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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE 

 
Gmina Siennica jest jedną z 13 gmin powiatu mińskiego. Zajmuje w powiecie siódme 

miejsce  pod względem liczby ludności oraz piąte miejsce pod względem powierzchni 

całkowitej (111 km2).  

Gmina Siennica – podział na miejscowości 

 

 

Gmina Siennica została utworzona 01.01.1973 r. na podstawie uchwały Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Warszawie. Stanowi ją 39 sołectw (40 wsi), które graniczą:  

- od wschodu z gminą Cegłów,  

- od południa z gminą Latowicz i Parysów,  

- od zachodu z gminą Kołbiel i Pilawa,  

- od północy z gminą Miński Mazowiecki.  
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Gmina Siennica jest gminą głównie o charakterze rolniczym i turystycznym. Znajduje się  

w odległości około 50 km na południowy wschód od Warszawy i około 10 km na południe od 

Mińska Mazowieckiego, na terenie powiatu mińskiego. 

 

Gmina Siennica – podział administracyjny gminy 

Gmina Siennica posiada dogodne połączenia komunikacyjne do drogi krajowej Warszawa 

– Terespol, poprzez drogę wojewódzką Mińsk Mazowiecki – Seroczyn oraz do dróg krajowych 

Warszawa – Lublin i Ostrów Mazowiecka – Góra Kalwaria poprzez drogę powiatową Siennica 

– Kołbiel.  
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Miejscowość gminna posiadała przez prawie trzy stulecia prawa miejskie, a obecnie 

stanowi centralny ośrodek społeczno-gospodarczy i kulturalny Gminy. Gmina ma charakter 

rolniczy, z przewagą gospodarstw rolnych koncentrujących się w południowej części. 

Natomiast północna część gminy Siennica, to obszar intensywnego rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego, usług. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej dokonuje się głównie ze 

względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz ciekawe walory kulturowe.  

Gmina Siennica oferuje na swoim terenie świadczone na wysokim poziomie usługi 

agroturystyczne, głównie w miejscowościach: Starogród, Ptaki, Wólka Dłużewska, Dzielnik, 

Zglechów Julianów. Na szczególną uwagę zasługuje historia Siennicy jako jednego  

z najstarszych w Polsce ośrodków kształcenia nauczycieli.  
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II. DEMOGRAFIA  

 
Na koniec 2017 r. zameldowanych osób na pobyt stały i czasowy na terenie Gminy Siennica 

było 7386 osób. 

Na koniec 2018 r. zameldowanych osób na pobyt stały i czasowy na terenie Gminy Siennica 

było 7388 osób. 

Podczas 2018 r. zmarło 78 mieszkańców Gminy Siennica. 

Zameldowanych na terenie Gminy Siennica jest 80 dzieci urodzonych w 2018r. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Siennicy sporządzono:  

-175 aktów zgonu 

- 66 aktów małżeństw, w tym 

• 24 ślubów udzielili pracownicy USC w Siennicy 

• 2 akty zagraniczne zostały umiejscowione 

- 8 aktów urodzenia, są to akty zagraniczne, które zostały wpisane do polskich ksiąg Urzędu 

Stanu Cywilnego 

III. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Zadania wynikające z Programu Ochrony Środowiska to przedsięwzięcia, które są 

finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy, obejmują one 

zarówno zadania o charakterze organizacyjno-prawnym jak i inwestycyjnym. 

W oparciu o diagnozę stanu środowiska oraz zagrożenia środowiska zdefiniowano 

najważniejsze priorytety ochrony środowiska w gminie Siennica:  

W zakresie ochrony wód: 

• rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, 

• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

• budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebowilk. 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: 

• zastosowanie energooszczędnych technologii i termomodernizacja budynków, 

• zmniejszenie zagrożenia ze strony systemu komunikacyjnego poprzez modernizacje 

dróg. 

W zakresie racjonalnej gospodarki odpadami: 

• poprawne zagospodarowanie odpadami na terenie gminy, 

• usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 
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Realizacja celów zawartych w programie ochrony środowiska 

 

1. Działania w zakresie ochrony wód 

Wielkość presji na wody, uzależniona jest od stopnia wyposażenia w infrastrukturę wodno-

ściekową oraz od gospodarowania zasobami wodnymi. Zużycie wody na jednego mieszkańca 

na terenie gminy w 2018 roku wyniosło 39,3 m3. Sieć wodociągowa na terenie gminy jest 

dobrze rozwinięta i dostęp do niej ma 99,9% mieszkańców gminy.  

Na terenach pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnej lub gdzie budowanie sieci 

kanalizacyjnej jest niekorzystne ekonomicznie wykorzystywane są oczyszczalnie przydomowe 

lub zbiorniki bezodpływowe. Pod koniec 2018 roku na terenie gminy Siennica 

zarejestrowanych było 179 przydomowych oczyszczalni (stan na 2017 rok). 

 

Tabela 1. Sieć wodno-kanalizacyjna na terenie gminy Siennica w latach 2017-2018 

Wskaźnik Jednostka 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Długość sieci wodociągowej km 150,2 151,6 151,97 

Liczba przyłączy wodociągowych szt. 2232 2261 2286 

Długość sieci kanalizacyjnej km 17,2 18,8 21,3 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. 444 447 506 

Udział mieszkańców korzystających z 

sieci wodociągowej 
% 99,9 99,9 99,9 

Udział mieszkańców korzystających z 

sieci kanalizacyjnej 
% 25,5 25,5 28,5 

oczyszczalnie przydomowe szt. 172 174 179 
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Tabela 2. Zadanie związane z ochroną wód w gminie Siennica w latach 2017-2018 

Lp. Zadanie 
Rok 

realizacji 

Informacja na 

temat realizacji 

Poniesiony 

koszt 

Źródło 

finansowania 

1. 

