,

przedmioty

do

stymulacji
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niepełnosprawnych części organizmu oraz procesów poznawczych.
W roku 2013 pomocy w formie usług specjalistycznych udzielono 68 osobom.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wychodząc naprzeciw specyficznym
potrzebom osób chorych i niepełnosprawnych realizuje zadanie zlecone gminie w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych skierowane do osób z zaburzeniami zdrowia
psychicznego. W tym celu Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która musi posiadać
specjalistyczne przygotowanie i doświadczenie zawodowe.
W roku 2013 udzielono pomocy 10 osobom.

Sprawozdanie

z

realizacji

gminnego

programu

profilaktyki

i

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r.
I.

Realizacja zadań Gminnego Programu w 2013r.
1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
a. W 2013 r. odbyło się 17 posiedzeń komisji;

b. rozpatrzono 253 sprawy dotyczących kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie
odwykowe;
c. wpłynęły 53 nowe wnioski o objęcie leczeniem odwykowym;
d. do biegłego skierowano 33 osób;
e. do Sądu skierowano 19 wniosków;
f. do poradni odwykowej i Klubu AA skierowano 57 osób celem podjęcia dobrowolnego
leczenia odwykowego;
g. umorzono i zamknięto – 47 spraw ;
h. pracownik socjalny ds. profilaktyki uzależnień sporządził 131 wywiadów środowiskowych
dla Komisji i Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich;
i. komisja zaopiniowała podania o zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sklepy i punkty
gastronomiczne) - 56 podań
j. udział członków Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w rodzinie –
68 powołań do grup roboczych
k. GKRPA w Krapkowicach założyła 12 „Niebieskich Kart” „A” osobom dotkniętym przemocą
domową i przekazała do Przewodniczącego Zespołu.
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l.

Członkowie GKRPA przeprowadzili 8 kontroli punktów sprzedaży,

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i
prawnej

a. Punkt Konsultacyjno-terapeutyczny
Terapeuta ds. uzależnień w I połowie 2013 r. udzielił – 585 konsultacji indywidualnych,
W tym :
Osoby uzależnione od alkoholu – 355 konsultacji
Osoby współuzależnione – 230 konsultacji
Osoby kierowane przez Komisję – 30 osób
b. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Krapkowicach ul. Jagiellońska
Poradnia udziela konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych dla mieszkańców Gminy
Krapkowice. Poradnia oferuje leczenie odwykowe: 4 grupy podstawowe (w tym jedna
psychoedukacjna), 1 grupa pogłębiona, 1 grupa dla osób współuzależnionych.
c. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Krapkowicach ul.
Szkolna 7 : leczenie odwykowe podjęło 61 osób , w tym 17 kobiet i 44 mężczyzn. Na
leczenie stacjonarne skierowano 7 osób. W poradni działają dwie grupy terapeutyczne: Grupa
edukacyjna oraz Grupa Przewodnik dla osób uzależnionych od alkoholu.
d. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach zapewnia pomoc finansową, rzeczową, prawną
osobom uzależnionym i ich rodzinom (pomocy finansowej udzielono 63

rodzinom z

problemem alkoholowym)
e. Klub Abstynenta

Klub Abstynenta działa w Krapkowicach od 30 lat. Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu
(wszystkie grupy). Na spotkania uczęszcza około 50 osób. Grupy Al.-Anon liczą średnio 20
osób.
2. Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Poradnictwo
dla osób doświadczających przemocy.

a. Gminna Komisja zatrudnia psychologa dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i
sprawców przemocy , prowadzi programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne ,
konkursy.
b. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie
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Kieruje osoby uzależnione do GKRPA i poradni odwykowych; Udziela informacji o
ośrodkach wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.
c. OPS w Krapkowicach
Kierowanie osób do poradni odwykowej, do GKRPA w Krapkowicach. Udzielanie informacji na
temat instytucji zajmujących się problemem
uzależnień.
d. Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Turystyczne w Krapkowicach w ramach wyjazdów, pikników
oferuje opiekę terapeutyczną i pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

