
 

 

 
 

 

RAPORT  

O STANIE  

GMINY SIENNICA 

 

 

 

 

 
 



2 

 

 
Raport o stanie Gminy Siennica został sporządzony na podstawie art. 28 aa ustawy o 

samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr XII.0007.311.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 

września 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy 

Siennica”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Siennica w 2019 roku.  

 

I. INFORMACJE O GMINIE 

 
Gmina Siennica jest położona we wschodniej części województwa mazowieckiego, w 

powiecie mińskim, zajmuje obszar 110,73 km². 

Gmina istnieje od 1 stycznia 1973 roku i obejmuje 39 miejscowości. Graniczy z gminami: 

Cegłów i Latowicz od wschodu, Parysów od południa, Pilawa i Kołbiel od zachodu, Mińsk 

Mazowiecki od północy.  

Gmina posiada herb, którym jest znak szarej podkowy z otworami na dole, łukiem ku 

górze oraz dwa żółte krzyże maltańskie. Jeden z nich umieszczony jest w środku podkowy, 

drugi zaś bez prawego ramienia, znajduje się  na podkowie. Znaki te umieszczone są na 

niebieskim polu pionowej, prostokątnej tarczy, o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku. Herb 

jest wierną kopią herbu „Krzywda” z okresu, kiedy Siennica posiadała prawa miejskie. 

 

Gmina Siennica 

 



3 

 

 

Wykaz jednostek pomocniczych (sołectw)  

 

1.Bestwiny 

2.Borówek 

3.Boża Wola 

4.Budy Łękawickie 

5.Chełst 

6.Dąbrowa 

7.Drożdżówka 

8.Dłużew 

9.Dzielnik 

10. Gągolina 

11. Grzebowilk 

12. Julianów 

13. Kąty 

14. Kulki - Ptaki 

15. Kośminy 

16. Krzywica 

17. Lasomin 

18. Łękawica 

19. Majdan 

20. Nowodwór 

21. Nowodzielnik 

22. Nowa Pogorzel 

23. Nowe Zalesie 

24. Nowy Zglechów 

25. Nowy Starogród 

26. Pogorzel 

27. Siennica I 

28. Siennica II 

29. Siennica III 

30. Siodło 

31. Starogród 

32. Strugi Krzywickie 

33. Świętochy 

34. Swoboda 

35.Wojciechówka  

36. Wólka Dłużewska 

37. Zglechów 

38. Zalesie 

39. Żaków 

40. Żakówek 
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W południowej części gminy przeważają gospodarstwa rolne, natomiast północna część 

gminy Siennica, to obszar intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usług. 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz ciekawe walory kulturowe, sprzyjają rozwojowi 

usług agroturystycznych, które powstały w miejscowościach: Starogród, Ptaki, Wólka 

Dłużewska, Dzielnik, Zglechów i Julianów.  

 

Skwer w centrum Siennicy 
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II. DEMOGRAFIA  

 
Na koniec 2019 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie Gminy Siennica 

było 7 420 osób. 

W 2019 roku zmarło 76 mieszkańców gminy. 

Na terenie gminy  zameldowanych zostało 101 dzieci urodzonych w 2019 roku. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Siennicy sporządzono:  

- 243 akty zgonu 

- 80 aktów małżeństwa, w tym 4 akty urodzenia zagraniczne, które zostały wpisane do 

polskich ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego. 
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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 dla środowiska, zdefiniowano 

najważniejsze priorytety ochrony środowiska w Gminie Siennica, są to działania w zakresie: 

ochrony wód, ochrony powietrza atmosferycznego i gospodarki odpadami. 

 

1. Działania w zakresie ochrony wód 

Zużycie wody w 2019 roku wyniosło na jednego mieszkańca 43,6 m³. Sieć wodociągowa na 

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

Sieć kanalizacyjna jest w miejscowościach: Siennica oraz Gągolina. Na terenach 

pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnej lub tam gdzie budowanie sieci kanalizacyjnej 

jest niekorzystne ekonomicznie budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków lub 

zbiorniki bezodpływowe. W 2019 roku zostało wybudowanych 25 przydomowych 

oczyszczalni z udziałem dotacji z Gminy Siennica 
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Zadania związane z ochroną wód w gminie Siennica realizowane w latach 2018-2019 

Lp. Zadanie 
Rok 

realizacji 

Informacja na 

temat realizacji 

Poniesiony 

koszt 

Źródło 

finansowania 

1. 

