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WSTĘP  
  

 

 Raport o stanie gminy Cisek  opracowano  za rok 2019.   

Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą                    

i społeczną gminy Cisek. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania 

gminy według stanu na dzień opracowywania raportu.   

  

Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach 

oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.   

  

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:  

 ogólna charakterystyka gminy, 

 mienie komunalne i finanse gminy,  

 inwestycje gminne,  

 oświata i wychowanie, 

 kultura sport i rekreacja, 

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

 pomoc społeczna, 

 ochrona zdrowia, 

 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

 współpraca z sołectwami gminy. 

  

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy 

Cisek i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących                          

w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak również 

dane udostępnione przez Urząd Statystyczny w Opolu. Część informacji, zwłaszcza dotyczących 

ogólnej charakterystyki gminy wykorzystano z danych znajdujących się w raporcie o stanie 

gminy za 2018 rok. Są to dane stałe nie ulegające zmianie.  
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1. OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy  

 

Gmina Cisek położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, na lewym 

brzegu rzeki Odry i znajduje się w strefie bezpośredniego oddziaływania miasta Kędzierzyn-

Koźle, które pełni rolę ośrodka regionalnego skupiającego ponad lokalne urządzenia usługowe                

i miejsca pracy.  

Gmina leży nad rzeką Odrą . Układ komunikacyjny oparty o drogę relacji Kędzierzyn-Koźle –

Cisek – Łany – Racibórz stwarza dogodne połączenie z najbliższymi ośrodkami miejskimi.  

Bezpośrednie połączenie dróg z sąsiadującą trasą międzyregionalną nr 45 relacji Rybnik – Opole      

w sposób zasadniczy ułatwia dojazd do gminy. Do stolicy województwa Opola jest  około 60 km, 

a do granicy z Czechami około 35 km.  

Obszar gminy Cisek graniczy: 

• od wschodu – z gminą Bierawa, 

• od południa – z gminą Kuźnia Raciborska i Rudnik (województwo śląskie), 

• od południowego zachodu – z gminą Polska Cerekiew, 

• od północnego zachodu – z gminą Reńska Wieś, 

• od północy – z miastem Kędzierzyn – Koźle. 
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Jej obecny kształt i wielkość ustanowiono 1 stycznia 1973 roku, po reformie administracyjnej 

państwa. W skład gminy wchodzi 14 sołectw: 

Błażejowice, Cisek, Dzielnica, Kobylice, Landzmierz, Łany, Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, 

Podlesie, Przewóz, Roszowice, Roszowicki Las, Steblów i Sukowice. 

 

Gmina zajmuje powierzchnię 71 km2, co stanowi 0,83% ogólnej powierzchni województwa 

opolskiego. 

 

Gęstość zaludnienia w 2019 roku  wyniosła 76,77 mieszkańca na 1 km2. 

 

Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo. Jego rozwojowi sprzyjają bardzo dobre warunki 

środowiska przyrodniczego. Obszar gminy jest prawie bezleśny. Użytki rolne zajmują aż 88%             

jej powierzchni, a lasy niecały 1%. Ponadto gmina pełni uzupełniającą funkcję mieszkaniową,             

na którą zasadniczy wpływ ma sąsiedztwo miasta Kędzierzyna – Koźla. 

 

1.2. Mieszkańcy 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gminę Cisek zamieszkiwało 5 451 mieszkańców, w tym:  

• 2 874 kobiet, 

• 2 577 mężczyzn. 

Gęstość zaludnienia wyniosła 76,77 mieszkańca na 1 km2.. 
 

W stosunku do roku 2018 ilość mieszkańców zwiększyła się (po raz pierwszy od kilku lat)                   

o 4 osoby . 

 

Mieszkańcy w wieku: 

- przedprodukcyjnym  stanowią 15 %  ogółu mieszkańców, 

- produkcyjnym  stanowią 65 % ogółu mieszkańców, 

- poprodukcyjnym stanowią 20 % ogółu mieszkańców.  
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1.3. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne  

  

Rada Gminy Cisek liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje:  

• Komisja Rewizyjna – 5 osób,  

• Komisja Gospodarczo- Budżetowa – 5 osób,  

• Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych  – 5 osób,  

• Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  – 5 osób, 

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 osób. 

Gminne jednostki organizacyjne:  

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku, 

2) Gminna Ośrodek Kultury w Cisku,  

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku, 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach,  

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu, 

6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie, 

7) Gminne Przedszkole w Cisku,  

8) Gminne Przedszkole w Łanach .  

   

1.4. Partnerstwo międzygminne  

 

Gmina Cisek od kilkunastu lat współpracuje z jednostkami samorządowymi z zagranicy. Oficjalne 

umowy o współpracę podpisano z dwoma partnerami : 

• układ partnerski pomiędzy niemiecką Gminą Breitungen, a Gminą Cisek został zawarty                      

w dniu  6 września 2002 r.,  

• układ partnerski pomiędzy niemiecką Gminą Körperich, a Gminą Cisek zawarty został              

w dniu  8  sierpnia 2004 roku.   

Gmina Breitungen położona jest w „zielonym sercu” Niemiec, nad rzeką Werrą, między Lasem 

Turyngskim a Rhon-em. Posiada bardzo dobre walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne. 

Gmina Körperich położona jest nad granicą Luxemburgu i jest bogata w zabytki (zamek w 

Kewenig - jeden z najstarszych w całym powiecie; Zamek Petry z roku 1823, Kościół St.Hubertus 

z 1790 roku). Współpraca Gminy Cisek z niemieckimi gminami polega na przyjacielskich 

wizytach oraz wymianie kulturalnej i sportowej młodzieży szkolnej i jest doskonałą okazją do 

poznania historii, kultury tych rejonów oraz sposobu życia mieszkańców.  
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2. MIENIE KOMUNALNE  I  FINANSE  GMINY 
  

2.1. Mienie Komunalne 

Stan Mienia Komunalnego Gminy Cisek na dzień 31 grudnia 2019 roku  wyniósł     68 937 384,79 zł ,  

z  tego :  

a) mienie znajdujące się w księgach inwentarzowych Gminy   60 461 458,80 zł 

b) mienie przekazane w trwały zarząd                                         8 067 512,29 zł  

c) pozostałe składniki mienia                                                            39 216,00 zł 

d) Uzyskane dochody ze sprzedaży i wynajmu mienia                  369 197,70 zł 

1. Mienie komunalne w księgach inwentarzowych Gminy:  60 461 458,80 zł 

 Grunty   1 908 983,30 zł 

 Budynki  20 559 296,79 zł 

 Budowle, w tym :   

- drogi i ścieżka rowerowa        

- wodociągi i kanalizacja sanitarna    

- obiekty rekreacyjno-sportowe  ( place zabaw , boiska ,ORLIK)  

- pozostałe budowle infrastruktury transportowej(wiaty przystankowe, wał 

  rzeki, Odry, przepusty rzeczne, budowle kolejowe.)                                 

37 993 178,71 zł 

14 884 249,33 zł 

18 992 589,03 zł 

3 565 671,53 zł 

 

       550 668,82 zł 

2. Mienie komunalne Gminy przekazane w trwały zarząd : 8 067 512,29 zł 

 Grunty   ( pod budynkami oświaty) 118 192,00 zł  

 Budynki  ( oświaty)  7 690 201,07 zł 

 Budowle ( oświaty –place zabaw, studnie, ogrodzenia, oczyszczalnie  

                 ścieków, szamba ) 

 

259 119,22 zł  

3. Pozostałe składniki mienia komunalnego : 39 216,00 zł 

 Grunty w trwałym zarządzie spółdzielni    5 610,00 zł 

 Grunty  oddane w wieczyste użytkowanie  24 381,00 zł 

 Grunty, do których Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego  9 225,00 zł 

4. Dochody ze sprzedaży i wynajmu mienia 369 197,70 zł 

 Czynsz dzierżawny i za użytkowanie wieczyste 7 723,38 zł 

 Czynsz za najem lokali mienia komunalnego  213 988,32 zł 

 Sprzedaż mienia  147 486,00 zł 
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2.2. Zmiany  w stanie mienia komunalnego   

W 2019 roku : 

a) na poczet mienia komunalnego Gminy Cisek nabyto nieruchomość: 

• dz. nr 632/2 ( pow.0,0097 ha) , położona w obrębie Cisek , wartość 5 300,00 zł, 

• dz.nr 921/10, 921/12, 922/8, 939/4, 939/5, 941/4, ( pow. 0,2207 ha) położone w obrębie Cisek,  

 wartość 8 920,00 zł, 

• dz. 334/2  (pow. 0,0770 ha) położona w obrębie Sukowice, wartość 2 130,00 zł. 

 

b) z mienia komunalnego Gminy Cisek sprzedano nieruchomości: 

• dz. nr 159 (pow./0,0090 ha ), położona w obrębie Cisek, 

• dz. nr 455 (pow.0,7600 ha) , położona w obrębie Kobylice, 

• udział 1/2 części dz. nr 201 (pow.0,4200 ha), położona w obrębie Zakrzów, 

• udział ½ części dz. nr 123,139, i 156  (łączna pow.1,450 ha) położone w obrębie Steblów, 

• działki:  nr 921/2 681 obręb Roszowice, dz. nr 144/1 obręb Przewóz, dz. nr 44/2, 249/1 obręb  

 Steblów , dz. nr 293 obręb Dzielnica  ( łączna powierzchnia 1 8898 ha). 

 

2.3. Budżet Gminy Cisek na dzień 31.12.2019 r.   

 

 

                            Stan na 31.12.2019 r.  Plan  po zmianach Wykonanie 

1. DOCHODY    23 027 851,96 zł  24 003 326,45 zł 

2. WYDATKI       26 358 679,27 zł 25 348 831,73 zł 

NADWYŻKA (+) /DEFICYT (-) - 3 330 827,31 zł    - 1 345 505,28 zł 

3. PRZYCHODY  4 000 827,31 zł 4 000 827,31 zł 

4. ROZCHODY  670 000,00 zł 670 000,00 zł  

RÓŻNICA ( 3-4) + 3 330 827,31 zł + 3 330 827,31 zł 

 0,00 + 1 985 322,03 zł  

  

Ostatecznie realizacja budżetu Gminy Cisek za rok 2019 zamknęła się deficytem 

budżetowym w wysokości  1 345  505,28 zł.  

Od założonych wpływów z tytułu dochodów gminy, poniesionych wydatków doszło do 

następujących odstępstw:  
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a) zamiast 23 027 851,96 zł, wpływy dochodów wyniosły 24 003 326,45 zł, gdyż wpłynęły  

nieplanowane dochody z tytułu:  

• udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy 

od osób fizycznych i prawnych), 

• podatków i opłat lokalnych, 

• pozyskanych środków pochodzących z budżetu UE w większej kwocie niż planowano, 

• zwiększenie kwoty subwencji oświatowej i uzupełniającej. 

b) Zamiast planowanych  26 358 679,27 zł wydatki poniesiono w 2019 roku w kwocie 

25 348 831,73 zł, gdyż nie wszystkie zamierzone zadania (zarówno bieżące                             

jak i majątkowe - inwestycyjne) zdołano zrealizować. Zaoszczędzono również planowane              

do wydania środki finansowe z tytułu poręczenia, oraz odsetek od zaciągniętych kredytów                   

i  pożyczek bankowych.  

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły: 4 403,47 zł. 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły:  4 650,30 zł. 

Planowane na kwotę 4 000 827,31 zł przychody gminy  zrealizowano w 100 % w stosunku               

do zakładanego planu. Zaciągnięto wszystkie planowane pożyczki i kredyty bankowe,                   

oraz wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych . 

Rozchody gminy zrealizowano zgodnie z zakładanym planem w kwocie 670 000,00 zł                     

i dotyczyły one spłat rat kapitałowych  kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.  