Budowa Sieci Kanalizacji 

sanitarnej w 

miejscowościach Siennica 

obręb Stara Wieś, Gągolina, 

Nowodwór, Zalesie, Nowe 

Zalesie 

2018 

Budowa sieci 

kanalizacyjnej o 

długości 2,513 km  

(2017 i 2018 r.) 

 

1 651 942,04 zł 

Środki własne, 

PROW 

2. 

Budowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości 

Grzebowilk 

2018 W trakcie realizacji - 
Środki własne, 

WFOŚ,PROW 

3. 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Siennica 

2018 Zadanie ciągłe - Środki własne 

2. Działania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego 

Celem działań w zakresie ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza poprzez 

ograniczenie niskiej emisji, w tym poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do 

celów grzewczych, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, stosowanie 

odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych. 

3. Działania w zakresie gospodarki odpadami 

W 2018 roku na terenie gminy zebrano 50 kg zmieszanych odpadów komunalnych na  

jednego mieszkańca. Na przestrzeni lat obowiązującego raportu nastąpił procentowy wzrost 

udziału odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów. W 2018 roku selektywnej 

zbiórce poddanej było 52,3% odpadów i nastąpił wzrost o 2,4% w stosunku do roku 

poprzedniego.  

Ważnym zadaniem gminy jest odpowiednie zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. 

Do takich niewątpliwie należą odpady zawierające azbest. W latach obowiązywania raportu 

nastąpiło sukcesywne usuwanie tych wyrobów. W 2018 roku łącznie usunięto 72,922 Mg 

wyrobów azbestowych. 
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Tabela 3. Zadania związane z gospodarką odpadami zrealizowane w latach 2017-2018  

w gminie Siennica 

Lp. Zadanie 
Rok 

realizacji 

Informacja na temat 

realizacji 

Poniesiony 

koszt 

Źródło 

finansowania 

1. 

Usuwanie 

wyrobów 

zawierających 

azbest 

2018 
Usunięcie azbestu z terenu 

gminy (72,922 Mg) 
20 418,16 zł 

Środki własne, 

WFOŚiGW 

2. 

Odbiór, transport i 

zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych z 

terenu gminy  

2018 Zadanie ciągłe - Środki własne 

 

Podjęte działania finansowane były głównie z budżetów poszczególnych jednostek oraz 

przy nieznacznym udziale środków zewnętrznych.  
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IV. OŚWIATA, WYCHOWANIE ORAZ FUNKCJONOWANIE 

GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2018 wg stanu na dzień  

30 września 2018 roku. 

Sieć szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siennica: 

Szkoły 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Żakowie 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie 

• Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy 

Przedszkola 

• Gminne Przedszkole w Siennicy
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Liczba uczniów w oddziałach  
Jednostki/ poziomy  Przedszkole IFWP "0" Razem I II III IV V VI VII VIII Razem 

I-VIII 

Ogółem 

Gminne Przedszkole w Siennicy 75 - - 75 - - - - - - - - - 75 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Szymańskiego w 

Grzebowilku 

- 20 12 32 15  11  8  11 11  13 4 7  80  112  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w 

Siennicy 

- 30 40 70 67  54  13 72 73 36 35 42 392  462  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego  

w Starogrodzie 

- 17  11  28  8  10  10  11  13  6 8 5  71  99  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Z. Czarnego w 

Żakowie 

- - 22  22  13 15 10 11  10 10 14 12 95  117  

Razem  75 67 85 227 103 90 41 105 107 65 61 66 638 865 

Gimnazjum w Publicznej Szkoła Podstawowa im. Z. 

Czarnego w Żakowie 

- - - - - - 31 - - - - - 31 31 

Gimnazjum w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w 

Siennicy 

- - - - - - 25  - - - - - 25  25  

Razem  - - - - - - 56 - - - - - 56 56 

Technikum Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół im. 

H. i K. Gnoińskich          w Siennicy 

- - - - 22 24  7 20  - - - - 73  73 

  
Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki 

Odnawialnej w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w 

Siennicy 

- - - -  - - 3 14 - - - - 17 17 

Razem  - - - - 22 24 10 34 - - - - 90 90 

Ogółem 1011 uczniów 
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Wg stanu na dzień 30 września 2018 r. roku w przedszkolu, szkołach podstawowych, 

gimnazjach oraz szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę Siennica 

pracowało 152 nauczycieli tj. 105 w pełnym wymiarze i 47 zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze etatu oraz 42 pracowników administracji i obsługi.  

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania w 2018 roku, zgodnie  

z wymogami prawa i potrzebami, zabezpieczono nakłady w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w kwocie 31.574,04 zł  

 

Wyszczególnienie 
2018 

(w zł) 

1

. 
Plan 34.388,00 

2

. 
Wykonanie 31.574,04 

 

System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez 

obowiązujący system awansów zawodowych.  

 

1.1.1.1 Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

3 32 44 73 152 

 

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty refundowano 

rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych  

i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.  

Wyszczególnienie 
Liczba 

uczniów   uczniowie: 

1. Niepełnosprawni dowożeni przez rodziców 5 

2. Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły - dowożeni do szkół z 

terenu Gminy Siennica  
262 

3. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w 

Ignacowie i Mińsku Mazowieckim 
10 

Razem – dowożeni  277 
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Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty w 2018 roku 

wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują 

na terenie Gminy Siennica.  

 

Lp. Wyszczególnienie Stypendium szkolne 

2. Liczba przyznanych stypendiów 31 

 

w tym odnoszących się 

do uczniów: 

szkół podstawowych 23 

gimnazjów 4 

szkół ponadgimnazjalnych 4 

3.  Nakłady finansowe  4.860,80 

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV.0007.183.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 

30 marca 2017 r. w 2018 roku przyznano 41 stypendiów za wyniki w nauce na łączną kwotę 

18.000 zł. 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna 2018”. Z tej formy pomocy 

skorzystało 741 uczniów. Na realizację zadania pozyskano i wydatkowano środki finansowe 

otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 900,00 zł. 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Siennica, rozpatrzonych zostało 10 wniosków 

pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli 

przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych.  
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Liczba 

pracodawców 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych którzy 

ukończyli naukę zawodu: 

Liczba 

młodocianych 

którzy 

ukończyli 

przyuczenie do 

wykonywania 

określonej 

pracy: 

Kwota jaką          

w 2018 r. 

wypłacono 

pracodawcom        

w ramach 

dofinansowania 

ogółem 

w tym w cyklu 

kształcenia: 

24 mies. 36 mies. 

