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                                                                                                      Cisek, dnia 27 kwiecień 2022r. 

 

                                                                   REKOMENDACJE 
                                    DO OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ  
                                              DLA  GMINY  CISEK  ZA  2021  ROK 

 

             W związku z  art.16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz.2268 ze zm.) gmina została zobowiązana do przygotowania 

oceny zasobów pomocy społecznej i przedkładania tego dokumentu do 30 kwietnia - Radzie 

Gminy. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok 

następny. Formularze zostały opracowane w SAC (Statystycznej Aplikacji Centralnej), który 

obsługuje sprawozdania z pomocy społecznej. Część danych pozyskano z GUS.  

Dane dotyczące zasobów mieszkaniowych pozyskano od Urzędu Gminy w Cisku. 

Najobszerniejsze dane dotyczą świadczeń z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych 

oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przedstawione dane obejmują rok 2020, rok oceny 

2021 oraz rok prognozy 2022. Dane zasilone w formie tabelarycznej obejmują lata 2015-2021.   

Rekomendacje to propozycja autora Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wynikające z analizy 

danych i wskaźników ujętych w ocenie kierowanych pod adresem Rady Gminy. 

Najważniejszą kwestią oceny, to zagadnienia związane ze wspieraniem osób i rodzin w 

wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, których nie są w 

stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Istotne znaczenie mają również kwestie związane z polityką rynku pracy oraz polityką 

mieszkaniową oraz polityką prorodzinną. 

W zasobie Gminy Cisek pozostaje 45 mieszkań komunalnych, w tym 6 mieszkań socjalnych. 

Z analizy danych dotyczących osób korzystających z pomocy społecznej wynika, że: 

- w 2021r. liczba osób korzystających z świadczeń z tytułu pomocy społecznej na podstawie 

wydanych decyzji wyniosła 98 (osób w rodzinach 139), 

- dominującą przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest ubóstwo, drugą w kolejności 

przyczyną jest bezrobocie, następnie niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz  

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

- w 2021r. objętych pomocą było 45 gospodarstw jednoosobowych i 30 gospodarstw 

wieloosobowych, 

- brak usług w zakresie poradnictwa specjalistycznego. Poradnictwo jest świadczone w miarę 

posiadanych zasobów wiedzy pracowników Ośrodka w formie pracy socjalnej, 
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- długotrwała choroba w wielu przypadkach prowadzi do orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, co wiąże się z wypłatą zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych, 

- zdecydowana większość osób wymaga wsparcia z powodu bezrobocia i z tego tytułu 

wypłacanych jest najwięcej zasiłków okresowych, 

- w 2021r. 27 dzieci korzystało z pomocy w formie dożywiania w szkołach i przedszkolach, 

przyznano świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla 23 rodzin, 

 - od 2016r. realizowana jest wypłata świadczenia wychowawczego „Program Rodzina 500+”; 

od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze jest wypłacane również na pierwsze dziecko; 

wysokość nakładów finansowych na wypłatę świadczenia systematycznie rosła; od 1 czerwca 

2022r. wypłaty świadczeń „ Rodzina 500+” będzie realizował Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych; 

- ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami korzystało 59 rodziny, co przejawia tendencję 

spadkową od 2017r. o 52 rodziny, a w stosunku do roku ubiegłego spadek o 14 rodzin, 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w latach 2017-2021 mają również tendencję 

spadkową z 30 osób uprawnionych w 2017r. do 22 osób uprawnionych w 2021r. 

- z dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych korzystało w 2021r. dwa 

gospodarstwa domowe.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku spełnia ustawowy warunek 1 pracownika 

socjalnego na 2000 mieszkańców i zatrudnieniu co najmniej 3 pracowników. 

Analiza danych w obszarze pomocy społecznej ukazuje nam nakładanie się na siebie różnych 

problemów społecznych w rodzinach potrzebujących wsparcia. Szczególną uwagę należy 

zwrócić już po raz kolejny na kwestie związane z bezrobociem, długotrwałą i ciężką chorobą 

oraz niepełnosprawnością. 

Mieszkańcy gminy korzystali z różnorodnych form pomocy: finansowej, rzeczowej, posiłków, 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz odpłatności za pobyt mieszkańca w domu 

pomocy społecznej.  

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku zatrudnia Asystenta rodziny, który obejmuje swym 

wsparciem rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych.  

Ponadto w ramach w ramach zadań własnych Gmina jest zobowiązana do współfinansowania 

pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wzrosła o 22 826,00zł. w 
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stosunku do roku 2020r. i wyniosła 46 330,00zł. co wiązało się z umieszczeniem dzieci w 

pieczy zastępczej oraz zmianą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. 

Analizując wydatki poniesione przez gminę należy zwrócić uwagę na  ponoszone koszty 

utrzymania osób starszych w Domach Pomocy Społecznej, a także poziom wydatków 

związanych z zapewnieniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W 2021r. Gmina 

Cisek ponosiła odpłatność za pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz zapewniała 6 

osobom pomoc w formie usług opiekuńczych. Wydatki na odpłatność za pobyt w domach 

pomocy społecznej zmalały w stosunku do 2020r. 

             Wielkość istniejących zasobów pomocy społecznej analizowanych pod kątem 

faktycznych potrzeb i problemów społecznych, biorąc również pod uwagę czynnik 

ekonomiczny - pozostaje na poziomie dobrym.  

Jednocześnie wymiar istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność znacznych 

nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej 

oraz dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym problemom 

społecznym. 

Planując realizację zadań z zakresu pomocy społecznej szczególną uwagę należy zwrócić na 

działania ukierunkowane na ochronę i poprawę warunków życia najsłabszych grup 

społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na tworzenie warunków 

umożliwiających im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. 

 

 