 

2.4. Poziom zadłużenia gminy 

Zadłużenie Gminy Cisek z tytułu zaciągniętych  krajowych kredytów i pożyczek bankowych                 

na dzień 31.12.2019 r.  wynosi   4 375 800,00 zł. Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych 

dochodów ogółem na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 21 247 396,37 zł stanowi 18,2 %                        

i jest prawidłowa. 
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Lp.  Rodzaj 

zadłużenia 

 

Przyczyna zadłużenia  

: 

Kwota 

początkowa 

Zadłużenia 

Stan 

zadłużenia na 

31.12.2019 

Ostatni 

rok 

spłaty 

1.  Kredyt w  BPS  

Polska 

Cerekiew 

Realizacja zadania 

inwestycyjnego:  

„ Budynek Wielofunkcyjny 

Łany” 

„ Droga Nieznaszyn-

Roszow.Las” 

 

 2 000 000,00 zł 

 

400 000,00 zł 

 

2021 

2.  Kredyt w  BPS  

Polska 

Cerekiew 

Realizacja zadania 

inwestycyjnego:  

„ Modernizacja Budynku 

Komunalnego  w Dzielnicy” 

     

215 000,00 zł 

 

115 000,00 zł 

 

2021 

3.  Kredyt w  BPS  

Polska 

Cerekiew 

Realizacja zadania 

inwestycyjnego:  

„ Dotacja na zakup 

samochodu OSP Łany” 

 

200 000,00 zł 

 

100 000,00 zł 

 

2020 

4.  Kredyt w  BPS  

Polska 

Cerekiew 

Realizacja zadania 

inwestycyjnego:  

„ Termomodernizacja 

Budynku Komunalnego w 

Cisku” 

 

290 000,00 zł 

 

220 000,00 zł 

 

2022 

5.  Kredyt w  BPS  

Polska 

Cerekiew 

Realizacja zadania 

inwestycyjnego:  

„ Budowa ścieżki rowerowej            

w Sukowicach” 

 

230 000,00 zł 

 

180 000,00 zł 

 

2023 

6.  Pożyczka 

inwestycyjna      

w WFOŚ i GW 

Opole 

Realizacja zadania 

inwestycyjnego:  

„ Budowa kanalizacji 

sanitarnej       w 

Landzmierzu” 

 

1 166 000,00 zł 

 

216 000,00 zł 

 

2021 

7.  Pożyczka 

inwestycyjna  

Realizacja zadania 

inwestycyjnego:  

„ Budowa kanalizacji 

sanitarnej       w Cisku” 

 

1 878 626,51 

 

1 878 626,51 

 

2024 

8.  Pożyczka 

płatnicza 

Realizacja zadania 

inwestycyjnego:  

„ Budowa kanalizacji 

sanitarnej       w Cisku” 

 

1 266 173,49 

 

1 266 173,49 

 

2020 

RAZEM : 4 375 800,00 zł  

 

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31.12.2019 r. wynoszą : 312 221,00 zł . (rok zakończenia 

zadłużenia z tytułu poręczenia – 2031) . 
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3. INWESTYCJE I  REMONTY  GMINNE 
  

3.1. Zadania  i zakupy inwestycyjne w  2019 r.   

Zadania inwestycyjne w 2019 r.  

Lp  Nazwa zadania  
Data  

realizacji  

 

Poniesione 

koszty   

w 2019 r. 

Uzyskane 

dofinansowanie 

 z zewnątrz 

Uwagi 

1.  

 

Budowa garażu przy świetlicy    

w Miejscu Odrzańskim51 
 

2019 

 

 

11 499,99 zł 

 

 

0,00  

Zadanie-I etap dotyczy 

prac przygotowawczych, 

płatne ze środków 

sołeckich Miejsce 

Odrzańskie .  

2.  
Budowa kanalizacji sanitarnej      

w Cisku 2017-2019  
 

4 257 453,00 zł  

 

1 956 921,00 zł  
Wykonano w całości  

i zakończono zadanie .  

(dofinansow. z PROW)  

3.  
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 

w Kobylicach   2019 
 

14 514,00 zł  

 

0,00  
 

Przydomowa pompownia 

ścieków w kobylicach  

4.  

Zagospodarowanie terenu przy 

budynku świetlicy wiejskiej        

w Steblowie  
2019-2020  

 

1 500,00 zł  

 

0,00  
Zadanie w trakcie 

realizacji , I etap –wyk. 

dokument. projektowej 

5.  

Budowa Otwartej Strefy 

Aktywności (OSA)  

– plac  w Łanach   
2019-2020  

 

1 353,00 zł  

 

0,00  
Zadanie w trakcie 

realizacji , I etap –wyk. 

dokument. projektowej  

6.  

Budowa Otwartej Strefy 

Aktywności (OSA)  

– plac  w Cisku  2018-2019 

 

51 606,81 zł  

 

16 782,60 zł  
II etap –zadanie 

zakończone w całości . 

(dofinansowanie  

 Z Ministerstwa Sportu) 

7. 

Zagospodarowanie terenu przy 

budynku świetlicy wiejskiej        

w Przewozie  
2019-2020 

 

1 500,00 zł 

 

0,00 

Zadanie w trakcie 

realizacji , I etap –wyk. 

dokument. projektowej 

8. 

Budowa obiektu małej 

architektury- zagospodarowanie 

centrum wsi Łany  
2019-2020 

 

999,99 zł 

 

0,00 

Zadanie w trakcie 

realizacji , I etap –wyk. 

dokument. Projektowej 

9. 

Czysta energia –ograniczenie 

niskiej emisji poprzez wymianę 

urządzeń grzewczych na terenie 

gminy. 

2019-2020 

 

34 009,89 zł 

 

0,00 

Zadanie w trakcie 

realizacji , I etap –wyk. 

dokument. Projektowej 

10. 

 

Budowa parkingu Roszowice 2019 

 

14 000,00 zł 

 

0,00 

Utwardzenie terenu  

( 11 000,00 zł   ze 

środków sołeckich ) 

11.  
Zakup tablicy mierzenia 

prędkości   
2019 

 

17 575,80 zł  

 

0,00  
 

Zadanie zakończone.  

12.  
 

Zakup działek pod drogi gminne  2019 
 

7 007,00 zł 

 

 

0,00  
 

Zadanie zakończone.  

R A Z E M :  
 

4 413 019,48 zł 

  

           1 973 703,60 
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Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w całkowitych wydatkach budżetowych gminy:  

 

Rok  Wydatki ogółem  Wydatki inwestycyjne  

Udział inwestycji w 

wydatkach budżetowych  

2019  25 348 831,73 zł  4 413 019,48 zł           17 %  

  

3.2. Wydatki na remonty w 2019 r. 

 Wydatki poniesione na prace remontowe w 2019 roku dotyczyły :  

a) dróg gminnych , 

b) gospodarki mieszkaniowej ( budynków i lokali komunalnych), 

c) remonty mienia gminy po zniszczeniu przez wichurę , 

d) świetlic wiejskich. 

 

W szczególności wydatki przedstawiały się następująco: 

 

Lp. 

 

Dz Treść Poniesione 

koszty 

Uwagi 

1. 600 Transport i łączność 360 975,56 zł  

  - remont dróg gminnych w 

poszczególnych sołectwach gminy przy 

współudziale środków z funduszu 

sołeckiego  

 317 619,96 zł z tego kwota : 

- 248 567,73  śr. własne budż.gm. 

- 16 946,50 FS Landzmierz, 

- 10 000,00 FS Łany 

-   6 350,00 FS Podlesie 

- 19 598,64 FS Przewóz  

- 12 683,57 FS Sukowice.  

  - wymiana hydrantu w Kobylicach   2 091,00 zł środki własne budżetu gminy 

  - wykonanie dwóch przystanków                       

   w Dzielnicy  

 

8 000,01 zł 

 

środki własne budżetu gminy 

  - utwardzenie terenu pod przystanek 

   w Landzmierzu  

 

3 500,00zł 

 

środki własne budżetu gminy 

  - wykonanie odwodnienia w Kobylicach  2 999,99 zł środki własne budżetu gminy 

  - wymiana przepustu w Roszowickim 

Lesie  

8 388,60 zł środki własne budżetu gminy 

  - remont przepustu w Biadaczowie 3 516,69 zł środki własne budżetu gminy 

  - budowa studzienki   w Błażejowicach       4 400,33 zł  środki własne budżetu gminy 

  - remont dróg wewnętrznych Podlesie 1 999,98 zł  środki własne budżetu gminy 

  - budowa kraty odwadniającej i wpusty 

ściekowe w Błażejowicach  

 

8 459,00 zł 

 

środki fund. sołecki Błażejowice 

2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 39 058,94 zł  

  - remont instalacji elektrycznej 

   ( budynek komunalny ,  Kobylice ) 

 

3 230,81 zł 

 

środki własne budżetu gminy 

  - remont dachu na budynku byłej stacji 

PKP w Sukowicach  

 

27 060,00 zł 

 

środki własne budżetu gminy 

  - remont  ( budynek Planetorza 30 Cisek)       1 156,20 zł środki własne budżetu gminy 

  - remont instalacji elektrycznej budynku , 

Urzędu Gminy Planetorza 57 Cisek  . 

 

4 500,00 zł 

 

środki własne budżetu gminy 

  - drobne remonty i naprawy w budynkach 

w Łanach i M. Odrzańskim  

 

3 111,93 zł  

 

środki własne budżetu gminy 
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3. 754 Zarządzanie kryzysowe 10 124,99 zł  

  - naprawa dachów na budynkach  po 

przejściu wichury : 

Komunalny w Roszowicach, strażnicy 

OSP Nieznaszyn i budynek Urzędu Gminy  

 

 

 

2 116,83 zł  

 

środki własne budżetu gminy                 

z rezerwy kryzysowej  

  - naprawa dachu szatni na boisku 

sportowym w Łanach po przejściu wichury 

 

8 008,16 zł 

środki własne budżetu gminy                 

z rezerwy kryzysowej 

4. 921 Świetlice i kluby wiejskie 4 220,66 zł  

  - remont magazynu w świetlicy wiejskiej     

w Podlesiu  

4 220,66 zł środki z funduszu sołeckiego wsi 

Podlesie 

                         O G Ó Ł E M :  414 380,15 zł  

  

 

Poziom wydatków związanych z remontami  i ich udział w całkowitych wydatkach budżetowych 

gminy: 

 

Rok  Wydatki ogółem  Wydatki remontowe  

Udział remontów w 

wydatkach budżetowych  

2019  25 348 831,73 zł 414 380,15 zł 1,6 %  

 

 

3.3. Nowi pozyskani inwestorzy  

 

Układ komunikacyjny oparty o drogę relacji Kędzierzyn-Koźle –Cisek-Łany Racibórz  stwarza 

dogodne połączenie z najbliższymi ośrodkami miejskimi. 

Korzystne położenie gminy Cisek ze względu na bliskość miasta Kędzierzyn-Koźle i przebieg 

drogi relacji Kędzierzyn-Koźle – Cisek – Łany – Racibórz oraz bezpieczne obwałowanie ciągłe 

rz. Odry sprawia, że teren gminy jest atrakcyjny dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

Znaczenie mają również preferencje podatkowe.   

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie 

zakłady rodzinne.   

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, handel, naprawy 

pojazdów samochodowych, oraz usługi fryzjerskie i kosmetyczne.   

W 2019 roku zarejestrowano w gminie 17 nowych przedsiębiorców . Najczęściej przedmiotem 

działalności tychże przedsiębiorstw były roboty budowlane i usługi handlowe. 

W 2019 roku wyrejestrowano 12 podmiotów gospodarczych . 

Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów była działalność związana        

z  usługami remontowo-budowlanymi i mechaniką pojazdową.   
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4. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
   

4.1. Sieć szkolno-przedszkolna w gminie Cisek  

  

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku,  

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach,  

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu,   

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie,  

• Gminne Przedszkole w Cisku, 

• Gminne Przedszkole w Łanach.   

  

4.2. Realizowane zadania oświatowe  

  

Gmina Cisek realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty                                

i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli i szkół 

podstawowych a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, 

finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy.  

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa - 

subwencji oświatowej oraz własnych środków budżetu gminy.   

 

4.3. Gminne Przedszkola. 

 

Na terenie Gminy Cisek funkcjonują dwa Gminne Przedszkola: w Cisku i Łanach.  

Są to placówki oświatowo-wychowawcze działające jako jednostki organizacyjne samorządu 

terytorialnego, których działalność finansowana jest przez Gminę Cisek, a nadzór pedagogiczny 

sprawuje Opolski Kurator Oświaty.  Podstawowymi zadaniami przedszkoli jest: 

• uczenie dziecka samodzielności, 

• uczenie dziecka współdziałania w grupie,  

• rozwijanie u dziecka wyobraźni i kreatywności, 

• stworzenie dziecku warunków do poznawania świata i zdobywania wiedzy, 

• kształtowanie i rozwijanie umysłu dziecka, 

• rozwijanie kompetencji językowych,  

• uczenie dziecka relacji z rówieśnikami i dorosłymi,  

• przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.  