10 8 - 8 2 49 321,03zł 

 

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Mazowieckiego w 

kwocie 49 321,03 zł która w 100% pokryła poniesione wydatki. 

W 2018 roku w ramach środków pozabudżetowych pozyskanych z projektów 

zewnętrznych zrealizowano: 

1. Rządowy Program „Aktywna tablica”. Projekt realizowany był przez Publiczną 

Szkołę Podstawową im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku - polegał na wsparciu 

finansowym Wojewody Mazowieckiego w wysokości 14.000 zł. na zakup 

nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablica interaktywna, projektor). Całość 

zadania wyniosła 17.500 zł., wkład finansowy Gminy Siennica wyniósł 3.500 zł. 

2. Projekt „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy”, 

Nr RPMA.10.01.01-14-a377/18 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna  

(w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (w trakcie realizacji) 

Wartość projektu: 406 280,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 384 940,00 zł.  

Wkład własny Gminy Siennica – 21 340,00 zł. - wkład niefinansowy w postaci 

użyczenia sal w placówkach oświatowych. 

 

Ogółem wydatkowano w 2018 roku na Oświatę i wychowanie 14.949.319,28 zł. tj. 98,85% 

zakładanego planu. 
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V. KULTURA, SPORT I REKREACJA 

Uchwałą Nr XXX.0007.229.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 09 listopada 2017 r. 

uchwalono Roczny Plan współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.  

Natomiast w Zarządzeniu OK.0050.1.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 stycznia 2018 

r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. wskazano wysokość środków 

przeznaczonych do wydatkowania w 2018 roku w wyniku otwartego konkursu ofert dotacje  

w 2018 roku otrzymały: 

1. Gminny Klub Sportowy Fenix w wysokości - 50 000 zł; 

2. Parafialny Klub Sportowy "LIFE" w wysokości - 45 000 zł; 

3. Uczniowski Klub Sportowy "Berek" w wysokości 5 000 zł ;  

Łączna kwota dotacji w 2018 roku wyniosła 100 000 zł. 

Na terenie Gminy Siennica znajdują się również Stowarzyszenia, które prężnie działają: 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzel, Nowa Pogorzel i okolice; 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Grzebowilka; 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej; 

4. Młodzieżowa Rada Gminy. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy oraz filia biblioteczna w Grzebowilku prowadzi 

działalność w oparciu o statut i jest samorządową instytucją kultury. Nadzór merytoryczny 

sprawuje instruktor powiatowy MBP w Mińsku Mazowieckim. Kontrola obejmuje doradztwo, 

pomoc oraz konsultacje w zakresie prac bibliotecznych w obu placówkach. 

Działalność podstawowa na stanowiskach bibliotekarskich: starszy bibliotekarz – 1 etat, 

kierownik filii 0,25 etatu oraz dyrektor biblioteki – 1 etat. Pozostali pracownicy administracji, 

obsługi porządkowej i technicznej są zatrudnione w opraciu o umowę zlecenia (księgowa, 

sprzątaczka, palacz, instruktor wokalny). 

W celu podniesienia standardu pracy biblioteki, karda bibliotekarska uczestniczyła  

w 9 szkoleniach organizowanych przez instruktora MBP w Mińsku Mazowieckim. Szkolenia 

dotyczyły deskryptorów, wykorzystywania narzędzi on-line, pracy z trudnym czytelnikiem oraz 

systemu bibliotecznego Mateusz. 

Biblioteka posiada dwie placówki biblioteczne o łącznym księgozbiorze 20 127 
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woluminów. W ubiegłym roku przybyło 857 woluminów. Liczba wypożyczeń zbiorów 

specjalnych wyniosła 131 jednostek inwentarzowych, a książek 13640 wol. Łącznie odwiedziło 

obie placówki 15056 osób. 

Biblioteka jest jedyną instytucją kultury w gminie, na niej spoczywa obowiązek zachęcenia 

lokalnej społeczności do uczestniczenia we wszelkich działaniach, które ukazują bogactwo 

kulturowe. Dlatego też, co roku podejmuje działania, które wzbogacają kalendarz imprez 

wydarzeń kulturalnych w naszej gminie. 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ W 2018 

1 Konkurs kolęd pn. Międzypokoleniowe 

kolędowanie 

styczeń 16 uczestników 

2 Ferie biblioteczne styczeń ok. 20 uczestników 

dziennie 

3 Wycieczka do Sali Tradycji i Historii OSP styczeń 21 uczestników 

4 Konkurs plastyczny "Zapobiegajmy 

pożarom" 

styczeń 8 uczestników 

5 Kokurs czytelniczy "Czytelnik Roku" luty 11 uczestników 

6 Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka marzec 25 uczestników 

7 Przedstawienie Teatralne w wykonaiu 

aktorów z Teatru Horyzont 

maj 50 uczestników 

8 Konkurs recytatorski dla dzieci Kornela 

Makuszyńskiego 

maj 9 uczestników 

9 Spotkanie autorskie – pisarka Stanisława 

Gujska 

maj 54 uczestników 

10 Lekcja biblioteczna – kl. IV a PSP 

Siennica 

maj 25 uczestników 

11 Lekcja biblioteczna – kl. IV b PSP 

Siennica 

maj 23 uczestników 

12 Lekcja biblioteczna – przedszkole Chatka 

Puchatka z Siennicy 

maj 19 uczestników 

13 Warsztaty kosmetyczne czerwiec 10 uczestników 

14 Siennickie Spotkania Plenerowe czerwiec ok. 3000 uczestników 

15 Narodowe Czytanie wrzesień 20 uczestników 

16 II Koncert Pieśni Patriotycznych (MRG i 

SPZS) 

listopad ok. 500 uczestników 

17 Spotkanie autorskie – autor książek dla 

dzieci Wiesław Drabik 

grudzień 64 uczestników 
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Biblioteka wydała dwa tytuły: "Klasztor zakonu oo. Franciszkanów-Reformatów  

w Siennicy" i "Siennica gmina i miejscowość 100 lat temu i dziś". Publikacje powstały  

z inicjatywy członków Sekcji historycznej i we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Ziemi Siennickiej. Wydanie książek sfinansowała Biblioteka, Gmina Siennica i sponsorzy 

