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        W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku w 2021 roku zatrudnionych było 11 

pracowników: Kierownik jednostki, Główna księgowa,  3 pracowników socjalnych, Inspektor 

ds. świadczeń rodzinnych, 2 referentów ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

(jedna pracownica w formie zastępstwa) dwie opiekunki sprawujące usługi opiekuńcze oraz  

asystent rodzinny.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku w 2021 roku realizował zadania wynikające 

m.in. z następujących ustaw: 

1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  

2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

3. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

6. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, 

7. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

8. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, 

9. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

10. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

11. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 

 

Działalność GOPS Cisek w 2021 r. to wypłata przewidzianych ustawami świadczeń, praca 

socjalna, zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom potrzebującym, 

umieszczanie w domach pomocy społecznej, kierowanie osób do schronisk dla bezdomnych, 

udzielanie pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz inne działania skierowane do 

osób wymagających pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu ich trudnych sytuacji życiowych. 

Pomoc udzielana była głównie ze względu na: 

- ubóstwo 46 rodzin, 

- bezrobocie 38 rodzin 

- niepełnosprawność 30 rodzin 

- długotrwałą lub ciężką chorobę 27 rodzin 

- bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 20 rodzin w tym: rodziny niepełne - 11, rodziny wielodzietne- 3, 

- alkoholizm – 7 rodzin 

-  zdarzenie losowe – 4 rodziny, 

- sytuacja kryzysowa – 1 rodzina. 

 

 

 



3 
 

Realizacja i wypłata świadczeń z pomocy społecznej  

Nazwa zasiłku Liczba rodzin  

(osób w rodzinach) 

Wykonanie 

Zasiłki stałe 

(niepełnosprawność) 

16 (osób w rodzinach 25) 

w tym: 

- 13 samotnie gospodarujące 

- 3 pozostające w rodzinie 

79 601,00zł. 

(dotacja budżetu państwa) 

Zasiłki okresowy 

(bezrobocie, długotrwałej 

choroby, 

niepełnosprawności) 

30 (osób w rodzinach 50) 85 092,00 zł. 

(dotacja budżetu państwa) 

Zasiłki celowe 55 rodzin (95 osób w 

rodzinach) 

49 300,00 zł. 

(środki z budżetu gminy) 

Zasiłki celowe na pokrycie 

wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego 

4 rodziny (12 osób w 

rodzinach) 

5 700,00,00 zł.  

(środki z budżetu gminy) 

Składki zdrowotne dla osób 

pobierających zasiłek stały 

 16 osób 7 164,00 zł. 

(dotacja budżetu państwa) 

Program wieloletni: 

„Posiłek w szkole i w domu” 

 

Świadczenie niepieniężne w 

formie posiłku 

Świadczenie pieniężne na 

zakup posiłku lub żywności 
 

 

 

 

27 dzieci 

23 rodzin (50 osoby w 

rodzinach) 

44 000,00 zł. 
z tego: 

- 24 000,00 zł. 

(środki z budżetu gminy) 

- 20 000,00 

(dotacja z budżetu państwa) 

16 628,00 zł. 

27 372,00 zł. 

 

Usługi opiekuńcze  

(środki z budżetu gminy) 

6 rodzin 102 492,00 zł. 

(środki z budżetu gminy) 

Domy pomocy społecznej 9 osób 
 

231 193,00 zł. 

(środki z budżetu gminy)  

 

Wypłata stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych: 
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Rok szkolny Wykonanie 

2020/2021 

(styczeń-czerwiec) 

32.338,00 zł. 

z tego: 

25.870,00 zł.  

(dotacja z budżetu państwa) 

6.468,00 zł.  

(środki z budżetu gminy) 

  

2021/2022 

(wrzesień-grudzień) 

 

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 z pomocy finansowej w formie stypendium 

szkolnego skorzystało 13 rodzin na 26 dzieci w wieku szkolnym. 

W I półroczu roku szkolnego 2021/2022 wydano decyzje dla 12 rodzin na 28 dzieci w wieku 

szkolnym. Stypendium realizowane w formie zwrotów dokonanych wydatków szkolnych do 

kwoty określonej w decyzji. 

 

Dodatek mieszkaniowy: 

Liczba rodzin (liczba osób 

w rodzinie 

Wykonanie 

2 rodziny  

(11 osób w rodzinach) 

5.909,00 zł. 

(środki budżetu gminy) 

  

 

Dodatek energetyczny 

Liczba rodzin (liczba osób 

w rodzinie 

Wykonanie 

2 rodziny  

(11 osób w rodzinach) 

 408,00 zł. 

(środki budżetu państwa) 
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Realizacja świadczeń wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego (dotacja z budżetu państwa) 

 

Nazwa zasiłku Wykonanie 

Zasiłki rodzinne i dodatki do 

zasiłków rodzinnych  

258.811,00 zł. 

Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia dziecka 

23.000,00 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne 283.221,00 zł. 

Zasiłek pielęgnacyjny 230.517,00 zł. 

Fundusz alimentacyjny 96.211,00 zł. 

Świadczenie rodzicielskie 99.575,00 zł. 

Składki zdrowotne 6.386,00 zł. 

Składki ZUS 28.178,00 zł. 

Świadczenie „Za życiem” 4.000,00 zł. 

Świadczenie wychowawcze 

„Rodzina 500+” 

5.063.772,00 zł. 

 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego 32.413,00 zł. oraz odsetki w kwocie 20.856,00 zł. 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

W Gminie Cisek działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Cisek.  

W 2021 r. odbyły się 4 posiedzenia Komisji, w których uczestniczyli przedstawiciele pomocy 

społecznej, policji, służby zdrowia, oświaty, sądu oraz pełnomocnik do spraw rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  

Prowadzono działania związane z procedurą „Niebieskiej Karty” w 10  rodzinach w tym 7 

„Niebieskich Kart” założono w 2021r., natomiast w przypadku 3 rodzin była to kontynuacja 
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procedury z 2019r. i 2020r. Działaniami zostało objętych 30 osób, w tym 20 osób 

doświadczających przemocy w rodzinie  (12 kobiet, 3 mężczyzn i 5 dzieci). 

Ponadto odbyło się 8 spotkań grup roboczych, na których ustalono indywidualny plan pomocy 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz wypełniono 3 „Niebieskie Karty-C” oraz 3 

„Niebieskie Karty-D”. 

Ponadto członkowie grup roboczych (Policja, pomoc społeczna) regularnie monitorowali 

rodziny w ich miejscu zamieszkania.  

W 2021r. zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” w 5 rodzinach w tym:  

- w 4 rodzinach z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o 

zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego 

planu pomocy, 

- w 1 rodzinie z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowanych działań. 

Pracownicy socjalni odwiedzali w środowisku zamieszkania rodziny zagrożone wystąpieniem 

przemocy w rodzinie oraz  w rodzinach,  w których wystąpiły nieprawidłowości w 

wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci.  

Asystent rodziny wspierał rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

Pozostała działalność 

Przekazano 100 paczek żywnościowych dla osób samotnych z terenu gminy Cisek na łączną 

kwotę 5.068,00 zł. Przekazano również 100 kopert życia osobom starszym, ubogim, 

samotnym i niepełnosprawnym z terenu gminy w ramach projektu „Opolskie przeciw Covid-

19” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku prowadzi działania związane z wydawaniem 

Karty Dużej Rodziny. W 2021 r. przyznano 82  karty dużej rodziny dla członków 29 rodzin. 

Ponadto pośredniczymy w wydawaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

„Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”. W 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku 

pośredniczył w wydaniu kart dla 3 rodzin. 

 

 