 

 

Oba Przedszkola oprócz podstawowych zadań realizują programy  i projekty dodatkowe  jak:   
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• „Czyste powietrze wokół  nas”  - ogólnopolski program edukacji antytytoniowej, 

• „Cała Polska czyta dzieciom” – ogólnopolska akcja, 

• „Kraina Muzyki” – innowacja pedagogiczna, 

• „Mały Artysta”,  

• „Warsztaty Wicia Wianków Świątecznych” i inne,  

oraz  akcje np. :  

• Akcja zbierania zużytych baterii, 

• Akcja zbierania plastikowych nakrętek,  

• Akcja „ I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” 

• Akcja  „ Góra Grosza”.  

 

Gminne Przedszkole w Cisku:  

 

Do Gminnego Przedszkola w Cisku uczęszczało w 2019 roku 114 przedszkolaków. Kadrę 

pedagogiczną stanowiło 10 nauczycieli, (6,71 etatu), wszyscy oni posiadają pełne, niezbędne 

kwalifikacje do pracy z dziećmi. Obsługa i administracja przedszkola to 12 osób .  

Przedszkole znajduje się w nowo wybudowanym budynku o wysokim standardzie, spełniającym 

wszelkie niezbędne normy bezpieczeństwa.  

Przedszkole w pełni dysponuje bazą do realizacji zadań statutowych placówki w korelacji                    

z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Przedszkole posiada jasne i przestrzenne 

sale dydaktyczne, antresole, salę gimnastyczną, szatnie, jadalnię, gabinety kolorowe łazienki. 

Teren otaczający budynek jest ogrodzony z uwzględnieniem zieleni i krzewów. Z tyłu placówki 

znajduje się plac zabaw wyposażony w nowoczesny sprzęt, urządzony zgodnie z wszystkimi 

normami bezpieczeństwa. Budynek objęty jest monitoringiem. Przedszkole posiada  5 oddziałów: 

• „PSZCZÓŁKI”  (grupa dzieci 3 letnich), 

• „ŻABKI”  (grupa dzieci 3-4 letnich), 

• „MISIE” (grupa dzieci 5 letnich), 

• „KRASNALE” (grupa dzieci 5-6 letnich), 

• „SMERFY”- oddział dwujęzyczny  (grupa dzieci 6 letnich). 
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 Gminne Przedszkole w Łanach:  

 

Do Gminnego Przedszkola  w Cisku uczęszczało : 

-  I – VI/2019: 63 przedszkolaków; 9 nauczycieli (5,57 et) 10 osób obsługi (7 et) , 

- IX – XII/2019: 61 przedszkolaków, 8 nauczycieli (5,01 et), 9 osób obsługi (6,5 et) 

Wszyscy oni posiadają pełne, niezbędne kwalifikacje do pracy z dziećmi.  

Przedszkole posiada estetyczne, kolorowe, bezpieczne, dobrze wyposażone i dostosowane                  

do grup wiekowych sale przedszkolne. 

Przedszkole posiada kuchnię, serwującą zdrowe i urozmaicone posiłki, uwzględniając 

indywidualne upodobania dzieci.  

Przedszkole zapewnia dzieciom uczestnictwo w zajęciach z języka niemieckiego, angielskiego, 

zajęcia religii, a także opiekę specjalistów (np. logopedy). Dzieci mogą uczestniczyć                          

w zajęciach dodatkowych (np. muzyczno-plastycznych). Przedszkole posiada trzy oddziały:  

• „ŻABKI” (grupa dzieci 3 – 4 letnich), 

• „PSZCZÓŁKI” (grupa dzieci 4-5 letnich), 

• „MOTYLKI” (grupa dzieci 5-6 letnich).  

 

4.4. Publiczne Szkoły Podstawowe 

 

Na terenie Gminy Cisek funkcjonują 4 Publiczne Szkoły Podstawowe: w Cisku, w Łanach,             

w Landzmierzu oraz w Roszowickim Lesie.  

Wszystkie szkoły posiadają pracownie komputerowe i dostęp do Internetu. Budynki szkolne                

z budowlami i placami zabaw zarządzane przez dyrektorów jednostek oświatowych spełniają 

podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Dyrektorzy jednostek 

oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy niezbędny                       

do prowadzenia zajęć edukacyjnych.  

Wszystkie szkoły podstawowe są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, uczniowie      

i nauczyciele wykorzystują tablice multimedialne czy monitory dotykowe zakupione w ramach 

rządowego programu „Aktywna tablica” ( Szkoły Podstawowe w Landzmierzu i Roszowickim 

Lesie).  

W gminie Cisek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Roszowickim Lesie  funkcjonuje boisko 

ORLIK, którego inwestycja została dofinansowana z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

Urzędu Marszałkowskiego oraz środków własnych budżetu gminy. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku posiada pełnowymiarową halę sportową, z której 

korzystają uczniowie tej szkoły, oraz poprzez wynajem  różne grupy sportowe oraz mieszkańcy 

gminy.   

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku: 

 

Do PSP  w Cisku uczęszczało 153 uczniów . Kadrę pedagogiczną stanowiło 26 nauczycieli,                  

(21,83 etatu) wszyscy oni posiadają wykształcenie magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym Obsługa i administracja szkoły stanowi  9 osób (7,25 etatu). 

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną umożliwiającą wszechstronny rozwój uczniów szkoły 

podstawowej , wygaszających oddziałów gimnazjalnych, oraz dzieci edukacji wczesnoszkolnej. 

Oferta edukacyjna poza podstawową obejmuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, oraz zajęcia 

rozwijające zainteresowania poprzez prowadzenie: 

 Kółka muzycznego, Kółka artystycznego, Kółka informatycznego, Kółka historycznego, Klubu 

Młodego Informatyka, Kółka języka angielskiego, zajęć sportowych (SKS), zajęć z tenisa 

stołowego, zajęć korekcyjno-kompensacyjne, zajęć rewalidacyjnych ( indywidualnych),                  

zajęć logopedycznych. 

Niektóre realizowane programy/ projekty: 

a) „Przerwa od Smartfona”, 

b) „Program SKO”,  

c) „Umiem pływać” – projekt współfinansowany z Ministerstwa Sportu, 

d) „Owoce w szkole i mleko w szkole”, 

e) „Pokoloruj mój świat”, 

f) „Cała Polska listy pisze”. 

Szkoła organizuje kształcenie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz 

organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną.  

W szkole jest świetlica szkolna, której działalność opiera się na realizacji zadań z zakresu 

profilaktyki, wychowania, opieki i edukacji (muzycznej, artystycznej, społecznej). 

Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły w 2019 roku wyniosły: 2 344 065,58 

zł  i w całości stanowiły wydatki bieżące. 

Z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz obligatoryjne świadczenia dla 

nauczycieli stanowiły kwotę 2 017 409,95 zł, co stanowi 86 % całości poniesionych wydatków. 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia wydatki w 2019 roku wyniosły  15 320,69 zł  i w stosunku 

do roku poprzedniego (16 261,93 zł)  zmniejszyły się o kwotę  941,24 zł. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach: 

 

Do PSP w Łanach uczęszczało 121 uczniów (od stycznia do czerwca 2019), 127 uczniów                

od września do końca 2019 roku. Kadrę pedagogiczną stanowiło 17 nauczycieli,                                               

(12 dyplomowanych, 5 mianowanych) wszyscy oni posiadają wykształcenie magisterskie                  

z przygotowaniem pedagogicznym. Obsługa i administracja szkoły – zatrudnionych 5 osób               

w przeliczeniu na etaty - 4,25 (1-woźna, 2 sprzątaczki, 1 referent administracyjny, konserwator – 

1,4 etatu). 

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną umożliwiającą wszechstronny rozwój uczniów szkoły 

podstawowej. Niektóre realizowane programy/ projekty: 

a) „Owoce w szkole”, 

b) „Nie pal przy mnie”, 

c) „Klub bezpiecznego Puchatka”,  

d) „Opolska e Szkoła , szkołą ku przyszłości”, 

e) „Ratujemy i uczymy ratować”, 

f) „Szklanka mleka”, 

g) „Trzymaj formę,  

h) „Nowe Technologie na Usługach Edukacji”, 

i) „Z indywidualizacją osiągniemy sukces”, 

j) „Opolszczyzna - kuźnią sportowych talentów”, 

k) „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”. 

 

Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły w 2019 roku wyniosły: 

1 745 438,46 zł  i w całości stanowiły wydatki bieżące. 

Z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz obligatoryjne świadczenia                      

dla nauczycieli stanowiły kwotę 1 443 734,50 zł, co stanowi 83 % całości poniesionych 

wydatków. W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia średnie wydatki w 2019 roku wyniosły  

14 190,55 zł,  w stosunku do 2018 r. (14 710,75 zł) roku zmniejszyły się o 520,20 zł. 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu:  

 

Do PSP w Landzmierzu uczęszczało 57 uczniów (do końca czerwca 2019 r.), natomiast                   

od września do grudnia 41 osób. Kadrę pedagogiczną stanowiło 17 nauczycieli, wszyscy oni 

posiadają wykształcenie zgodne z wymaganymi. Obsługa i administracja szkoły stanowi   4 osoby 

i 2 palaczy (praca sezonowa). Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną umożliwiającą 

wszechstronny rozwój uczniów szkoły podstawowej.  
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W szkole prowadzona jest pomoc psychologiczna dla uczniów, oraz działania profilaktyczne 

zapobiegające sytuacjom trudnym czy patologicznym. Pomoc materialna uczniom dotyczy:  

dożywiania dzieci w szkole, wypłaty stypendiów i wyprawek dla uczniów, wyjazdów 

wakacyjnych. 

 Oferta edukacyjna poza podstawową obejmuje zajęcia rozwijające zainteresowania: 

• artystyczne ( plastyczne, muzyczne, teatralne), 

• przyrodnicze, 

• językowe ( j. angielski, j. niemiecki), 

• matematyczne, 

• sportowe ( SKS). 

Niektóre realizowane programy/ projekty: 

a) Program „Owoce, warzywa i mleko w szkole”, 

b) „Segreguj.pl”,  

c) „Trzymaj formę !”, 

d) „Pomyśl zanim spróbujesz ”, 

e) Projekt – „Odkrywcy Sekretów Nauki”. 

Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły w 2019 roku wyniosły: 

1 122 125,48 zł, całość  – wydatki bieżące. 

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz obligatoryjne świadczenia dla nauczycieli 

stanowiły kwotę  894 751,14 zł, co stanowi 80 % całości poniesionych wydatków.  

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia  średnia wydatków w 2019 roku wyniosła  21 579,33 zł           

i w stosunku do roku poprzedniego ( 15 526,58 zł ) wzrosła o 6 052,75 zł. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszowicki Lesie:  

 

Do PSP w Roszowickim Lesie w 2019 roku uczęszczało 29 uczniów. Kadrę pedagogiczną 

stanowili nauczyciele zatrudnieni w wymiarze 6,71 etatu. Wszyscy oni posiadają wykształcenie 

zgodne z wymaganymi. Obsługa i administracja szkoły stanowi 2,75 etatu (5 osób).                     

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną umożliwiającą wszechstronny rozwój uczniów szkoły 

podstawowej.  

Wychowanie i nauczanie opiera się na systemie wartości, służy rozwijaniu u dzieci        

odpowiedzialności za siebie i za innych, uczy szacunku dla każdego człowieka. 
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W szkole prowadzona jest pomoc psychologiczna dla uczniów, oraz działania profilaktyczne 

zapobiegające sytuacjom trudnym czy patologicznym zarówno w trakcie bieżącej pracy                           

z uczniami, jak i w formie zajęć dodatkowych. 

Pomoc materialna uczniom dotyczy dożywiania dzieci w szkole oraz stypendiów  i wyprawek dla 

uczniów. Oferta edukacyjna poza podstawową obejmuje zajęcia edukacyjne, wyrównawcze,  

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, z terapii psychologicznej, oraz kółka  

zainteresowań  ( plastyczne, historyczne, informatyczne). 

Niektóre realizowane programy/ projekty: 

a)  „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 

b) „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, 

c) „Trzymaj formę!”, 

d) „Fantastyczny Świat Nauki i Technologii”, 

e) „Owoce w szkole i szklanka mleka”, 

f) „Odkrywcy Sekretów Nauki”, 

g) „Lepsze jutro”, 

h) „Szkoła na TAK”. 

Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły w 2019 roku wyniosły: 

666 333,29 zł  i w całości stanowiły wydatki bieżące . 

Z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz obligatoryjne świadczenia                      

dla nauczycieli stanowiły kwotę   546 596,53 zł, co stanowi 82 % całości poniesionych wydatków.  