Siennickich Spotkań Plenerowych. 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 "Infrastruktura 

bibliotek 2016-2020" biblioteka otrzymała dofinansowanie na rozbudowę w kwocie 1 273 000 

zł. 

Biblioteka została również zakwalifikowana do ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki 

pn. „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt w całości został sfinansowany ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Na zakup nowości wydawniczych Biblioteka pozyskała środki w wysokości 8 000 zł  

w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 – 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 

 Działalność dodatkowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy: 

• Międzypokoleniowy Chór Kameralny Kanon 

• Sekcja historyczna 

• Sekcja plastyczna 

Z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w wysokości 273.500,00 zł. Do dnia 

31.12.2018 r. otrzymano 100,00 % planu tj., 273.500,00 zł. Pozostałe przychody 32.138,00 zł. 

Łączny stan środków obrotowych Biblioteki w 2018 roku wyniósł 305.650,86 zł. Z kwoty tej 

w okresie sprawozdawczym wydatkowano 305.433,90 zł.  

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW 

POŻAROWA 

 
W zakresie bezpieczeństwa publicznego: 

 

1. W Gminie Siennicy do pierwszego kontaktu z mieszkańcami i obsługi spraw bieżących jest 

wyznaczony z Komendy Powiatowej Policji dzielnicowy. 

2. W placówkach oświatowych: 

• Promowano noszenie elementów odblaskowych - współpraca z instytucjami 

ubezpieczeniowymi, WORD i Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
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• Zatrudniono pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie dzieci przez jezdnię 

w pobliżu szkoły. 

• Przygotowywano uczniów do egzaminu na kartę rowerową, przeprowadzano egzaminy 

przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. 

• Organizowano szkolne eliminacje turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

• Wzięto udział w powiatowych eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

• Organizowano pokazy ratownicze podczas Festynów Rodzinnych. 

• Przeprowadzono próbne ewakuacje szkół mające na celu przedstawienie i utrwalenie 

zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa osób. 

• Organizowano konkursy przygotowujące dzieci i młodzież do właściwego 

postępowania w momencie zagrożenia: 

− Bezpieczeństwo w sieci – prezentacja multimedialna. 

− Bezpieczna droga do szkoły – plakat. 

− Bezpieczna droga do szkoły – makieta. 

− Dzień bezpieczeństwa – konkursy wiedzy. 

− Zagrożenia w cyberprzestrzeni – prelekcja dla dzieci. 

• Przygotowano dzieci i młodzież do właściwego postępowanie w momencie zagrożenia: 

warsztaty udzielania pierwszej pomocy we współpracy z jednostkami OSP 

i ratownikami medycznymi. 

• Informowano społeczeństwo poprzez ulotki o występujących zagrożeniach: 

− „Niebieski delfin- niebezpieczna gra komputerowa” 

− „Jak być rodzicem cyfrowych dzieci?”; 

− ,„Infoholizm- narkotyk XXI wieku”; 

− „Gry komputerowe- niewinna zabawa … czy poważne zagrożenie?” 

− „Dopalacze i nie tylko”; 

− „Kształtowanie umiejętności społecznych”. 

• Przed przerwami szkolnymi (wakacje, ferie) organizowano prelekcje dla dzieci 

 na temat różnorodnych zagrożeń na wycieczkach, wyjazdach i w domu. 

• Odbyły się spotkania z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 

Mazowieckim: 

− warsztaty profilaktyczne dla uczniów dotyczące odpowiedzialności prawnej 

nieletnich; 
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− spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, bezpieczeństwa  

w domu. 

•  Zorganizowano prelekcje dla rodziców nt. ,,Bezpieczeństwo w sieci”. 

• Wydano broszury na temat bezpieczeństwa w sieci dla rodziców i uczniów. 

• Organizowano spotkania z policjantami – omawianie sytuacji różnorodnych zagrożeń 

w domu, w szkole, w drodze do szkoły. 

• Przeprowadzanie przez wychowawców oceny funkcjonowania rodzin pod kątem 

zabezpieczenia bezpłatnego obiadu refundowanego przez GOPS. 

• Systematycznie współpracowano z kuratorami sądowymi posiadającymi pod swoją 

opieką rodziny z różnymi dysfunkcjami. 

• Organizowano konkursy profilaktyczne: 

− Bezpiecznie na wsi mamy – wypadkom zapobiegamy – organizator KRUS 

− Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa – 

organizowany przez KRUS 

− Stop wypalaniu traw – organizowany przez KRUS 

− Przed organizacją w/w konkursów coroczna profilaktyka w zakresie treści 

konkursu przeprowadzana przez pracowników KRUS. 

• Organizowano prelekcje prowadzone przez strażaków Powiatowej Straży Pożarnej          

w Mińsku Mazowieckim na temat zagrożeń zadymienia i pożarów. 

• Organizowano szkolenia dla pracowników w zakresie wiedzy ppoż. i udzielania 

pierwszej pomocy. 

• Organizowano zajęcia dla młodzieży z zakresu wiedzy udzielania pierwszej pomocy. 