Budowa Sieci Kanalizacji 

sanitarnej w 

miejscowościach Siennica II 

etap 

2019 

budowa sieci 

kanalizacyjnej o 

długości 3,626 km  

(2018 i 2019 r.) 

 

1 135 618,85 zł 

środki własne, 

WFOŚiGW 

2. 

Budowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości 

Grzebowilk 

2019 w trakcie realizacji - 

środki własne, 

WFOŚiGW, 

 

3. 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Siennica 

2019 zadanie ciągłe 148 300,00 zl 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 2019 roku na terenie gminy zebrano 60,4 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 2019 roku 

selektywnej zbiórce poddanej było 58,9 % odpadów i nastąpił wzrost o 6,6 % 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 2019 roku łącznie 

usunięto 216,221 Mg wyrobów azbestowych. 
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Zadania związane z gospodarką odpadami zrealizowane w latach 2018-2019  

Lp. Zadanie 
Rok 

realizacji 

Informacja na temat 

realizacji 
Poniesiony koszt 

Źródło 

finansowania 

1. 

Usuwanie 

wyrobów 

zawierających 

azbest 

2019 
usunięcie azbestu z terenu 

gminy (216,221 Mg) 
56 616,46 zł WFOŚiGW 

2. 

Odbiór, transport i 

zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych z 

terenu gminy 

2019 zadanie ciągłe 522 188,00 zł 

środki własne 

(wpłaty 

mieszkańców) 

 

W celu poprawy stanu środowiska planowane są kolejne przedsięwzięcia: 

-  w zakresie ochrony wód: 

 rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebowilk wraz z siecią 

kanalizacyjną w miejscowości Grzebowilk, Pogorzel i Nowa Pogorzel 

 - w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: 

 zastosowanie energooszczędnych technologii i termomodernizacja budynków, 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Ilość odpadów zebranych selektywnie na mieszkańca
(kg)

Zbiórka odpadów komunalnych 

2017 r. 2018 r. 2019 r.
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 zmniejszenie zagrożenia ze strony systemu komunikacyjnego poprzez modernizacje 

dróg. 

- w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami: 

 poprawne gospodarowanie odpadami na terenie gminy, 

 usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 
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IV. OŚWIATA, WYCHOWANIE ORAZ FUNKCJONOWANIE 

GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

Sieć szkół i przedszkoli na terenie gminy, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Siennica obejmuje 

1) 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 

2) Przedszkola: 

 Gminne Przedszkole w Siennicy 

 

Budynek Zespołu Szkół w Siennicy 
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Liczba uczniów w 2019 roku w oddziałach szkolnych i przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica 

 

 

Jednostki/ poziomy 

 

Przedszkole IFWP "0" Razem I II III IV V VI VII VIII Razem 

I-VIII 

Ogółem 

Gminne Przedszkole w Siennicy 69 - - 69 - - - - - - - - - 69 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Szymańskiego w 

Grzebowilku 

- 22 15 37 8 

 

15 10 9 13 11 12 4 82 119 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w 

Siennicy 

- 42 56 98 48 66 56 14 70 67 35 38 394 492 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego  

w Starogrodzie 

- 15 

 

13 28 

 

9 9 10 11 12 13 6 9 79 

 

107 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Z. Czarnego w Żakowie - 16 13 

 
29 

 

12 13 15 11 

 

13 12 12 13 101 

 

130 

 

Razem 

 
69 95 97 261 77 103 91 45 108 103 65 64 656 917 

Technikum Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół im. H. i 

K. Gnoińskich w Siennicy 

- - - - 47 23 21 7 - - - - 98 98 

 

 

Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w 

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

- - - -  - - - 3 - - - - 3 3 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. H. i K. 

Gnoińskich w Siennicy 

- - - - 46 - - - - - - - 46 46 

Razem 

 

- - - - 
93 23 21 10 - - - - 147 147 

Ogółem 1 064 uczniów 
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W roku budżetowym 2019 w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz 

szkołach średnich prowadzonych przez Gminę Siennica pracowało 152 nauczycieli, w tym: 

105 w pełnym wymiarze i 47 zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu oraz 42 

pracowników administracji i obsługi.  

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania w 2019 roku, zgodnie  

z wymogami prawa i zgłoszonymi potrzebami, zabezpieczono nakłady w zakresie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 48 976,00 złotych, z czego wydatkowano 

37 176,80 złotych. 

Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w drodze do i ze szkoły lub zwrot kosztów przewozu, 

wszystkim uczniom, którzy spełniają warunki określone w ustawie. W 2019 roku z tej formy 

wsparcia korzystało 244 uczniów. 

 

Uczniowie korzystający w 2019 roku z transportu zapewnionego przez gminę 

niepełnosprawni dowożeni przez rodziców do szkół na terenie Gminy 

Siennica 
2 

zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły - dowożeni do szkół z terenu 

Gminy Siennica  
234 

niepełnosprawni dowożeni do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie             

i Mińsku Mazowieckim 
8 
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Zgodnie z art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty, uczniom przysługuje prawo do 

pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zostało wypłacone 16 uczniów ze 

szkół: podstawowych i ponadgimnazjalnych. Kwota wydatkowana na stypendia szkolne : 

6745,60 złotych. 

 

Stypendia szkolne przyznane uczniom w 2019 roku 

uczniowie szkół podstawowych 11 

uczniowie szkół średnich 5 

 

 

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 2019 roku przyznano 66 stypendiów za wyniki w nauce na łączną kwotę 

20.000 zł. 

W 2019 roku 697 uczniów skorzystało z dotacji celowej na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Na ten cel wydatkowano kwotę  

58 590,84 zł. 

  Z rządowego programu ”Wyprawka szkolna 2019” skorzystało 6 uczniów. Na realizację 

zadania pozyskano i wydatkowano środki finansowe otrzymane od Wojewody 

Mazowieckiego w wysokości 1350,00 zł. 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Siennica, rozpatrzonych zostało 7 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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Uczniowie oraz pracodawcy korzystający ze wsparcia związanego z kształceniem 

młodocianych w 2019 roku 

Liczba 

pracodawców 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych którzy 

ukończyli naukę zawodu: 

Liczba 

młodocianych 

którzy 

ukończyli 

przyuczenie do 

wykonywania 

określonej 

pracy: 

Kwota jaką          

w 2019 r. 

wypłacono 

pracodawcom        

w ramach 

dofinansowania 

ogółem 

w tym w cyklu 

kształcenia: 

24 mies. 36 mies. 

5 7 - 5 2 51 327,00 zł 

 

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Mazowieckiego, która w 

100% pokryła poniesione wydatki. 

 

W 2019 roku w ramach środków pozyskanych z projektów zewnętrznych zrealizowano: 

1. Rządowy Program „Aktywna tablica” wspierany finansowo przez Wojewodę 

Mazowieckiego.  Projekt realizowany był przez: 

 Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie, która 

otrzymała wsparcie w wysokości 14.000 zł na zakup nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych (monitor interaktywny NewLine TT-6518RS- 2 szt. )  

 Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy, która 

otrzymała wsparcie w wysokości 14.000,00 zł na zakup nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych (zestaw multimedialny Arystoteles PRO Projektor, uchwyt, tablica 

szt. 2).   

  Całość zadania wyniosła 28 000 złotych. 

2. Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Projekt realizowany był przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Zawiszy Czarnego  

w Żakowie. Środki pozyskane ze wsparcia finansowego Wojewody Mazowieckiego w 

wysokości 52.953,97zł (80%)  oraz z wkładu własnego w wysokości 13.238,49 zł 

(20%), przeznaczone zostały na zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu, 

wyposażenia mebli do stołówki szkolnej (kuchni i jadalni).  

Całość zadania wyniosła 66.192,46 złotych. 
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3. Przedsięwzięcie w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni 

Informatycznych i Językowych  pod nazwą „Nowoczesna pracownia komputerowa 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku”. 

Środki pozyskane ze wsparcia finansowego Wojewody Mazowieckiego w wysokości 

47.000,00 zł. oraz z wkładu własnego w kwocie 20.142,88 zł przeznaczono na zakup 

wyposażenia do pracowni komputerowej (komputer stacjonarny - 

16 sztuk, tablica interaktywna 90” dotykowa MyBoard, projektor 

ultrakrótkoogniskowy OPTOMA EH200ST, system nagłaśniający typu stereo, biurka 

w formie zabudowy na 16 stanowisk).  

Całość zadania wyniosła 67.142,88 złotych.  