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia średni wydatek w 2019 roku wyniósł 22 977,01 zł,                   

w stosunku do roku poprzedniego ( 15 758,91 zł )  wzrósł o kwotę 7 218,10 zł.  
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4.5. Poziom wydatków poniesionych ogółem  na oświatę , obsługę oświaty, oraz 

wydatków pozostałych związanych z oświatą.  

 

 

  

                 WYDATKI  BIEŻĄCE  NA  JEDNOSTKI  PONIESIONE W 2019 r. 

  

Lp.  

 

 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2019 

 

 

Wydatki 

poniesione na 

31.12.2019 

W tym na : 

Wynagrodzenia  

z pochodnymi  

nauczycieli 

 i obsługi 

Bieżące 

utrzymanie       

i wyposażenie 

szkół, oraz 

inne 

1. 
Publiczne Szkoły 

Podstawowe , tym: 
5 932 249,14 5 877 962,81 4 684 363,92 1 193 598,89 

 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Cisku  
2 375 310,41 2 344 065,58 1 913 409,28 430 656,30 

 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Łanach  
1 755 350,61 1 745 438,46 1 385 480,15 359 958,31 

 
Publiczna Szkoła Podstaw. 

w Landzmierzu  
1 130 815,56 1 122 125,48 856 799,92 265 325,56 

 
Publiczna Szkoła Podst. 

w Roszowickim Lesie 
670 772,56 666 333,29 528 674,57 137 658,72 

2. Gminne Przedszkola  2 025 759,00 1 990 956,31 1 614 995,08 375 961,23 

 
Gminne Przedszkole      w 

Cisku 
1 239 469,00 1 212,585,71 994 093,50 218 492,21 

 
Gminne Przedszkole      w 

Łanach  
786 290,00 778 370,60 620 901,58 157 469,02 

 RAZEM :  7 958 008,14 7 868 919,12 6 299 359,00 1 569 560,12 
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WYDATKI NA OBSŁUGĘ  JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  

  

Obsługę finansową jednostek oświatowych prowadzi Urząd Gminy w Cisku, na mocy  Uchwały 

Rady Gminy Cisek Nr XXI/126/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku, w sprawie wspólnej obsługi 

finansowej dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cisek. 

 

 

Lp.  Plan po zmianach na 

31.12.2019 

Wydatki poniesione na 

31.12.2019 

W tym na : 

Wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi 

Pozostałe wydatki 

bieżące 

1.   257 870,00 zł 255 620,50 zł 223 370,00 zł 32 250,50 zł 

 

 

 

 WYDATKI ZWIĄZANE Z DOWOZEM UCZNIÓW  DO SZKÓŁ . 

  

Lp.  Plan po zmianach na 

31.12.2019 

Wydatki poniesione na 

31.12.2019 

W tym na : 

Wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi 

Pozostałe wydatki 

bieżące 

1.   355 000,00 zł 307 940,82 zł 39 620,76 zł 268 320,06 zł 

 

 

POZOSTAŁE WYDATKI  NA  OŚWIATĘ  

( Konkursy , olimpiady gminne, oraz wymiana młodzieży szkolnej)  

 

Lp.   

 

Plan po zmianach na 

31.12.2019 

 

 

Wydatki poniesione na 

31.12.2019 

W tym  : 

Dofinansowanie na wymianę 

szkolną  z Fundacji Niemieckiej 

1.   31 051,96 zł 29 801,01 zł 14 651,96 zł 
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5. KULTURA, SPORT  I  REKREACJA 
 

5.1. Baza kulturalna, oraz realizowane zadania 

 
Na terenie Gminy Cisek działa jedna instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Cisku, wraz 

z Gminną Biblioteką Publiczną w Cisku, oraz filią biblioteczną w Łanach.   

Gminny Ośrodek Kultury w Cisku  jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu   

o ustawę   z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. 

Do podstawowej działalności placówki należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz 

zaspokajanie  potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, kształtowanie wzorów i nawyków 

aktywnego uczestnictwa w kulturze, promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów 

na terenie gminy Cisek. Działalność bibliotek w Cisku przy ul. Planetorza 38 mieści się siedziba 

GBP, którą kieruje kierownik GBP oraz filia biblioteczna w Łanach przy ul. Głównej 96 b 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury odbywała się  w budynku przy ul. Planetorza 30.  

Przy Gminnym Ośrodku Kultur w Cisku działają : 

 

1. GOD - gminna, młodzieżowa orkiestra dęta i mażoretki RYTM VI Cisek należą                           

do najważniejszych przedsięwzięć, sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego i amatorskiej 

twórczości artystycznej oraz  promocji naszej gminy 

Gminna orkiestra dęta powstała we wrześniu 2006 roku, od roku 2010 funkcjonuje jako 

Orkiestra Młodzieżowa. W jej skład  wchodzi 25 muzyków.  Do osiągnięć Orkiestry w roku 

2019 należy zdobycie 3 miejsca w XXVII Przeglądzie Orkiestry Mniejszości Niemieckiej 

Leśnica 2019 w grupie Orkiestr Młodzieżowych. 

 

2. Ognisko muzyczne – uczestnicy uczą się gry na instrumentach dętych blaszanych.  Nauka 

jest odpłatna , w chwili obecnej uczy się czterech  uczniów. Zajęcia odbywają się w trybie 

indywidualnym. W 2019 roku ognisko skupiało czterech uczniów . 

 

3. Mażoretki – Rytm IV Cisek   

to grupa dziewcząt w wieku wczesnoszkolnym. Razem trenują od roku 2016. Na XI  

Mistrzostwach Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu w maju 2019 r. nasz zespół odniósł 

bardzo duży sukces.  Program  pn. „Królowa Śniegu „został wysoko oceniony przez jurorów 

i zdobył I wice- mistrzostwo Polski. W grupie ćwiczy obecnie 14 dziewcząt. 
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4. Koło Śląskich Kobiet Wiejskich w Cisku 

 

działa w ramach  Związku Śląskich Kobiet Wiejskich  z siedziba w Walcach. Związek 

posiada osobowość prawną. KŚKW swoją  działalnością  pielęgnuje tradycje i promuje 

produkty lokalne .Wspomaga m.in. rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, w tym rozwój 

przedsiębiorczości , wypoczynek dzieci i młodzieży, kulturę, sztukę. Stowarzyszenie 

prowadzi działalność na rzecz swoich członków oraz ogółu mieszkańców.   

 

5. Klub Seniora 

rozpoczął swoją działalność w październiku 2019 . Deklarację uczestnictwa złożyły 24 osoby 

Animatorka klubu seniora aktywizuje w różnorodny sposób osoby powyżej 50 roku życia.  

 

W 2019 roku zorganizowano następujące wydarzenia kulturalne: 

 

Wydarzenie data miejsce Uwagi o realizacji 

Koncert 

Noworoczny 

styczeń/2019 GOK 

CISEK 

Wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta i Mażoretek 

 

Ferie z biblioteką   

30.01- 08.02 

     2019 

GOK 

CISEK 

Zajęcia plastyczne integracyjne oraz edukacyjne dla dzieci 

prowadzone  w bibliotekach . Wyjazd do Muzeum Figur 

Stalowych w Gliwicach . Bal przebierańców w bibliotece w 

Łanach.  

Muzyczna podróż    

dookoła świata  

09.02.2019 GOK 

CISEK 

Ilość uczestników 70 osób   

„Ukochany Śląsk” 

Koncert Toby’ego     

z Monachium  

10.03.2019 GOK 

CISEK 

Org. Piosenka PLUS . Ilość uczestników 175 osób. 

Warsztaty ozdób 

wielkanocnych          

z siana  

12.03.2019 GOK 

CISEK 

Do wyrobu ozdób wykorzystano siano , wiklinę i pasmanterię 

. Ilość uczestników 30 osób – uczniów ze wszystkich szkół 

Gminy Cisek 

„Festyn przy 

Fontannie”  

08.06.2019 GOK 

CISEK 

Organizatorzy : PSP Cisek. GOK Cisek . W programie 

występy młodzieży PSP Cisek , koncert Gminnej Orkiestry 

dętej, program w wykonaniu Mażoretek, kiermasz 

rozmaitości, kawiarenka, grillowe przysmali . Ilość 

uczestników 200 osób.  

Wyjazd na koncert 

do NOSPR 

14.06.2019 . Program : Unsuk Chin – Koncert skrzypcowy Anton 

Bruckner –VII Symfonia. Ilość uczestników  45 osób. 

Powitanie 

uczestników 

„Spływu Odrą”  

15.06.2019 GOK 

CISEK 

 

Ilość uczestników  600 osób. 

„Świąteczny 

koncert na trzy 

bardzo męskie 

głosy”  

20.06.2019 GOK 

CISEK 

 

Ilość uczestników  30 osób. 

 

WYCIECZKA  

28-30 

czerwiec 

2019 

-  

Śladami Szwajcarii Saksońskiej i Czeskiej. 
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„ Rajd Familijny”  

 

07.07.2019 

 

- 

 

Pomoc w organizacji XV rowerowego Rajdu Familijnego.  

„ Świetlica letnia „  lipiec/2019 GOK      

CISEK 

Cykl zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci 7-13 lat. 

Odwiedziny w muzeum Joannitów wraz z prelekcją na temat 

historii miejscowości , muzeum oraz eksponatów, wyjazdy 

dzieci na basen w Raciborzu. Wyjazd do Miasteczka 

TWINPIGS w Żorach. 

Obchody 

Międzynarodowego 

Dnia Postaci z 

Bajek  

5.10.2019 Biblioteka     

w Łanach  

Cykl spotkań przedszkolaków z Kicią Kocią zorganizowany 

w Filii Bibliotecznej w Łanach. 

Spotkanie autorskie 

z pisarką Katarzyną 

Ryrych  

15.10.2019  „Zaczytane Opolskie” finansowane przez Marszałka 

Województwa Opolskiego . Uczestniczyli uczniowie klas VI-

VIII SP Cisek.  

Wyjazd do Domu 

Muzyki i Tańca        

w Zabrzu  

 

24.10.2019 

-  

Balet „Jezioro Łabędzie” – 45 uczestników . 

„Oktoberfest”   12.10.2019 GOK 

CISEK 

Organizator- Rada Sołecka Cisek   

Noc Andrzejkowa  30.11.2019 Biblioteka 

Łany  

Impreza pod hasłem : „Kochasz dzieci- nie pal śmieci”. 

Dzieci wysłuchały prelekcji na temat zanieczyszczania 

powietrza poprzez palenie śmieci. 

Spotkanie ze  

Św. Mikołajem  

08.12.2019 GOK 

CISEK 

Impreza zorganizowana przez GOK i  Radę Sołecką Cisek. 

Uczestników 250 osób.  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Cisku , wynajmował również pomieszczenia GOK-u na 

organizowanie imprez komercyjnych: 

- Zabawa Karnawałowa   ( 19.01.2019)   - organizator  OSP Cisek, 

- Zabawa Karnawałowa   ( 16.02.2019)   - organizator Przedszkole nr 11 K-Koźle, 

- Zabawa Karnawałowa   ( 23.02.2019)   - organizator PSP Długomiłowice. 

  

5.2 Koszty funkcjonowania samorządowej instytucji kultury Gminy Cisek. 

  

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku  230 396,13 zł 

Koszty funkcjonowania Biblioteki Gminnej w Cisku wraz z filią  

w Łanach  

95 057,47 zł 

Koszty prowadzenia kółek zainteresowań działających przy GOK 

oraz imprez kulturalnych  

 

64 919,95 zł 

Koszty ogółem w 2019 r. :  390 373,55 zł 

 
Koszty poniesione w 2019 r. w kwocie 390 373,55 zł poniesiono ze środków finansowych : 

• z otrzymanej dotacji podmiotowej Gminy Cisek w kwocie  311 000,00 zł, 

• z otrzymanej dotacji celowej z Biblioteki Narodowej  w kwocie   3 000,00 zł,  

• ze środków własnych GOK-u  76 373,55 zł  , pochodzących z wynajmu pomieszczeń.  
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5.3 Baza sportowo-rekreacyjna 

 
Gmina Cisek posiada :  

a) jedną halę sportową przy Szkole Podstawowej w Cisku o pełnowymiarowych boiskach  do 

• piłki siatkowej, 

• piłki koszykowej, 

• piłki ręcznej, 

• halowej piłki nożnej ( 20x40m) z bramkami o wymiarach 2x5 m; 

b)  siłownię przy hali sportowej w Cisku; 

c)  boisko sportowe „ORLIK” w Roszowickim Lesie; 

d)  plac wiejski OSA ( Otwarta Strefa Aktywności) w Cisku. 