• Przeprowadzano przeglądy budynków szkół i przedszkola pod względem prawidłowo 

działających instalacji, wentylacji, dróg ewakuacyjnych. 

• Przeprowadzano przeglądy budynków przed rozpoczęciem roku szkolnego przez 

Społecznego Inspektora Pracy. 

• Okresowo sprawdzano organizację warunków ewakuacji w budynkach szkół 

i przedszkola.  

3. Porządek prawny w gminie nadzorowany był przez patrole ruchu drogowego oraz ogniwa 

patrolowo – interwencyjne z Komendy Powiatowej Policji z Mińska Mazowieckiego. 

Organizowano wspólne patrole Policji i Straży Leśnej w celu poszerzenia zakresu prewencji 

i zabezpieczenia ładu oraz porządku publicznego. Regularnie wdrażano realizowany przez 

Policję „Plan działań priorytetowych”, którego celem jest objęcie szczególnym nadzorem 
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miejsc, gdzie najczęściej do naruszenia norm prawnych. W celu podniesienia skuteczności 

działań Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. 

4. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – był przygotowywany do działania  

w sytuacjach zagrożeń.  

5. SP ZOZ sprawdzał organizację ewakuacji w budynkach użyteczności publicznej 

i placówkach oświatowych - uwag brak. W szkołach prowadzono spotkania informacyjno 

- profilaktyczne nt. zagrożeń środkami uzależniającymi z rodzicami i dziećmi. 

6. W ramach powszechnego ostrzegania i alarmowania uczestniczono w treningach 

organizowanych przez organy wyższego szczebla oraz prowadzono akcje informacyjne 

wśród mieszkańców Gminy o anomaliach pogodowych oraz informacji o złej jakości 

powietrza poprzez zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej Urzędu Gminy 

i tablicach ogłoszeniowych. 

 

W zakresie ochrony pożarowej: 

 

1. Gmina utrzymuje dziewięć jednostek OSP, które: 

• wyposaża w pojazdy ratowniczo-gaśnicze, gaśnicze i sprzęt ratowniczy, 

• finansuje szkolenia, ćwiczenia i treningi, badania lekarskie, ubezpieczenia i wypłaca 

ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w akcjach ratowniczych dla strażaków,         

• pokrywa koszty ogrzewania i oświetlenia remizy, łączności telefonicznej, 

• pokrywa koszty eksploatacji, badań, kalibracji, legalizacji i napraw sprzętu 

technicznego, 

• wyposaża w sprzęt i materiały zapewniające i poszerzające zakres działania oraz 

poprawiające komfort osobisty strażaków. 

W 2018 roku zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Żaków za kwotę 600 162,20 zł.  

2. Statystyka pożarowa i innych miejscowych zagrożeń na terenie gminy Siennica. 

 

Gmina 

 

Ogółem 

zdarzeń 

w 

2018 r. 

 

 

Pożary 

 

 

Miejscow

e 

zagrożeni

a 

 

 

Alarmy 

fałszywe 

 

 

Siennica 

 

 

93 

 

25 

 

60 

 

8 
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3. Miejsca powstania pożarów wg grup obiektów w poszczególnych jednostkach 

samorządowych 

 
 

POŻARY 

2018 

 

 

OGÓŁEM 

 

 

Obiekty 

użyteczności 

publicznej 

 

 

Obiekty 

mieszkalne 

 

 

Obiekty 

produkcyjne 

 

 

Obiekty 

magazynowe 

 

 

Środki 

transportu 

 

 

Lasy 

(państwowe 

i prywatne) 

 

 

Uprawy, 

rolnictwo 

 

 

Inne 

obiekty 

 

Siennica 

 

25 

 

0 

 

5 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

13 

 

6 

 

 

4. Ilość interwencji jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Siennica  

w 2018 r. 

 
Jednostka TYP Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

Fałszywe 

Ogółem Zabezpieczenie 

operacyjne 

gminy 

Ćwiczenia Brak 

wyjazdu 

OSP 

Żaków 

S 3 15 37 7 59 4 1 0 

OSP 

Siennica 

 

S 3 14 23 0 37 9 2 3 

OSP 

Pogorzel 

S 1 3 13 0 16 0 1 1 

OSP 

Grzebowilk 

S 1 5 2 1 8 0 1 1 

OSP 

Starogród 

S 1 6 1 0 7 0 1 0 

OSP 

Łękawica 

S 1 2 1 0 3 0 0 1 

OSP 

Zglechów 

S 1 1 1 0 2 0 1 2 

OSP 

Dzielnik 

S 1 0 0 0 0 0 1 0 

OSP 

Wólka 

Dłużewska 

M 0 0 0 0 0 0 0 

 

Średnie czasy wyjazdów i przybycia do zdarzeń Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej 

w Gminie Siennicy 

 

a. wyjazdu do zdarzenia 4 minuty, 

b. przybycia do zdarzenia 9 min. 48 sek. 

 
5. Stan sanitarny lasów na terenie Gminy Siennica, pod względem bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego jest zadawalający. Występują jednak przypadki pozostawiania        

w lesie suchych gałęzi i drzewek, co potęguje zagrożenie pożarowe drzewostanu. 

Nadleśnictwo wydawało informacje i decyzje dla właścicieli lasów na prowadzenie 

zabiegów sanitarnych lasu. 
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Ogółem w 2018 roku na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciw pożarową wydatkowano 

kwotę 914 796,56 zł tj. 98,67% zakładanego planu. 

VII. POMOC SPOŁECZNA I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy realizuje zadania w oparciu o: ustawę o 

pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

 „Za życiem” a także zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, 

karty dużej rodziny oraz ustalania prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, 

finansowanych ze środków publicznych . Począwszy od 2018 r. w ośrodku realizowane są 

kolejne dwa nowe zadania tj. rządowy program „Dobry start” oraz prowadzenie Klubu 

„Senior+” w Siennicy. 