4. Projekt pn. „Cyfrowy Obywatel w Gminie Siennica” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa, działanie nr 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych. Zadanie ma na celu zakup sprzętu, opracowania  

i druk materiałów promocyjnych projektu, promocja szkoleń i rekrutacja, 

przeprowadzenie szkoleń przez instruktorów, ewaluacja projektu Całkowity koszt 

realizacji projektu wynosi 134.400,00 złotych.  

5. 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.  

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 w 2019 roku wydatkowano na oświatę i wychowanie 16.085.831,68 zł tj. 160%  

zakładanego planu. 
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Wydatki na oświatę w latach 2017-2019 

 

Rok Subwencja 

oświatowa  
(w złotych) 

Wydatki na oświatę 

 
(w złotych) 

Różnica 

 
(w złotych) 

2017 8 724 401,00 14 345 044,61 5 620 643,61 

2018 9 515 071,00 14 499 319,28 4 984 248,28 

2019 10 089 492,00 16 085 831,68 5 996 339,68 
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V. KULTURA, SPORT I REKREACJA 

Kultura: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy oraz filia biblioteczna w Grzebowilku prowadzi 

działalność w oparciu o statut i jest samorządową instytucją kultury. W  placówkach 

bibliotecznych łączny księgozbiór wynosi  20545 woluminów. W ubiegłym roku przybyło 

718 woluminów. Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych wyniosła 130 jednostek 

inwentarzowych, a książek 14694.  Łącznie obie placówki odwiedziło 11029 osób. 

Do zadań biblioteki należy ponadto zachęcanie 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. 

 

Wydarzenia kulturalne w 2019 roku 

Lp. Nazwa wydarzenia Data Liczba 

uczestników 

1 Konkurs Międzypokoleniowe Kolędowanie 6.01.2019 19 

2 Orszak Trzech Króli – współorganizacja Gmina 

Siennica, Parafia Siennica, 

Młodzieżowa Rada Gminy 

6.01.2019 500 

3 Ferie biblioteczne 4.-8.02.2019 100 

4 Konkurs Czytelnik Roku 2.02.2019 18 

5 Spotkanie autorskie: S. Agnieszka Miduch, 

Marzena Juraczko 

9.03.2019 50 

6 Eliminacje gminne 42. konkursu recytatorskiego 

Warszawska Syrenka   

19.03.2019 12 

7 Promocja kampanii "Mała książka ..." 

- lekcja biblioteczna Przedszkole Akademia Smyka 

9.05.2019 22 

8 Zajęcia dla seniorów 10.05.2019 5 

9 Promocja:  Polskie Radio 24 nadało audycję na 

żywo z siennickiej szkolnej izby pamięci w ramach 

cyklu "Słowem Niepodległa" - z udziałem 

koordynatora kultury 

12.05.2019 - 

10 Zasady korzystania z biblioteki 

- lekcja biblioteczna PSP Siennica kl IV 

14.05.2019 26 

11 Zasady korzystania z biblioteki 

 - lekcja biblioteczna PSP Siennica kl IV 

15.05.2019 24 

12 Zasady korzystania z biblioteki 20.05.2019 21 
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 - lekcja biblioteczna PSP Siennica kl IV 

13 I Olimpiada Pszczelarska – współorganizacja z: 

 PSP Siennica, Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi 

Mińskiej, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi 

Siennickiej    

7.06.2019 30 

14 Siennickie Spotkania Plenerowe 16.06.2019 800 

15 Konkurs wiedzy o Gminie Siennica 16.06.2019 6 

16 Parenting Hero – projekt biblioteczny 1.08. - 30.10.2019 50 

17 Wakacyjne czwartki – współorganizowana  z 

Ośrodkiem "Przylesie" w Bożej Woli 

1.07.-31.08.2019 8 x 20 

160 

18 Wystawa pn. "To jest mój rok". 200 rocznica 

urodzin Stanisława Moniuszki 

15.07. - 20.09.2019 ok. 500 

19 Dożynki parafialno-gminne – współorganizowana z: 

Gmina Siennica, PSP, OSP, SRWP i NP 

w Pogorzeli, Parafia Siennica 

18.08.2019 500 

 

20 

Przedstawienie teatralne w Domu Seniora Kaśmin 

- uczestnicy Wakacyjnych Czwartków na podst. 

powieści „Małego Księcia” A. de Saint-Exupéry'ego 

wystawili sztukę teatralną 

 

21.08.2019 

 