Obiekty są udostępnione do korzystania mieszkańcom gminy, klubom sportowym, oraz osobom        

i organizacjom  spoza gminy.  

Dochody z wynajmu hali sportowej w Cisku  wyniosły w roku 2019 – 18 625,67 zł , które to tylko 

w znikomej części pokrywają roczny koszt utrzymania tych obiektów. Pozostałe brakujące koszty 

utrzymania obiektów pochodzą ze środków własnych budżetu Gminy Cisek. 
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6. BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
 

6.1. Obrona cywilna 

 

 Wydatki na Obronę cywilną poniesiono w wysokości ogółem – 8 577,22 zł .  

Z tego kwota 7 681,00 zł stanowiła dotację zleconą z budżetu państwa na zadania zlecone 

związane z obroną cywilną .Pozostała kwota to 896,22 zł przeznaczona na zakup potrzebnych 

materiałów do magazynu OC celem uzupełnienia .   

 

 6.2. Ochotnicza  Straż Pożarna 

 

1. Na terenie Gminy Cisek działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym 2 

jednostki  w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym) :  

• OSP w Cisku ( w KSRG), 

• OSP w Łanach  ( w KSRG), 

• OSP w Roszowickim Lesie, 

• OSP w Miejscu Odrzańskim, 

• OSP w Dzielnicy, 

• OSP w Podlesiu, 

• OSP w Nieznaszynie, 

• OSP w Przewozie,  

oraz 7  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: w Cisku, Łanach, Roszowickim Lesie, Miejscu 

Odrzańskim, Dzielnicy, Nieznaszynie i Przewozie. 

 

2. Członkowie OSP i MDP  :  

a)  Liczba członków OSP ogółem -  374 ( mężczyzn 332, kobiet 42 ) w tym: 

• członków zwyczajnych  311 ( mężczyzn-269, kobiet 42), 

• członków honorowych     20 ( mężczyzn 20, kobiet 0), 

• członków wspierających  43 ( mężczyzn 43, kobiet 0) . 

b) Liczba członków MDP  ogółem – 115 ( chłopców 58, dziewcząt 57). 

 

 

 

 

 



Raport o stanie gminy Cisek   w 2019 roku  31  

  

  

3. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych  OSP:  

Zawody Liczba 

jednostek  uczestników sek.męsk. sek.kobiec 

OSP wg regulaminu krajowego  8 126 11 4 

MDP wg regulaminu CTIF 4 80 5 3 

 

 

4. Szkolenia w OSP: 

Nazwa szkolenia :  Liczba 

wyszkolon.ogółem: 

Liczba 

wyszkol. w  2019  

Dowódcy OSP  54 3 

Naczelnicy  OSP 24 0 

Strażacy ratownicy OSP  181 13 

Kierowcy, konserwatorzy sprzętu ratowniczego 20 1 

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego 108 10 

Szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego           i 

ekologicznego. 

4 0 

Szkolenie z zakresu  pierwszej pomocy 42 8 

Sternicy i motorowodni  26 0 

Szkolenie z zakresu współpracy z LPR 18 0 

Szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego 3 0 

Szkolenie z zakresu ratownictwa poszukiwawczo-

ratowniczego. 

1 0 

Pilarze do drewna  25 0 

Pilarze do stali i betonu 17 0 

Szkolenie członków MDP  10 3 

Dowódcy MDP 6 5 

 

 

5. Wydatki poniesione na bojowe utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Cisek         

w roku 2019 . Kwota poniesiona łącznie  na OSP  : 210 601,53 zł  i dotyczyła: 

a) dotacji celowej dla jednostek OSP na zakup sprzętu, umundurowania                  - 44 407,03 zł 

b) ekwiwalentu za udział w akcji                                                                                - 15 697,00 zł 

c) wynagrodzeń dla kierowców i mechaników                                                           - 41 530,22 zł 

d) wydatków na bieżące utrzymanie jednostek i sprzętu i wyposażenia                    - 85 559,17 zł 

e) wydatków na badania lekarskie członków OSP                                                     -   6 983,45 zł 

f) Wydatków na ubezpieczenie mienia                                                                      - 16 424,66 zł 
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W  podziale na poszczególne jednostki  wydatki kształtowały się następująco: 

 

 

 

 

 

Jednostka OSP  

 

 

 

Wydatki 

ogółem : 

W tym : 

 

 

Ekwiwalent za 

udział w akcji 

Otrzymana 

dotacja z Budżetu 

Gminy  Cisek na 

zakup sprzętu, 

wyposażenia 

i umundurowania 

 

 

Wydatki na zakup      

i usługi 

OSP Cisek  17 523,85 3 852,75 5 110,23 8 560,87 

OSP Łany 29 022,21 4 943,50 11 075,88 13 002,83 

OSP Miejsce Odrzańskie   

24 101,88 

 

1 294,75 

 

6 398,96 

 

16 408,17 

OSP Dzielnica 11 617,15 2 067,50 6 130,71 3 418,94 

OSP Roszowicki Las 20 716,83 2 445,50 8 039,48 10 231,85 

OSP Przewóz 6 034,20 1 093,00 3 460,05 1 481,15 

OSP Nieznaszyn 942,90 0,00 0,00 942,90 

OSP Podlesie 6 485,74 0,00 4 191,72 2 294,02 

RAZEM :  116 444,76  15 697,00 44 407,03 56 340,73 
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6.3. Zarządzanie kryzysowe 

 

Wydatki na Zarządzanie kryzysowe poniesiono w wysokości ogółem – 21 483,41 zł.  

Cała kwota stanowi środki własne budżetu gminy i dotyczy wydatków związanych z usuwaniem 

szkód powstałych na mieniu gminy w związku z przejściem przez gminę wichury z ulewnym 

deszczem.  

 

6.4. Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną p.poż. 

 

Pozostałe wydatki wyniosły 16 813,32 zł i dotyczyły kosztów związanych   z  przygotowaniem,  

szkoleniem, oraz przeprowadzaniem zawodów strażackich . 
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7. POMOC  SPOŁECZNA 
 

 

7.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku znajduje się  w budynku Urzędu Gminy Cisek, 

przy ul. Planetorza 52 i obejmuje swoim działaniem teren całej gminy. Pracę wykonuje                      

13 pracowników:  

Kierownik jednostki, Główna księgowa,  3 pracowników socjalnych,  Inspektor ds. świadczeń 

rodzinnych, 3 Referentów ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dwie 

pracownice w formie zastępstwa) trzy opiekunki sprawujące usługi opiekuńcze, Asystent 

rodzinny. 

Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu, a informacje        

o osobach wymagających pomocy uzyskiwane są z różnych źródeł, na przykład od sołtysów, 

radnych, dyrektorów szkół, policji, kuratorów, pielęgniarek środowiskowych. Na podstawie 

zgłoszenia pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad środowiskowy w terenie, a następnie, po 

zebraniu niezbędnych dokumentów, określane są przyczyny i problemy dominujące oraz 

wnioskuje się o udzielenie pomocy w zależności od indywidualnej sprawy. 
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7.2. Realizacja zadań 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku w 2019 roku realizował zadania wynikające                   

z obowiązujących ustaw . 

Działalność GOPS Cisek w 2019 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. 

 

 Środowiska  objęte pomocą społeczną w Gminie Cisek (według powodów) w 2019 roku :  

Powód udzielania pomocy  Liczba rodzin 

Ubóstwo 68 

Bezrobocie 51 

Niepełnosprawność 38 

Długotrwała lub ciężka choroba 32 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, w tym rodziny niepełne 15, rodziny wielodz.4 

28 

 

Alkoholizm 5 

Narkomania - 

Zdarzenie losowe 3 

 

7.3. Wypłata świadczeń w 2019 roku 

 

a) wypłata świadczeń z pomocy społecznej: 

Nazwa świadczenia Liczba 

rodzin 

objętych 

wypłatą 

W tym: 

ilość osób 

 

Kwota 

wypłaconego 

świadczenia       

w 2019 r. 

Źródło 

pochodzenia 

świadczenia 

Zasiłki stałe  (niepełnosprawność)  

21 

 

27 

 

95 168,00 zł 

Dotacja celowa     

z Budżetu 

Państwa 

Zasiłki okresowe ( bezrobocie, choroba 

długotrwała, niepełnosprawność) 

40 74 98 873,00 zł Dotacja celowa     

z Budżetu 

Państwa 

Zasiłki celowe  74 150 59 893,00 zł Środki własne  

Budżetu Gminy 

Cisek 

Sprawienie pogrzebu  - 1 3 272,00 zł Środki własne  

Budżetu Gminy 

Cisek 

Schronienie  - 1 2 214,00 zł Środki własne  

Budżetu Gminy 
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Cisek 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 

poniesionych w wyniku zdarzenia 

losowego  

 

3 

 

10 

 

9 608,00 zł 

Środki własne  

Budżetu Gminy 

Cisek 

Składki zdrowotne dla osób 

pobierających zasiłek stały 

 

- 

 

20 

 

8 565,00 zł 

Dotacja celowa     

z Budżetu 

Państwa 

Świadczenia w ramach Programu   : 

„Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” 

 

 

- 

 

 

39 

17 987,00 zł Dotacja celowa     

z Budżetu 

Państwa 

11 991,00 zł Środki własne 

Budżetu Gminy 

Cisek 

Świadczenie w ramach usług 

opiekuńczych  

 

- 

 

7 

 

71 285,00 zł 

Środki własne 

Budżetu Gminy 

Cisek 

Domy pomocy społecznej   

- 

 

9 

 

220 559,00 zł 

Środki własne 

Budżetu Gminy 

Cisek 

1 33 032,00 zł Środki płacone 

przez rodzinę 

 

b) wypłata stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych: 

 
Rok szkolny Liczba uczniów  Wypłacona kwota  Źródło finansowania: 

 

      2018/2019 

(styczeń/czerwiec) 

 

34 

 

 

43 719,64 zł 

Dotacja celowa                                    

z Budżetu Państwa                                   

( 33 299,88 zł ) 

 

2019/2020  

(wrzesień/grudzień) 

 

31 

Środki własne Budżetu 

Gminy Cisek                                      

( 10 419,76 zł ) 

Stypendium realizowane w formie zwrotów dokonanych wydatków szkolnych do kwoty 

określonej w decyzji. 

 

c) wypłata dodatku  mieszkaniowego: 

Liczba rodzin 

uprawnionych 

W tym liczba 

osób : 

Kwota wypłacona : Źródło 

finansowania  : 

2 10 7 825,00 zł Środki własne 

Budżetu Gminy 

Cisek 
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d) wypłata dodatku  energetycznego:  

Liczba rodzin 

uprawnionych 

W tym liczba 

osób : 

Kwota wypłacona : Źródło 

finansowania  : 

2 10 398,00 zł Dotacja celowa        

z Budżetu Państwa 

 

e) realizacja świadczeń wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego    (dotacja celowa  z budżetu państwa):  

 

Nazwa zasiłku Kwota wypłacona w 2019 r 

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych  383 630,05 zł. 

Jednorazowa zapomoga   z tytułu urodzenia dziecka 32 000,00 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne 147 219,00 zł. 

Zasiłek pielęgnacyjny 200 048,00 zł. 

Fundusz alimentacyjny 126 474,00 zł. 

Zasiłek dla opiekuna 6 200,00 zł. 

Świadczenie rodzicielskie 110 696,00 zł. 

Składki zdrowotne 3 562,00 zł. 

Składki ZUS 11 386,00 zł. 

 

Kwoty zwrócone w 2019 roku,  przez dłużników alimentacyjnych z tytułu:  

• wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego    - 7 038,00 zł 

• odsetek  -   17 581,44 zł. 
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f) wypłata świadczeń wychowawczych -pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 

Rodzina 500+:  

 
Liczba złożonych 

wniosków : 

Liczba rodzin 

otrzymujących 

świadczenie : 

Liczba dzieci 

objętych 

świadczeniem: 

Kwota  wypłaconych 

świadczeń w 2019 r. 

572 462 681 3 624 122,64 zł 

 

 Świadczenia w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.  

 

 

7.4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

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

w Gminie Cisek. W 2019 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, w których 

uczestniczyli przedstawiciele pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, oświaty, sądu oraz 

pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. 

W 2019 roku zostało założonych 10 „Niebieskich Kart” , w tym 3 przez pracowników socjalnych 

pomocy społecznej , 6 przez funkcjonariuszy Policji oraz 1 przez służbę zdrowia. 