W 2018 roku, ogółem z pomocy społecznej skorzystało łącznie 211 rodzin o liczbie osób 497  

 w tym:  

1. z zadań zleconych – 1 rodzina – specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

Na potrzeby realizacji tego zadania, ośrodek w ramach umów zlecenia, zatrudnia logopedę, 

pedagoga specjalnego oraz terapeutę integracji sensorycznej, specjalistów spełniających ściśle 

określone wymogi ustawowe. 

2. z zadań własnych 122 rodziny o liczbie osób 327 

3. z pracy socjalnej 211 rodzin o liczbie osób 497 w tym wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 88 rodzin o liczbie osób 166. 

W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń pieniężnych, w 2018 r. wypłacono: 

1. 196 zasiłków stałych dla 20 osób na łączną kwotę 106 972,70 zł. 

2. 18 zasiłków okresowych dla 4 osób na łączną kwotę 7 156,50 zł. 

3. 68 rodzin skorzystało z pomocy w postaci zasiłków celowych na łączną kwotę 

56 695,19 zł.  

Ponadto udzielono dwóch zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku 

zdarzenia losowego. Podkreślić należy, że jest to pomoc udzielana na szczególnych zasadach  

i nie jest uzależniona od dochodu. Łączna kwota wsparcia to 6 992 zł. 
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Ponadto udzielono pomocy w formie niepieniężnej: 

1. Posiłek - pomoc w postaci jednego posiłku dziennie przyznawana była uczniom  

w okresie nauki w szkole, w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, w formie pełnego obiadu lub jednego dania gorącego. W 2018 roku  

z gorącego posiłku skorzystało 119 uczniów , w tym 9 uczniów w formie bezdecyzyjnej.  

Wydano 13 749 posiłków. Łączny koszt programu to 41 430,75 zł, z czego środki 

własne stanowiły kwotę 18 434,42 zł, a dotacja z budżetu państwa 22 996,33 zł. 

2. Schronienie – dla dwóch osób bezdomnych, posiadających ostatnie miejsce 

zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Siennica, w postaci sfinansowania 

pobytu w schronisku dla bezdomnych. Łączna wartość udzielonej pomocy to 15 000 zł 

3. Usługi opiekuńcze dla 4 osób, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn, 

wymagają pomocy osób drugich w prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

W tej formie udzielono 660 świadczeń o wartości 16 017 zł.  

4. W razie niemożliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez 

rodzinę, a następnie przez gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać 

się o skierowanie do domu pomocy społecznej . W domach pomocy społecznej 

przebywało 5 osób, a koszty poniesione za pobyt w 2018 r. wyniosły 154 053,81 zł. 

5. Sprawiono także 1 pogrzeb. Łączna wartość świadczenia to 4 000 zł. 

 

Podobnie jak w latach poprzednich największymi problemami występującym na terenie 

gminy Siennica, powodującymi konieczność korzystania z pomocy finansowej są: ubóstwo, 

bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

oraz bezrobocie, długotrwała choroba i niepełnosprawność. W porównaniu z rokiem ubiegłym 

po raz kolejny znacząco wzrosła liczba rodzin borykających się z długotrwałą lub ciężką 

chorobą. Nadal na wysokim poziomie pozostaje wskaźnik rodzin dotkniętych problemem 

alkoholizmu. Natomiast znacząco zmniejszyła się liczba rodzin i osób, korzystających  

z pomocy finansowej ze względu na potrzebę ochrony macierzyństwa oraz bezradność  

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. 

Ubóstwo najczęściej związane jest z bezradnością, która powoduje obniżenie standardu 

życia. Są to rodziny , które nie radzą sobie z problemami życia codziennego, życiowo 

niezaradne, nie podejmujące działań w celu przezwyciężenia trudnego położenia, a także 

rodziny w których występuje problem długotrwałej i ciężkiej choroby. Rodziny takie objęte są 

wzmożoną pracą socjalną. Jednak aby przynosiła ona pożądane efekty, niezbędna jest ścisła 

współpraca z instytucjami o zasięgu gminnym i ponadgminnym – szczególnie z placówkami 
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oświatowymi, służbą zdrowia oraz kuratorami sądowymi. Współpraca ta nabiera wyjątkowego 

znaczenia w odniesieniu do rodzin wymagających wsparcia w wypełnianiu ról rodzicielskich.  

Rok 2018 był czwartym z rzędu, rokiem realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Większość zadań wynikających  

z wymienionej ustawy, realizowanych jest poprzez asystenta rodziny. 

W 2018 r., opieką asystenta rodziny objętych było 53 dzieci z 17 rodzin. Asystent 

zakończył pracę z sześcioma rodzinami – z dwiema z powodu zmiany miejsca zamieszkania, 

natomiast z czterema z uwagi na inne oczekiwania rodzin, brak współpracy – współpraca 

każdorazowo zakończona z inicjatywy rodziny – w każdym przypadku skierowano informację 

do sądu.  

Z żadną z rodzin nie zakończono współpracy ze względu na osiągnięcie możliwych celów. 

Natomiast wśród pozytywów należy zwrócić uwagę na fakt, że większość dzieci w rodzinach 

objętych asystenturą, wymagających zdiagnozowania problemów edukacyjnych  

i rozwojowych, została zdiagnozowana i otrzymała odpowiednie wsparcie. Ponadto 

pozytywnym przemianom uległ model funkcjonowania części rodzin – rodzice zwracają 

większą uwagę na potrzeby edukacyjne i psychologiczne dzieci ale także na organizację ich 

czasu wolnego, w tym tego spędzanego razem z dziećmi. Poprawie uległa sytuacja socjalno – 

bytowa. Środki finansowe będące w posiadaniu rodzin – zwłaszcza przeznaczone na potrzeby 

dzieci - są lepiej rozdysponowywane a ich wydatkowanie jest monitorowane. Nastąpiła istotna 

poprawa sytuacji zdrowotnej (zwłaszcza stomatologicznie) oraz poprawa w zakresie 

rehabilitacji dzieci, wymagających takiej formy wsparcia. Rodzice podejmują próby terapii 

odwykowej, choć nie zawsze kończy się ona powodzeniem. Nadal niepokojącym zjawiskiem 

w rodzinach objętych asystenturą jest utrzymujący się problem alkoholowy oraz wiążący się  

z tym problem przemocy w rodzinie. 