3. Zwiększenie

dostępności pomocy

terapeutycznej i

rehabilitacyjnej

dla

osób

uzależnionych od alkoholu i narkotyków
a. Poradnia odwykowa
Bieglenia psychiatryczne i psychologiczne.
Konsultacje psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób uzależnionych
i współuzależnionych.
b. Udział w szkoleniach i konferencjach
Konferencja – szkolenie przeciw przemocy w rodzinie w dniach 05-07 czerwca 2013 r. – 2
osoby ( członkowie GKRPA)
Szkolenie osób zajmujących się problemem przemocy domowej- 6 osób
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności
rozwiązywania

problemów

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

alkoholowych

i

przeciwdziałania

narkomanii,

w

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.
a. Kampanie profilaktyczne

Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w Krapkowicach w kwietniu 2013 r. przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii
Profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Komisja zakupiła materiały kampanijne, które zostały przekazane do szkół i świetlic
środowiskowych.
Gmina Krapkowice otrzymała Certyfikat potwierdzający zaangażowanie Samorządu w
ogólnopolska kampanię profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przesłany przez
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundację Trzeźwy Umysł.
Nagrody w konkursach w ramach I etapu ogólnopolskiej kampanii otrzymało 5 uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
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b. Ogłoszony przez GKRPA Konkurs plastyczny w szkołach podstawowych i gimnazjalnych temat
"Wolność bez nałogów" składał się z II etapów. Komisje konkursowe przyznały 30 nagród w I etapie
konkursu, w II etapie wyłoniono trzy nagrody główne.
c. Udział w kampaniach profilaktycznych „ Zachowaj trzeźwy Umysł”
Filmy profilaktyczne i edukacyjne : „Profilaktyka uzależnień”, Wszyscy piją”, Wirtualne
uzależnienie”; „Agresja „, Piłem i brałem”, Presja grupy” Lekcje wychowawcze poświęcone
profilaktyce uzależnień;
Programy profilaktyki szkolnej : Żyj zdrowo i bezpiecznie” „ Jestem modny – nie palę” , „ Nie pal
przy mnie proszę”, „ Radosny Uśmiech – „Radosna przyszłość”, „Stop Nałogom” Warsztaty „
Uzależnienia rodzaje, mechanizm, przeciwdziałanie”
d. Świetlice Środowiskowe

Świetlica środowiskowa w Ściborowicach – w ciągu roku korzysta 36 dzieci;
Świetlica Środowiskowa przy ul. Mickiewicza 1, z której w ciągu roku skorzystało 100
dzieci.
Świetlica Środowiskowa w Krapkowicach ul. Moniuszki
Świetlica czynna jest w poniedziałki i środy w godz. Od 15.00. do 18.00. Do świetlicy
uczęszcza średnio 20 dzieci 2 razy w tygodniu.
Świetlica środowiskowa w Kórnicy ul. Szkolna 39, która czynna jest w poniedziałki i środy
w godz. 16,00 do 21,00. Do świetlicy uczęszcza w ciągu roku 15 dzieci.
5. Programy profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych (finansowane ze środków
komisji)
Prowadzony jest Program profilaktyczny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na 3 CD „
Przemoc i Cyberprzemoc” z przeznaczeniem dla 800 uczniów , program zakupiony w 2012r.
6. Badanie dostępności napojów alkoholowych w Krapkowicach. Projekt profilaktycznointerwencyjny
W dniu 30 lipca 2013r. na terenie miasta i gminy Krapkowice przeprowadzona została kampania
informacyjna dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych, mająca na celu
uświadomienie praktycznej niemożności ustalenia wieku osoby kupującej alkohol. Kampania objęła
31 punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i gminy
Krapkowice.
7. Współpraca z instytucjami

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stale współpracuje z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Miejską , służbą zdrowia , oświatą, organizacjami
pozarządowymi.
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II. Realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
2013r.

prowadzi:

Gminna

Komisja

Rozwiazywania

Problemów

Krapkowicach

w

Alkoholowych,

Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Oświata, Służba Zdrowia, Sądy,