Prowadzono działania związane z procedurą „Niebieskiej Karty” w 12 rodzinach. (10 rodzin           

z 2019 r i 2 rodziny z 2018 roku). Utworzono 10 grup roboczych do pracy z rodzinami. Pomocą 

objęto 41 osób ( 16 kobiet, 13 mężczyzn i 12 dzieci) . Odbyło się 19 posiedzeń grup roboczych,    

w których uczestniczyli przedstawiciele służb zaangażowanych w pomoc rodzinie m.in. 

pracownik socjalny, policjant, przedstawiciel oświaty. 
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Sporządzono 9 formularzy „Niebieskich Kart-C”, w których został opracowany indywidualny plan 

pomocy rodzinie . Sporządzono 7 formularzy „Niebieskich Kart-D” z osobami, co do których 

istniało podejrzenie , że stosują przemoc w rodzinie. 

Osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie otrzymały 

uprawnienia do skorzystania z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar przemocy 

w Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu. 

Osoby, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie zostały zobowiązane  do 

podjęcia leczenia odwykowego oraz uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych             

dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W 2019 roku zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” w 6 rodzinach, w tym:  

• w 4 rodzinach z powodu ustania przemocy w rodzinie, 

• w 2 rodzinach z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowanych działań. 

Ponadto członkowie grup roboczych regularnie monitorowali rodziny w ich miejscu zamieszkania.  

 

7.5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Cisek za 2019 r. 

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. 

Liczba bezrobotnych w analizowanych latach przejawia tendencję zniżkową: 

• w 2017 r. liczba bezrobotnych  to 141 osób,  

• w 2018 r. liczba bezrobotnych  to 137 osób, 

• w 2019 r. liczba bezrobotnych to 106 osób. 

Od 2017 r. to spadek o 35 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-

Koźlu. 

W zasobie Gminy Cisek pozostaje 50 mieszkań komunalnych, w tym 11 mieszkań socjalnych. 

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

• w 2019 r. liczba osób korzystających z świadczeń z tytułu pomocy społecznej na 

podstawie wydanych decyzji wyniosła 136, spadła w stosunku do 2018 r. o 4 osoby, 

• w 2017 r. odnotowano wzrost rodzin objętych pomocą w związku ze zdarzeniem losowym 

mającym miejsce 7 lipca 2017 r. (silne wiatry, nawałnica). 
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Przyczyny korzystania z pomocy społecznej :  

a) ubóstwo,  

b) bezrobocie, 

c) niepełnosprawność,, 

d) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

e) długotrwała lub ciężka choroba. 

 

W 2019 r. objętych pomocą  było 59 gospodarstw jednoosobowych i 45 gospodarstw 

wieloosobowych. 

Poradnictwo jest świadczone w miarę posiadanych zasobów wiedzy pracowników Ośrodka                       

w formie pracy socjalnej. W 2019 r. pracą socjalną było objętych 99 rodzin;  ponad 61% rodzin 

którym przyznano świadczenie zostało objętych również pracą socjalną. 

Od roku 2015  zmniejsza się liczba dzieci korzystających z pomocy w formie dożywiania                      

w szkołach i przedszkolach ( w 2015 r. korzystało z posiłków 68 dzieci; w 2017 r. 59 dzieci,                 

w 2018 r.  47 dzieci, w 2019 r. 39 dzieci). Łącznie odnotowano spadek korzystających z tej formy 

pomocy od 2015 r. o 29 dzieci. 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał świadczenia:  

• świadczenia wychowawcze w ramach „Program Rodzina 500+”  - 260 rodzin, 

• świadczenia rodzinne  - 99 rodzin, 

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 27 osób, 

• dodatki mieszkaniowe   - 2 gospodarstwa. 

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.  
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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 utrzymuje się na podobnym 

poziomie, natomiast odnotowano spadek odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej, gdyż wychowanek domu dziecka opuścił placówkę w związku z uzyskaniem 

pełnoletniości. 

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 2019 r. Gmina Cisek ponosiła odpłatność za pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz 

zapewniała 7 osobom pomoc w formie usług opiekuńczych. Wydatki na odpłatność za pobyt w 

domach pomocy społecznej wzrosły w stosunku do 2018 r., natomiast wydatki na usługi 

opiekuńcze zmalały w stosunku do 2018 r. 

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. 

 7.6. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek 

Gminny Program Wspierana Rodziny w Gminie Cisek na lata 2018-2020 został przyjęty                    

do realizacji Uchwałą Rady Gminy Cisek Nr XXXIII/202/2018 z dnia 26 marca 2018 r. 

Celem programu jest wzmocnienie roli rodziny poprzez wspieranie instytucjonalne i integrację 

społeczno-zawodową. Ma na celu podejmowanie działań prewencyjnych i edukacyjnych na rzecz 

wspierania rodziny po to, aby poszczególni członkowie rodziny dążyli do samorealizacji, 

zaradności, samodzielności i odpowiedzialności. 



Raport o stanie gminy Cisek   w 2019 roku  42  

  

  

Gminny Program służy przede wszystkim rodzinom przeżywającym trudności w sferze 

opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci oraz podejmowanie działań profilaktycznych na rzecz 

wzmacniania  rodziny. 

Realizatorem tego zadania był przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku 

przy współudziale innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. 

Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinie oraz umożliwienie wyjścia             

z zaistniałego kryzysu. 

Przez cały 2019 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku swoje zadania realizował 

Asystent rodziny. Praca asystenta opierała się na bezpośrednim kontakcie z klientami w ich 

miejscu zamieszkania. Asystent rodziny zatrudniony jest w ramach  z zadaniowego czasu pracy, 

co pozwala na pracę z rodzinami  w różnych godzinach, także poza godzinami pracy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku. 

Asystent rodzinny  wspierał 9 rodzin, w których wychowywanych było 25 dzieci, m.in. w takich 

kwestiach jak: 

• wyrobieniu dokumentów; 

• przygotowaniu i złożeniu pism urzędowych różnego typu (podania, wnioski, pozwy 

sądowe; 

• odwołania , formularze, CV, listy motywacyjne); 

• pomocy w nabyciu przez klientów umiejętności, aby w przyszłości mogli realizować 

samodzielnie  sprawy na rzecz domu i rodziny; 

• nawiązywaniu kontaktów z innymi pracownikami instytucji społecznych, poradni  

• specjalistycznych itp.; 

• motywowaniu do podjęcia terapii uzależnień, terapii rodzinnej, systematycznemu 

przyjmowaniu leków; 

• organizacji wsparcia materialnego w postaci rzeczowej (pośredniczenie w zbiórkach nowej                 

i używanej odzieży, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego); 

•  motywowaniu podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania 

nauki; 

• poszukiwania pracy; 

• wprowadzaniu zasad poprawnej komunikacji, wzajemnego słuchania się, rozwiązywania 

konfliktów; 

• edukacji  w zakresie profilaktyki higieny zdrowotnej w rodzinie. 
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W 2019 r. zakończyła się współpraca z trzema rodzinami w tym: 

• z jedną rodziną ze względu na osiągniecie celów, 

• z dwoma rodzinami ze względu na  zmianę ich miejsca zamieszkania (wyprowadziły się             

z terenu gminy). 

W rodzinach, w których zakończyła się praca Asystenta rodziny jest prowadzony monitoring – 

wizyty raz w miesiącu. 

Częstotliwość i długość spotkań uzależniona była od występujących problemów w danej rodzinie 

oraz zależna od indywidualnych potrzeb rodziny. Praca z rodziną jest pracą długotrwałą, ponieważ  

mamy do czynienia z rodzinami, które borykają się z wieloma problemami, a wyuczona 

bezradność powoduje, że problemy narastają i rodziny nie widzą wyjścia i nadziei na poradzenie 

sobie z trudną sytuacją. Praca asystenta z rodziną polega na wydobyciu pozytywnych zmian                

w rodzinie. 

Asystent rodziny współpracuje z grupą roboczą utworzoną w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie, na której ustalany jest plan pomocy 

dla danej rodziny. Ponadto asystent współpracuje z m.in. policją, kuratorami sądowymi, 

pracownikami socjalnymi, nauczycielami oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                 

w K-Koźlu. Asystent sporządza opinie na wniosek sądu lub innych instytucji działających                   

na rzecz rodziny. 

Podnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych. 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez  asystenta rodziny  niezbędne jest 

systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W roku 2019 asystent rodziny wziął udział 

w szkoleniach: „ Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów”, „Rola profilaktyki w 

budowaniu bezpiecznego otoczenia dziecka”. 

 Finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub innej placówce. 

Zgodnie z art. 191 ust 9 i 10 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                         

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo – wychowawczej, gmina właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka, 

ponosi odpłatność za jego pobyt w pierwszym roku 10% wydatków na opiekę i wychowanie 

dziecka, w drugim roku pobytu 30%, w trzecim i następnych 50%.   
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Zgodnie z zapisami Ustawy tut. Ośrodek pokrywał częściowe  koszty pobytu czwórki dzieci               

w pieczy zastępczej na łączną kwotę 16 358,29 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze 

środków budżetu gminy. Rodziny, których dzieci postanowieniem sądu zostały umieszczone                

w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych objęte są  działaniami 

pracownika socjalnego GOPS oraz asystenta rodziny, mającymi na celu takie wsparcie rodziny 

oraz wzmocnienie jej kompetencji. 

Rodziny, których dzieci postanowieniem sądu zostały umieszczone w rodzinach zastępczych               

lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych objęte są  działaniami pracownika socjalnego GOPS 

oraz asystenta rodziny, mającymi na celu takie wsparcie rodziny oraz wzmocnienie jej 

kompetencji opiekuńczo-wychowawczych w celu umożliwienia powrotu dzieci do środowiska 

rodzinnego. 

 Monitorowanie programu. 

Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich Wojewodzie w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu Centralnej 

Aplikacji Statystycznej. 

7.7. Pozostała działalność 

 Pozostała działalność w ramach pomocy społecznej polega przede wszystkim  na corocznym 

organizowaniu  „Wigilii dla osób samotnych” w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku.   

W 2019 r. zorganizowano  „Wigilię dla osób samotnych” w dniu 18 grudnia, koszt wigilii wyniósł  

6 530,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku prowadzi również działania związane                       

z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, ponadto pośredniczymy w wydawaniu przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” 

W 2019 r. wydano  dla 51 rodzin ( 121 członków rodzin) Kart Dużej Rodziny, oraz pośredniczono 

w wydawaniu dla członków 51 rodzin,  oraz pośredniczono w wydaniu 16 kart w ramach 

„Opolskiej Karty Rodziny i  Seniora”. 
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8. OCHRONA  ZDROWIA 
 

8.1. Infrastruktura zdrowotna 

Do podstawowej infrastruktury zdrowotnej na terenie gminy Cisek  należą następujący 

świadczeniodawcy:  

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CIS-MEDICA w Cisku / ul. Harcerska 2/, 

   który oferuje mieszkańcom:  

- poradnię (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej , 

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

- gabinet rehabilitacji ambulatoryjnej, 

- poradnię pulmonologiczną ( leczenie ambulatoryjne -choroby płuc), 

- poradnię pielęgniarki środowiskowej. 

2. Mariola Terech-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ŁANY-MED w Łanach 

   /ul. Główna 96 B/, który oferuje mieszkańcom:  

- poradnię (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

- punkt szczepień /zapobieganie chorobom zakaźnym/, 

- poradnię pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.  

3. Apteki 

  Na terenie Gminy funkcjonuje jeden punkt apteczny: 

- w Łanach ( ul. Główna 96 b). 

 

8.2. Profilaktyka  zdrowotna 

Bolączką prawie każdej polskiej gminy jest brak środków na profilaktykę zdrowotną, zwłaszcza 

wśród dzieci i młodzieży i gmina Cisek nie jest w tym przypadku wyjątkiem. 

W ramach profilaktyki zdrowotnej Gmina Cisek w 2019 roku  współfinansowała prowadzenie 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie – Koźlu przez Polskie Towarzystwo Na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dla dzieci i młodzieży z powiatu kędzierzyńsko – 

kozielskiego. Kwota  dofinansowania w 2019 roku  wyniosła 2 000,00 zł i stanowiła  10%  

poniesionych kosztów  za pobyt jednego uczestnika z terenu Gminy Cisek w warsztacie. 

 

 8.3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Uchwałą  Nr II/22/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia 17 grudnia 2018 został opracowany na rok 

2019 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. 
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 Cel główny programu. 