Koszt wynikający z realizacji wsparcia w formie asystent rodziny wyniósł w 2018 r. 63 178,64 

zł (w tym na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem 

rocznym 57 800,82 zł). Ośrodek przystępując do Programu asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 pozyskał na realizację tego zadania środki z budżetu 

państwa oraz środki z Funduszu Pracy w łącznej wysokości 23 436 zł.  

Ponadto, ośrodek na mocy upoważnienia Wójta Gminy Siennica, realizuje zadania z zakresu: 

• ustalania prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze 

środków publicznych ( zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) – w 2018 

wydano 6 decyzji, w tym 3 przyznające osobom nie posiadającym tytułu do 

ubezpieczenia, prawo do świadczeń. 
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• Karty Dużej Rodziny – w 2018 r. przyznano 101 kart dużej rodziny dla 101 osób  

z 25 rodzin, przedłużono termin ważności karty dla 4 osób, przyznano duplikaty kart 

dla 3 osób oraz przyznano dodatkową formę elektroniczną kart dla 7 osób.  

W 2018 r. , pracownicy socjalni, na mocy porozumienia Ośrodka z Caritas Parafii Siennica, 

w oparciu o obowiązujące przepisy dokonywali kwalifikacji osób i rodzin do korzystania  

z artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa i wydawali stosowne skierowania. W ramach Podprogramu 201  

w wydano 125 skierowań  dla 315 osób . Natomiast w ramach podprogramu 2018 od września 

2018 r. do chwili obecnej wydano 117 skierowań dla 290 osób, w tym 188 z dochodem powyżej 

100% kryterium. Jest to forma pomocy ciesząca się szerokim zainteresowaniem wśród 

mieszkańców gminy. 

Odrębny system wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, 

wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły, w tym dzieci niepełnosprawne, zapewnia 

realizowana w ośrodku ustawa o świadczeniach rodzinnych. W 2018 roku ze wsparcia w formie 

świadczeń rodzinnych skorzystało 445 rodzin, w których wychowuje się 673 dzieci.  

W wymienionym okresie przyznano i wypłacono 10 151 świadczeń o łącznej wartości 

2 153 356,31 zł oraz 926 świadczeń o wartości  49 264,79 zł w ramach świadczeń „złotówka 

za złotówkę”. Łączna wartość wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 2 202 621,10 zł. 

Jest to kwota realnie przyznanej pomocy finansowej i nie obejmuje składek na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe oraz zdrowotne osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 

zasiłku dla opiekuna.  

Kolejnym rodzajem wsparcia dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest 

pomoc osobom uprawnionym do alimentów.    

W 2018 roku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane były dla 26 rodzin,  

w których wychowuje się 34 dzieci. Zrealizowano 344 świadczenia na kwotę 135 245 zł.  

Od 1 kwietnia 2016 roku, w ośrodku pomocy społecznej realizowana jest Ustawa z dnia 11 

lutego 2016 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na 

mocy której wypłacane są świadczenia wychowawcze. 

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku ze wsparcia w formie 

świadczeń wychowawczych skorzystało 635 rodzin, w których wychowuje się 997 dzieci. 

Wsparcie na pierwsze dziecko (na podstawie dochodu) uzyskało 361 rodzin, natomiast na 

drugie i kolejne dziecko – bez względu na dochód – 274 rodziny. 

Łącznie w wymienionym okresie wypłacono 10 906 świadczeń o łącznej wartości 5 439 400,10 

zł. 
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Od 2017 r. Ośrodek realizuje zadanie wynikające z Ustawy z 04 listopada 2016 r.  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”. Zadania z ustawy „ Za życiem” realizowane 

są poprzez wsparcie finansowe, polegające na ustalaniu prawa i wypłacie jednorazowego 

świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały  

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wartość świadczenia wynosi  

4 tys. zł. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód. Z tego rodzaju wsparcia skorzystały 

2 rodziny. Wartość wypłaconych świadczeń to 8 000,00 zł.  

Od 1 lipca 2018 roku, ośrodek realizuje nowe zadanie w tj. rządowy program „DOBRY 

START”, ustanowiony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1061). W okresie od 01 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku ze wsparcia w 

formie świadczenia dobry start skorzystało 667 rodzin. 

Łącznie w wymienionym okresie wypłacono 980 świadczeń o łącznej wartości 294 000,00 zł.  

Kolejnym nowym zadaniem, nałożonym na ośrodek w 2018 r., jest prowadzenie Klubu Senior+ 

w Siennicy. Klub został utworzony na mocy Uchwały Rady Gminy w Siennicy z 07 grudnia 

2018 r., w celu wykonywania zadań własnych Gminy Siennica w zakresie zapewnienia 

wsparcia Seniorom, poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, 

edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej. Klub – w myśl ustawy o pomocy 

społecznej - stanowi ośrodek wsparcia w formie klubu samopomocy  

i działa w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy.  

W 2018 roku, począwszy od 15 grudnia rozpoczęła się promocja klubu oraz proces rekrutacji 

uczestników.  

 

Ogółem w 2018 roku na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 1 202 566,11 zł. tj 98,39% 

zakładanego planu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

VIII. ROLNICTWO 

 

 
 

Ogółem wielkość wszystkich gruntów w Gminie Siennica wynosi 11 100 ha. 

 

 

IX. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU 

Poniżej informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych: 

1. Budowa kanalizacji w gminie Siennica (kontynuacja z 2017r.) – poniesione nakłady 616 

938,58 zł. 

2. Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap - poniesione nakłady  

1 050 051,31 zł. 