25 

21 Narodowe Czytanie w Klubie Senior+ 6.09.2019 15 

22 Wrzesień 1939' - uczczenie 80. rocznicy wybuchu II 

wojny światowej 

13.09.2019 100 

23 Wojna na pierwszej stronie. Wrzesień 1939 - 

wystawa 

13.09-30.10.2019 150 

24 Wycieczka przedszkolaków – Chatka Puchatka 19.10.2019 30 

25 Akcja głośnego czytania – kl. IIIa PSP Siennica 27.09.2019 25 

26 Wrześniowa Mozaika Kulturalna 27.09.2019 100 

27 Atrakcyjna Ziemia Mińska - wizyta studyjna 23.09.2019 4 

28 Transitus 2019 – współorganizacja z: Zgromadzenie 

Sióstr Kapucynek NSJ 

7.10.2019 100 

29 Lekcja biblioteczna – PSP Żaków kl 0 10.10.2019 15 

30 Tropami lokalnej historii - wycieczka z udziałem 

podopiecznych i opiekunów Fundacji 

Warszawskiego Hospicjum Dla Dzieci 

18.10.2019 25 

31 Wystawa Jarosława Kurzawy pn. Krajobrazy 15.10-30.11.2019 500 

32 Jesienne Czytanie z Zawiszą. Wizyta w PSP 

w Żakowie. 

23.10.2019 50 

33 Promocja w TVP, Poranny program Warszawski 

dzień, temat turystyka filmowa w gminie – 

z udziałem koordynatora kultury 

7.11.2019 - 

34 Forum Kultury – Biblioteka reprezentowała Gminę 8.11.2019 - 
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35 Kultura ziemi mińskiej w 20-lecie powiatu 

mińskiego - Biblioteka reprezentowała Gminę 

9.11.2019 - 

36 Spotkanie autorskie - Zbigniew Masternak 4.12.2019 25 

37 Korowód kolędowy – współorganizacja z :Gmina 

Siennica, LGD Ziemi Mińskiej, PSP Siennica; 

6.12.2019 170 

 

 

Siennickie spotkania plenerowe (czerwiec, 2019r.) 

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy w 2019 roku wydała: 

• jednodniówkę pn. "Wrzesień 1939 w Siennicy" 
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•  "Informator Gmina Siennica" 

• kwartalnik Sienniczka (redakcja i wydanie) 

 

• roczne i miesięczne „Siennickie Kalendarium” (redakcja) 

 

Biblioteka została zakwalifikowana do ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki pn. 

„Mała książka – wielki człowiek”. Każdy trzylatek, który przyszedł do biblioteki, otrzymał w 

prezencie Wyprawkę Czytelniczą: książkę i Kartę Małego Czytelnika. Rodzice zaś otrzymali   

broszurę informacyjną, przypominają o korzyściach wynikających z czytania dzieciom.  

Projekt w całości został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

Na zakup nowości wydawniczych Biblioteka pozyskała środki w wysokości    6660  zł  w 

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

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 

Zorganizowane w 2019 roku przedsięwzięcie „Siennickie Spotkania Plenerowe” - 

współfinansowane było ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Biblioteka wzięła udział w projekcie firmy Mythic Owl, która zakupiła dla bibliotek 

na Mazowszu poradniki dla rodziców oraz uruchomiła specjalną aplikację mobilną. 

Biblioteka nawiązała również współpracę z „Fundacją na rzecz Wielkich Historii” w 

celu realizacji  projektu "Zaopiekuj się pamięcią". Jest to inicjatywa dofinansowana ze 

środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i realizowana w latach 2019 – 2020.  

Siennicka biblioteka dołączyła do konsorcjum, w ramach którego czytelnicy uzyskają 

dostęp do ponad 60000 e-booków z bazy Legimi. Od 20 stycznia 2020 roku jest możliwość 

bezpłatnego czytania książek elektronicznych przez czytelników GBP w Siennicy.  

W bibliotece odbyły się również dwie edycje  szkolenia komputerowego z Funduszy 
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Europejskich pod  nazwą "50 Twarzy kwalifikacji".  

 

 Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy działają: 

 Międzypokoleniowy Chór Kameralny Kanon 

 Sekcja historyczna 

• Sekcja plastyczna 

 

Chór Kameralny Kanon 

 

 

Z budżetu Gminy Siennica na rzecz GBP przekazano dotację podmiotową w wysokości 

320.000,00 zł, która została wykorzystana w 100%.  