 

Celem głównym jest ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 

przede wszystkim z nadużywania alkoholu oraz występowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz                  

z podejmowanych innych ryzykownych zachowań  przez dzieci i młodzież poprzez podnoszenie 

poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Cisek oraz prowadzenie skoordynowanych 

działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

Realizacja celu głównego polega na:  

• zapobieganiu powstawania nowych przypadków uzależnienia, 

• zmniejszaniu rozmiarów aktualnie istniejących problemów, 

• zmniejszaniu ilości zdarzeń w funkcjonowaniu życia rodzinnego (tj. przemocy, agresji 

wobec, członków rodziny, zaniedbywania dzieci), 

• zmniejszaniu przypadków naruszania prawa i porządku publicznego w stanie 

nietrzeźwości, 

• ograniczaniu  i zmianie  struktury spożywania napojów alkoholowych, 

• wdrażaniu nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci                       

i młodzieży, 

• wdrażaniu nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci                              

i młodzieży, 

• prowadzeniu programu terapii uzależnień dla osób naszej gminy osadzonych w zakładach 

karnych. 

 

Zadania programu. 

 

1. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne,  poprzez:  

a) udział w kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych oraz kontynuacja programu 

profilaktycznego „Trzeci elementarz, czyli program 7 kroków” w ramach którego   

przeprowadzony jest cykl zajęć z młodzieżą, z rodzicami i radą pedagogiczną szkół   

podstawowych, 

b) organizację  warsztatów profilaktycznych, które są źródłem szerokiej wiedzy na temat   

uzależnień i form przemocy oraz zachowań ryzykownych, 

c)  zapewnienie fachowej literatury pomocnej przy realizacji zadań związanych z 

problematyką   uzależnień, 

d) udział dzieci i młodzieży w spektaklach profilaktycznych, 
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e) rozwijanie umiejętności porozumiewania się z dziećmi na temat problemów związanych                  

z używaniem alkoholu innych szkodliwych używek, rozmowy pedagoga szkolnego, 

psychologa, terapeuty i policji z rodzinami w trakcie wywiadówek szkolnych, 

f) organizacja konkursów plastycznych i literackich o tematyce przeciwalkoholowej                     

w szkołach podstawowych, 

g) propagowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez organizowanie imprez sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, promujących alternatywne spędzenie wolnego czasu 

bez uzależnień, 

h) inwestowanie w miejsca i placówki kulturalne, sport i rekreację, 

i) sukcesywne informowanie mieszkańców Gminy o działalności prowadzonej przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Poradnie Odwykowe w 

Kędzierzynie-Koźlu, 

j) finansowanie szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych, których tematyką będzie:- 

profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży,- przemoc fizyczna, psychiczna, 

k) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych, 

l) finansowanie szkoleń oraz niezbędnych wydatków związanych z działalnością zespołu 

interdyscyplinarnego. 

 

 

2. Udzielanie rodzinom oraz osobom z problemem alkoholowym profesjonalnych form 

pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

– poprzez:  

a) inicjowanie powstawania oraz wspierania stowarzyszeń samopomocy i środowiskowych 

grup społecznych realizujących cele obrony przed przemocą, 

b) inicjowanie i oferowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych pomocy w zakresie przemocy w rodzinie, szczególnie poprzez zwiększenie 

dostępności i skuteczności pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej i socjalnej 

dla członków rodzin, 

c) informowanie o najbliższych placówkach zajmujących się leczeniem osób uzależnionych,  

d) wstępne motywowanie do leczenia i terapii, 

e) informowanie o ruchach samopomocowych typu AA, DDA, itp., 

f) współpracę ze służbami prewencyjnymi policji ,psychologami, kuratorami, zmierzająca                   

do zapewnienia osobom uzależnionym od alkoholu leczenia i terapii, 
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g) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci          

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych z terenu gminy, 

h) kontynuowanie działalności świetlic wiejskich i szkolnych, 

i) diagnozowanie problematyki alkoholowej na terenie gminy. Id: B867D4C5-C87E-478A-

AEAF-F6617D1696EA. Podpisany Strona 2, 

j) integracja społeczna osób uzależnionych oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego, 

k) pomoc finansowa z przeznaczeniem na zagospodarowanie dla rodzin patologicznych 

decydujących się na separację. 

 

3. Prowadzenie konsekwentnej polityki w zakresie utrzymania porządku publicznego                

w miejscach gdzie jest sprzedawany i podawany alkohol. 

 

8.4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Uchwałą  Nr VII/46/2019 Rady Gminy Cisek  z dnia 25 marca 2019 r.  został opracowany na lata 

2019-2021 „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii”. 

 

1. Główne cele programu. 

a) ograniczenie dostępności i używania narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz związanych 

  z tym problemów społecznych poprzez: 

• prowadzenie działań profilaktycznych, ze szczegółowym uwzględnieniem profilaktyki 

szkolnej  i rodzinnej,  

• podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na tematy związane z używaniem środków  

• psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,  

• współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, 

• realizujących zadania gminne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 

• promocję zdrowego stylu życia. 

b) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji grup zawodowych mających styczność z osobami     

eksperymentującymi i uzależnionymi od narkotyków. 

 

2. Zadania w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej problematyki narkomanii.  

a) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem od narkotyków poprzez: 

• zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków    

psychoaktywnych, 
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• wspieranie szkół podstawowych w rozwijaniu działań profilaktycznych w szczególności 

obejmujących diagnozę problemu używania narkotyków i realizacji adekwatnego do 

programu profilaktycznego, 

• upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych oraz  

• używających narkotyki w sposób szkodliwy. 

b) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychologicznej          

i prawnej poprzez:  

• współudział w finansowaniu działań prowadzonych przez placówki odwykowe  i inne  

• podmioty, z pomocy których korzystają mieszkańcy gminy, 

• wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do rodzin   

• w których występuje problem uzależnień oraz przemocy,   

c) Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej                      

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży , 

w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów , a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 

poprzez: 

• upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia                  

i profilaktyki narkomanii, 

• edukację społeczną na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania  

zagrożeniom narkotykowym, 

• realizację rekomendowanych programów profilaktycznych  w szkołach, 

• organizowanie i finansowanie konkursów, imprez sportowo - rekreacyjnych 

promujących alternatywne spędzanie wolnego czasu bez uzależnień, 

• inwestowanie w miejsca, placówki kulturalne, oraz sport i rekreację.  

d) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii, poprzez organizowanie szkoleń i spotkań 

edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości dotyczącej problemów narkotykowych         

i mechanizmów uzależnień, w tym wspieranie wczesnej interwencji. 

e) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym poprzez:  

• organizowanie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych kolonii letnich z 

programem profilaktycznym,  
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• podejmowanie interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych 

zdarzeń funkcjonowania rodziny, spowodowanych przez używanie narkotyków,  

•  stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania własnych zainteresowań                       

i spędzania wolnego czasu bez narkotyków. 

8.5. Koszty realizacji programów 

Środki finansowe na realizację tych  programów  pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2019 roku poniesiono wydatki jedynie na realizację zadań w ramach programu 

przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatków na przeciwdziałania narkomanii nie poniesiono (w 

naszej gminie nie wystąpił ten problem) . 

a) Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  w 2019 roku:                        

Dział Rozdział § Nazwa Plan po 

zmianach w zł 

Wykonanie 

w zł 

 

% 

851   Ochrona zdrowia  71 000,00 68 353,28 96 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  71 000,00 68 353,28 96 

  0480 Wpłaty z opłat z wydawania zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu 

 

71 000,00 

 

68 353,28 

 

96 

 
b) Plan i wykonanie poniesionych wydatków budżetowych na realizację zadań określonych 

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii  w 2019 roku:  

   
 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 

Nazwa 

    Plan po   

zmianach  

( zł) 

Wykonanie 

    ( w zł )  

 

% 

851   Ochrona zdrowia  72 000,00 63 108,69 88 

 
85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  72 000,00 63 108,69 88 

 
 

3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
73,55 73,55 100 

 
 

4010 Wynagrodzenie osobowe 

pracowników 
15 800,00 15 800,00 100 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  1 300,00 1 300,00 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 2 500,00 100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 100 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 223,20 5 223,20 100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  19 165,96 16 393,90 86 
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  4260 Zakup energii  800,00 500,00 63 

  4280 Zakup usług zdrowotnych  2 000,00 680,00 34 

  4300 Zakup usług pozostałych          20 203,25 16 204,00 80 

  4360 Zakup usług telekomunikacyjnych               500,00 0,00 - 

  4410 Podróże służbowe krajowe 47,64 47,64 100 

  4430 Różne opłaty i składki  200,00 200,00 100 

  4440 Odpisy na ZFŚS 1 200,00 1 200,00 100 

  
4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej  

 

2 586,40 

 

2 586,40 

 

100 
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9. OCHRONA ZABYTKÓW  I OPIEKA NAD  ZABYTKAMI 
 

9.1. Opieka nad zabytkami 

 

Na terenie Gminy Cisek znajduje się  139 obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych                       

w ewidencji zabytków. Część z tych obiektów wpisana jest do rejestru zabytków województwa 

opolskiego i te korzystają z pełnej ochrony konserwatorskiej. Należą do nich głównie kościoły 

i kapliczki . 

Ponadto na terenie gminy Cisek znajdują się  zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków 

ruchomych województwa opolskiego i jest to głównie wyposażenie kościołów                               

/ołtarze. rzeźby  itp./. 

Na podstawie podjętej Uchwały  Nr XXIX/135/09  Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009 r.            

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów 

budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków, Gmina Cisek corocznie, począwszy od roku 2009  przeznacza środki 

finansowe  z budżetu gminy na remonty  jednego z zabytków. 

W 2019 roku przeznaczono na ten cel kwotę 20 000,00 zł na remont  konstrukcji ścian budynku 

kościoła – wzmocnienie wieży kościoła – Kościoła Parafialnego p.w. NMP w Cisku.  
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10. WSPÓŁPRACA  Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI 
 

 

10.1. Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie Cisek w 2019 roku , opierała się na 

opracowanym i przyjętym do realizacji rocznym programie współpracy Gminy Cisek                               

z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2019 roku / Uchwała  Nr XXXIX/235/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 29.10.2018 

r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”. 

Głównym celem programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem,                

a organizacjami pozarządowymi, jak również zwiększenie efektywnej realizacji zadań Gminy 

Cisek na rzecz jej mieszkańców.  

 

Forma współpracy finansowej gminy z organizacjami pozarządowymi polega na:  

 

a) wspieraniu wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji celowej na jego 

realizację, 

b) powierzeniu wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

sfinansowanie jego realizacji, 

c) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, 

d) udzielaniu przez Gminę pomocy merytorycznej i lokalowej organizacjom pozarządowym. 

 

10.2. Zadania publiczne w 2019 roku i ich realizacja 

Na 2019 rok ustalono dwa priorytetowe zdania publiczne: 

a) zadania w obszarze kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie aktywności 

fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz poprzez organizację dla mieszkańców 

gminy przedsięwzięć i imprez sportowo-rekreacyjnych, 

 

b) zadania w obszarze ochrony zdrowia poprzez świadczenie usług opiekuńczych dla 

mieszkańców gminy, poprzez świadczenie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji 
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osobom wymagającym interwencji terapeutycznych i usprawnienia leczniczego, oraz 

poprzez pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych. 

Po ogłoszeniu i przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

gminy w 2019 roku przeznaczono kwotę 200 000,00 zł  na: 

a) zadania w obszarze kultury fizycznej i sportu   - 100 000,00 zł, 

b) zadania w obszarze ochrony zdrowia – 100 000,00 zł. 

 

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację celową w 2019 roku: 

Zadania w 2019 roku  
Nazwa podmiotu realizującego  

zadanie 

Kwota 

dotacji 

( w zł ) 

Zadania w obszarze kultury 

fizycznej 

i sportu 

LKS „VICTORIA” Cisek  33 500,00 zł 

Zrzeszenie Gminne LUDOWE 

ZESPOŁY SPORTOWE Cisek  
54 000,00 zł 

Towarzystwo Promocji wsi Cisek 7 500,00 zł 

TSKN na Śląsku Opolskim  5 000,00 zł 

Zadania w obszarze ochrony 

zdrowia 
Stacja Opieki „CARITAS” w Zakrzowie 100 000,00 zł 

RAZEM : 200 000,00 zł 
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11. WSPÓŁPRACA  Z JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI  GMINY 
 

11.1. Sołectwa Gminy Cisek 

 
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  gmina może 

tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostkę pomocniczą 

tworzy Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich 

inicjatywy. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy statutem po 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

Statut sołectwa określa w szczególności:  

1. nazwę i obszar sołectwa, 

2. zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

3. organizację i zadania sołectwa, sołtysa i rady sołeckiej, 

4. zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji, 

5. zakres i formę kontroli organów gminy nad działalnością sołectwa. 