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica 

(kontynuacja z 2017r.) – poniesione 164 420,95 zł. 

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Siennica – poniesione nakłady 38 111,48 zł. 

5. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy ul. Mińskiej w kierunku ulicy 

Leśnej w Siennicy (przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 802) pomoc rzeczowa dla 

Województwa Mazowieckiego – poniesione nakłady 9 900,00 zł. 

6. Budowa chodnika - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2242W Stara Wieś – Siodło -

Kuflew – poniesione nakłady 200 000,00 zł. 

7. Dokumentacja projektowa na budowę parkingów i chodników przy drodze 

62%

21%

1%

16%

Zestawienie gruntów Gminy Siennica

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Nieużytki grunty niesklasyfikowane

Lasy
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powiatowej w miejscowościach Nowa Pogorzel, Starogród, Wólka Dłużewska (pomoc 

rzeczowa dla powiatu) – poniesione nakłady 27 525,00 zł. 

8. Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa ) w m. Siennica - zakupiono kostkę  

w ramach funduszu soleckiego na kwotę 29 301,85 zł. 

9. Budowa ulicy Krótkiej w Siennicy– poniesione nakłady 234 437,18 zł. 

10. Przebudowa ulicy Środkowej w Siennicy - poniesione nakłady 161 026,13 zł. 

11. Budowa drogi gminnej w miejscowości Majdan - poniesione nakłady 233 890,42 zł. 

12. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych – poniesione nakłady 73 062,00 zł. 

13. Wykup działek pod drogi - wydatkowano kwotę 24 155,30 zł. Wykupiono działki na 

poszerzenie dróg gminnych. 

14. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żaków – poniesione nakłady 

600 162,20 zł. 

15. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Starogrodzie – poniesione nakłady 

59 986,43 zł. 

16. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Siennicy” – poniesione nakłady 

293 745,54 zł. 

17. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica – poniesione nakłady 

73 115,86 zł. 

18. Modernizacja placu zabaw we wsi Nowodwór (fundusz sołecki) – poniesione nakłady 

15 254,33 zł. 

19. Modernizacja świetlicy wiejskiej Nowy Zglechów - poniesione nakłady 8 805,00 zł. 

20. Urządzenie placu zabaw sołectwo Kąty (fundusz sołecki) – poniesione nakłady 

15 525,00 zł 

21. Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na terenie Gminy Siennica w 

miejscowościach: Żaków, Starogród, Nowy Zglechów” – poniesione nakłady 239 705,86 

zł. 

22. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Nowym Zglechowie (fundusz sołecki ) – 

poniesione nakłady 21 816,02 zł 

 

Ogółem w 2018 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 4 255 741,44 zł. tj. 

89,47 % zakładanego planu. 
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X. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY 

Wartość księgowa mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r. wynosi – 70.136.224,72zł.          

Gmina Siennica posiada 192,3444 ha gruntów stanowiących mienie komunalne.  

Z powierzchni tych gruntów najwięcej przypada na drogi gminne – 161,5427 ha. Z ogólnej 

powierzchni gruntów będących własnością komunalną w 2018r. wydzierżawionych było 

0,4362 ha  

Gmina posiada budynki: 

• wolno stojący dwukondygnacyjny, w którym znajduje się 5 mieszkań na piętrze, 

mieszkania są wynajęte dla 5 lokatorów, na parterze budynku znajduje Samodzielny 

Publiczny ZOZ, 

• budynek administracyjny UG zajęty w pełni pod biuro, 

• budynek zaadoptowany na bibliotekę i biuro GOPS, 

• budynek świetlicy (1/2 mieszkalna) w Nowym Zglechowie,  

• 2 remizy strażackie, w których są świetlice wiejskie, 

• 5 budynków świetlic, w tym 3 po byłych zlewniach mleka, które są zaadaptowane na 

świetlice wiejskie, 

• 8 budynków szkół (w tym: 2 przekazane umową użyczenia tj. w Nowej Pogorzeli,  

w Nowym Zglechowie) 

• budynek przedszkola gminnego, 

• 6 kontenerów mieszkalnych  

 Na terenie gminy znajduje się składowisko odpadów o powierzchni 3,831 ha. Jest ono 

położone na gruntach wsi Siennica. Gmina posiada również oczyszczalnię ścieków   

o przepustowości 527 m3 na dobę wraz z siecią kanalizacyjną o długości 19,71 km  

w miejscowości Siennica . Powierzchnia gruntów zajętych pod gminną oczyszczalnię wynosi 

0,5252 ha. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 142szt. 

Cmentarz komunalny o pow. 2,2258ha.  

Na terenie Gminy Siennica są zlokalizowane 4 ujęcia wody wraz z 2 stacjami uzdatniania 

w miejscowościach: Siennica o wydajności 845 m3 na dobę oraz Nowy Zglechów  

o wydajności 316 m3 na dobę. Długość sieci wodociągowej wynosi 151,96 km. 

Ze środków transportowych Gmina posiada : 

• Samochód Volkswagen Caravelle,  
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• Samochód Dacia Sandero, 

• Samochody bojowe – szt. 11, 

• Mikrociągnik – szt. 2, 

• Agregat prądotwórczy – szt. 3, 

• Ciągnik rolniczy, 

• Przyczepa rolnicza, 

• Przyczepa Rydwan, 

• Równiarka, 

• Koparko ładowarka, 

• Urządzenie wielofunkcyjne do pielęgnacji pasa drogowego, 

• Posypywarka, 

• Pług do odśnieżania. 

 

XI. PODSUMOWANIE 

Gmina Siennica chcąc, spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła trudnemu 

wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych  

z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko 

naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego, 

podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas. 

Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego  gminy konieczne jest 

wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu  podstawowych  

potrzeb mieszkańców. 

Rok 2018 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również 

należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, które z należytą starannością 

zobowiązujemy się wykonywać, uwzględniając przy tym każdą część naszej gminy.  