Prokuratura.
1. Działania w zakresie zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

a. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Krapkowicach, przeznacza środki finansowe na działania związane z profilaktyką uzależnień (
alkoholowe i narkotykowe) Inicjuje działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną
b. Kampanie profilaktyczne dot. uzależnień- „ Zachowaj trzeźwy Umysł”
c. Gmina Krapkowice brała udział w Ogólnopolskim Programie FRED goes Net, ( również w
okresie wakacyjnym) projekt wczesnej interwencji wobec dzieci i młodzieży, które zostały
przyłapane na używaniu narkotyków lub alkoholu. W programie udział wzięli członkowie
GKRPA w Krapkowicach, przedstawiciele Policji, pedagodzy szkolni i kuratorzy sądowi.
d. OPS w Krapkowicach - udziela pomocy socjalnej

psychospołecznej i prawnej, kieruje i

informuje osoby dotknięte uzależnieniem o placówkach udzielających pomocy. Pomocy
finansowej udzielono 1 rodzinie z problemem narkotykowym.
2. Działania profilaktyczne policji w Krapkowicach
a. Spotkania funkcjonariuszy policji z dyrekcją szkół , pedagogami, wychowawcami, kuratorami
sądowymi ds. nieletnich , psychologiem , rodzicami .
b. „Cyberprzemoc”, „Bezpieczeństwo w internecie „ –

pogadanki w szkołach z uczniami,

rodzicami i pedagogami
c. Spotkania profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Krapkowice w
ramach ogólnopolskiego programu prewencyjnego „ Narkotyki – teraźniejszość bez
przyszłości”.

Przeprowadzono

pogadanki

oraz

propagowano

ulotki

o

tematyce

antynarkotykowej.

3. Niekonwencjonalne formy pomocy w 2013r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach realizując niekonwencjonalne formy pomocy
współuczestniczył z ŚDS Krapkowice w organizacji wigilii dla 160 osób i wydał 160 paczek
dla jej uczestników tej wigilii oraz zorganizował wigilię dla 122 osób podopiecznych
jadłodajni Ośrodka na kwotę 2998,00 zł.
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Dodatkowo Dział Usług OPS przygotował 100 paczek dla swoich podopiecznych (chorych i
niepełnosprawnych). Łączna pomoc sponsorów wyniosła 8.400,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach uczestniczył także w aktywizacji osób
długotrwale bezrobotnych i w 2013 roku zatrudnił 67 osób w ramach prac społecznie
użytecznych. Przepracowali oni ogółem 3200 godzin.
Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2013r. za wykonanie prac społecznie użytecznych
wyniosła: 25.274,50 zł.
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich skierował w 2013 roku 48 osób do wykonywania
nieodpłatnych kontrolowanych prac na terenie Gminy i miasta Krapkowice. Z tego 32 osób
odpracowało wyroki, 4 osób jest w trakcie odpracowania, a 5 osobom Sąd Rejonowy w
Strzelcach Opolskich zamienił prace społeczne na karę pozbawienia wolności, a 7 osobom
Sąd umorzył postępowanie karne.

Prace wykonywane w 2013 roku przez ww. osoby to:
prace porządkowe – pasaż przy Odrze na ul. Przybrzeżnej, nasyp kolejowy i ul. Kolejowa
prace porządkowe – teren stadionów przy ul. Sportowej, ul. Ks. Duszy i przy Hali
Sportowej na ul. Kilińskiego,
prace na rzecz TBS – ZGM – prace porządkowe
prace na terenie DPS „Anna” i ŚDS,
prace malarskie na rzecz podopiecznych tut. Ośrodka,
prace porządkowe przy Hali Sportowej ul. Kilińskiego,
prace porządkowe na Terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska oraz tereny
Stadionu ul. Sportowa,
porządkowanie placów zabaw przy ul. Kilińskiego, Ks. Duszy, Staszica,
plewienie chodników przy ul. Opolskiej, Kilińskiego, Parkowej,
porządkowanie terenów zielonych przy stawach przed Obrowcem,
plewienie terenów zielonych przy krytej pływalni,
prace porządkowe w budynkach przekazanych Urzędowi Miasta i Gminy w
Krapkowicach,
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praca remontowe w pomieszczeniach gospodarczych OSiR ul. Olimpijska,
prace malarskie na rzecz podopiecznych OPS oraz w mieszkaniu socjalnym,
Środowiskowy Dom Samopomocy
Łączny budżet gminy Krapkowice w 2013r. na zabezpieczenie potrzeb społecznych wyniósł:
11.735,68,93 zł.
z tego zadania własne gminy stanowiły kwotę: 7.701,475,97 zł., a zadania zlecone kwotę:
4.034,205,96 zł.
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