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie a wykonawczym - sołtys. 

Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys może uczestniczyć w pracach rady gminy na 

zasadach określonych w statucie gminy ale bez prawa udziału w głosowaniu. Obecnie jest w 

Gminie Cisek 14 sołectw. 

 

Sołectwa  Gminy Cisek  ich  sołtysi oraz liczba ludności: 

 

Lp. 

 

Sołectwo 

 

Sołtys 

Liczba 

mieszkańców ( 

stan na 

31.12.2019) 

Udział (%)      

w liczbie      

mieszkańców 

gminy ogółem 

1. Błażejowice  Alfred Kurfeld 230 4,2 

2. Cisek Kazimiera Lewicka 1 117 20,5 

3. Dzielnica  Elżbieta Filhauer 236 4,3 

4. Kobylice Gabriela Kubicka 490 9,0 

5. Landzmierz Marcin Markiefka 567 10,4 

6. Łany Norbert Miklis 628 11,5 

7. Miejsce Odrzańskie  Krystyna Żydziak                      247                      4,6 

8. Nieznaszyn Kornelia Draga  170 3,1 

9. Podlesie Henryk Pośpiech  188 3,4 
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10. Przewóz Rajmund Bulik 324 6,0 

11. Roszowice Elfryda Ignacy 204 3,8 

12 Roszowicki Las Gabriela Capek 498 9,1 

13. Steblów Alojzy Wurst 250 4,6 

14. Sukowice Mariusz Machulak  302 5,5 

OGÓŁEM : 5 451 100,0 

 

 

 

 

 

11.2. Fundusz Sołecki 

 
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację 

przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.  

Wyboru zadań do realizacji , w ramach dostępnych dla danego sołectwa funduszy, dokonują jego 

mieszkańcy, podczas zebrania wiejskiego . Ich wpływ jest realny, gdyż sami decydują o tym, co 

ma być zrealizowane w ich miejscowości. Stwarza to szanse ma zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców w sprawy sołectwa .Jednak  zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim środki z niego 

pochodzące  mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć będących zadaniami własnymi 

gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju 

gminy, lub które będą przeznaczone na działania polegające na usunięciu skutków klęski 

żywiołowej.  
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W budżecie Gminy Cisek został wyodrębniony fundusz sołecki  poprzez podjęcie  Uchwały Rady 

Gminy Cisek Nr V/31/2015 z 30 marca 2015 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Wysokość Funduszu Sołeckiego oblicza się według podanego wzoru , a jednym z czynników 

mających wpływ na jego wysokość jest liczba mieszkańców danego sołectwa. 

W 2019 roku kwota Funduszu Sołeckiego w Gminie Cisek wyniosła: 285 878,29 zł,  

z czego na poszczególne sołectwa:  

 

Lp. Sołectwo 
Wysokość Funduszu 

Sołeckiego na 2019 rok (w zł) 

Udział (%)do wysokości funduszu 

ogółem  w 2019 r. 

1. Błażejowice  15 459,57 5,4 

2. Cisek 35 376,60 12,4 

3. Dzielnica  15 459,57 5,4 

4. Kobylice 24 692,87 8,6 

5. Landzmierz 27 487,62 9,6 

6. Łany 30 353,12 10,6 

7. Miejsce Odrzańskie  16 556,25 5,8 

8. Nieznaszyn 13 301,60 4,7 

9. Podlesie 13 903,00 4,9 

10. Przewóz 19 598,64 6,9 

11. Roszowice 14 256,77 5,0 

12 Roszowicki Las 25 258,89 8,8 

13. Steblów 15 990,22 5,6 

14. Sukowice 18 183,57 6,3 

OGÓŁEM :                                            285 878,29 100,0 
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 11.3. Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2019 r. 

 
 Fundusz Sołecki w 2019 roku został zrealizowany na  łączną kwotę 259 153,15 zł, co stanowi 

 90,65 % wykonania w stosunku do zakładanego planu. 

 

Pan na 2019 r. Wykonanie w 2019 r. % realizacji 

 

285 878,29 zł 

 

 

 

259 153,15 zł 

 

90,65 % 

 

Wydatki  jednostek pomocniczych Gminy w 2019 r. ze środków  funduszu sołeckiego 

w Gminie Cisek:       

                    

  

Dz. 

       

Rozdz. 

 

Wyszczególnienie 

 

Wydatki bieżące 

 

Wydatki 

majątkowe 

  SOŁECTWO  BŁAŻEJOWICE 15 412,88 0,00 

600 60016 Drogi gminne 8 459,00 0,00 
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  3 000,00 0,00 

900 
 
90004 

Utrzymanie zieleni w gminach  3 000,00 0,00 

921 92195 Pozostała działalność  953,88 0,00 

 
  

SOŁECTWO CISEK  
 

17 921,25 
 

16 906,75 

 
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  9 000,00 0,00 
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900 90004 Utrzymanie zieleni w gminach  5 244,65 0,00 
921 92195 Pozostała działalność 3 676,60 0,00 
926 92695 Pozostała działalność 0,00 16 906,75 

 

  
SOŁECTWO DZIELNICA 

 
15 445,75 

 
0,00 

 
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  10 999,99 0,00 
900 90004 Utrzymanie zieleni w gminach  3 445,76 0,00 
921 92195 Pozostała działalność 1 000,00               0,00 

 
  

SOŁECTWO KOBYLICE 
 

3 909,24 
 

0,00 

 

700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   1 082,34 0,00 
900 90004 Utrzymanie zieleni w gminach  102,86 0,00 
921 92195 Pozostała działalność 2 724,04 0,00 

  
 
SOŁECTWO  LANDZMIERZ 

 
26 878,12 

 
0,00 

 
600 60016 Drogi publiczne gminne 17 500,00 0,00 
900 90004 Utrzymanie zieleni w gminach  890,50 0,00 
921 92195 Pozostała działalność 8 487,62 0,00 

  
 
SOŁECTWO  ŁANY 

 
30 353,12 

 
0,00 

 
600 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 0,00 
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  15 353,12 0,00 
900 90004 Utrzymanie zieleni w gminach  1 000,00 0,00 
921 92195 Pozostała działalność 4 000,00 0,00 

  
 
SOŁECTWO MIEJSCE  ODRZANSKIE 

 
16 555,36 

 
0,00 

 
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  0,00 11 499,99 
900 90004 Utrzymanie zieleni w gminach 556,01               0,00 
921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 613,98 0,00 
921 92195 Pozostała działalność 885,38 0,00 

  
 
SOŁECTWO  NIEZNASZYN 

 
12 784,32 

 
0,00 

 
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  2 192,28 0,00 
900 90004 Utrzymanie zieleni w gminach  689,50 0,00 
921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 405,00 0,00 
921 92195 Pozostała działalność 5 497,24 0,00 

  
 
SOŁECTWO   PODLESIE  

 
13 697,26 

 
0,00 

 
600 60016 Drogi gminne 6 497,60 0,00 
921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 871,22 0,00 

921 92195 
Pozostała działalność 1 328,44 0,00 

 

  
 
SOŁECTWO  PRZEWÓZ  

 
19 598,64 

 
0,00 
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600 60016 Drogi publiczne gminne 19 598,64 0,00 

  
 
SOŁECTWO   ROSZOWICE 

 
250,61 

 
11 000,00 

 
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  0,00 11 000,00 
900 90004 Utrzymanie zieleni w gminach  250,61 0,00 

  
 
SOŁECTWO  ROSZOWICKI  LAS 

 
25 258,89 

 
0,00 

 
900 90004 Utrzymanie zieleni w gminach  1 000,00 0,00 

921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 758,89 0,00 

921 92195 Pozostała działalność 3 500,00 0,00 
926 92695 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 

  
 
SOŁECTWO  STEBLÓW  

 
15 000,00 

 
0,00 

 
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  14 000,00 0,00 
921 92195 Pozostała działalność 1 000,00 0,00 

  
 
SOŁECTWO  SUKOWICE 

 
18 180,96 

 
0,00 

 
600 60016 Drogi gminne  12 683,57 0,00 
900 90004 Utrzymanie zieleni w gminach 2 500,00 0,00 
921 92195 Pozostała działalność 2 997,39 0,00 

   

OGÓŁEM :  

 

219 746,41 

 

39 406,74 
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12. WSPÓŁPRACA  Z  POWIATEM, W  ZAKRESIE 

ORGANIZACJI  LOKALNEGO  TRANSPORTU  ZBIOROWEGO. 
 

 

12.1. Umowa dotacji 
W związku ze złożeniem w grudniu 2018 roku wypowiedzenia umowy przez firmę ARRIVA na obsługę 

transportu zbiorowego na terenie powiatu kędzierzyńsko kozielskiego, Powiat oraz Gminy do niego 

należące podjęły decyzję o wspólnej organizacji transportu zbiorowego.  

Obsługa przez firmę ARRIVA zgodnie z umową prowadzona była do końca czerwca 2019 roku.  

W dniu 28 czerwca 2019 roku Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski zawarł Porozumienie z Gminami:  

Cisek, Bierawa, Pawłowiczki , Polska Cerekiew i Reńska Wieś w sprawie współdziałania w realizacji 

zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej w latach 2019-2020 . 

Nowym przewoźnikiem od dnia 1 lipca 2019 roku została firma GTV BUS z Ozimka , która to przejęła po 

firmie ARRIVA plac, bazę i pracowników.  

Na mocy zawartego porozumienia:  

a)  Powiat Kędzierzyn Koźle przyjmuje następujące zadania: 

• opracowywanie rozkładów jazdy oraz tras linii użyteczności publicznej w oparciu o analizy i 

potrzeby mieszkańców, 

• ustalanie opłat za przewóz , regulaminów  i przepisów porządkowych zgodnie z przepisami, 

• badanie i analiza potrzeb przewozowych, 

• określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach, 

• przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań prowadzących za zawarcia umowy o świadczenie 

usług, 

• zawieranie umów o świadczenie usług, 

• ustalanie sposobu dystrybucji biletów za świadczone usługi, 

• prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zadania.  

b) Gmina Cisek zobowiązuje się do: 

•  ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem w należytym porządku i stanie 

technicznym istniejących przystanków autobusowych, 

• udzielenia dotacji celowej dla Powiatu  na realizację zadania  w okresie od 01.07.20191 do 31.12. 

2019 r.,  

• w wysokości 153 090,00 zł . 

Gmina Cisek dotuje transport publiczny w kwocie, która to stanowi 10,5 % przekazywanej Operatorowi 

przez Powiat prognozowanej rekompensaty. 
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PODSUMOWANIE 
  

 

 Powyższy raport przedstawia stan podstawowych obszarów działalności Gminy Cisek. 

Raport jest swego rodzaju spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy.  

Podkreślić należy fakt, iż Raport nie jest monografią, opisującą w szczegółach każdą z dziedzin 

aktywności Gminy, ale zbiorem danych statystycznych oraz innych informacji pozyskanych               

z zasobów Urzędu Gminy Cisek , przetworzonych na potrzeby tego dokumentu. Dzięki temu 

publikacja ta zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia, 

związane z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Cisek w ostatnim roku.  

Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy , jednostek organizacyjnych 

i instytucji są źródłem informacji o stanie Gminy Cisek. Opisują sytuację gminy pod względem 

gospodarki, środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania gminą. Finanse Gminy są stabilne. 

Wzrastają dochody Gminy, a dług publiczny jest na bezpiecznym poziomie. Należy podkreślić, 

że zaciągnięty dług w całości przeznaczony został na wydatki inwestycyjne, a w szczególności na 

wkład własny w różnych projektach współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. Reasumując, 

sytuacja finansowa Gminy jest dobra i stabilna. Wójt  Gminy Cisek  podejmuje i będzie 

podejmował w miarę możliwości finansowych gminy zadania mające na celu rozwój gminy . 

Biorąc pod uwagę fakt, że Gmina Cisek jest gminą rolniczą , ale za to, o bardzo dużych walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych Wójt Gminy będzie podejmował również zadania mające na 

celu promocję Gminy na zewnątrz, tak aby zwiększyć ruch turystyczny, co bezpośrednio wpłynie 

na wzrost poziomu życia mieszańców Gminy. 

 

 

            WÓJT 

/-/ Rajmund Frischko 