 

Na terenie Gminy Siennica działają wspierane finansowo przez gminę: 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzel, Nowa Pogorzel i Okolic – które jest organem 

prowadzącym Szkołę Podstawową w Nowej Pogorzeli i w 2019 roku organizowało 

Gminno – Parafialne Dożynki, 
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Gminno – Parafialne Dożynki (sierpień  2019r.) 

 

 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Grzebowilka -  które jak co roku, również w 2019 roku 

zorganizowało  Misterium Męki Pańskiej, 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej – które w 2019 roku zorganizowało  

m. in.: prace konserwatorskie nagrobków na cmentarzu w Siennicy, III Siennicki 

Festiwal Piosenki Dekady, III Rodzinny turniej sportowy, III Siennicki Koncert Pieśni 

Patriotycznych „Nasza mała ojczyzna”, Rajdy rowerowe opracowanymi trasami  

w cyklu „Siennica na rowerach”, charytatywne zbiórki publiczne, oraz pomoc przy 

organizacji I Olimpiady Pszczelarskiej.  

4. Młodzieżowa Rada Gminy – która w 2019 roku współorganizowała m. in. Siennicki 

Orszak Trzech Króli, obchody święta „3 Maja na sportowo”, III Siennicki koncert 

pieśni patriotycznych „Nasza mała ojczyzna”,  

Orszak Trzech Króli (styczeń, 2019r.) 
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5. Stowarzyszenie Rozwoju wsi Dabrowa i okolice – od listopada 2019 roku w 

likwidacji. 

 

 

Gmina Siennica należy do stowarzyszeń: 

1. Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej – grupa promująca partnerstwo  terytorialne 

zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru, 

W 2019 roku LGD Ziemi Mińskiej  współorganizowała  w Gminie Siennica 

wydarzenie „Korowód kolędowy”  

 

Korowód Kolędowy (grudzień, 2019r.) 

 

 

 

2. Związek Gmin Wiejskich - największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy 

wiejskie i miejsko-wiejskie, której podstawowym celem jest integracja samorządów 

wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska, do której Gmina 

Siennica dołączyła 27 grudnia 2019 roku. 
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3. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej - organizacja wspierająca 

współpracę samorządu terytorialnego i lokalnej branży turystycznej. W 2019 roku 

LOT współorganizowała wydarzenie „Kultura ziemi mińskiej w 20-lecie powiatu 

mińskiego” . 

 

 

 

 

Wydarzenie kulturalne „Kultura ziemi 

Mińskiej w 20-lece powiatu mińskiego” 

(listopad 2019r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja gminy w Kurierze 

Mazowieckim – Wójt Gminy i Prezes 

Organizacji Turystycznej Ziemi 

Mińskiej (listopad, 2019r.) 
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Sport: 

W miejscowości Siennica funkcjonuje oddana do użytku w 2004 roku pełnowymiarowa 

hala sportowa, która pełni rolę szkolnej hali ale jest też miejscem imprez sportowo- 

rekreacyjnych i zawodów. Dużym kompleksem sportowo - rekreacyjnym jest administrowany 

przez Urząd Gminy stadion, na terenie którego znajdują się boiska: do piłki nożnej, 

treningowe, do koszykówki, do siatkówki, a także kort tenisowy, bieżnia lekkoatletyczna oraz 

skocznia w dal. 

Przy Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich funkcjonuje kompleks boisk sportowych „orlik”. 

W Gminie Siennica ważną bazę sportową stanowią placówki oświatowe, w których 

zadbano nie tylko o wyposażenie sal i miejsc do nauki, ale także o sferę ruchu. Przedszkole 

posiada plac zabaw, zaś szkoły oprócz placów zabaw wyposażone są  w obiekty sportowe, 

które udostępniane są mieszkańcom, dzięki czemu mają oni możliwość rekreacji i uprawiania 

różnorodnych dyscyplin sportowych. Na terenie gminy prężnie działają stowarzyszenia 

i organizacje sportowe, są to: 

 Gminny Klub Sportowy Fenix  

 Parafialny Klub Sportowy "LIFE"  

 Uczniowski Klub Sportowy "Berek"  

W 2019 roku łączna kwota dotacji przyznanych przez gminę wyniosła 100 000 złotych. 

Szkoły i kluby sportowe, we współpracy z gminą, organizują zawody sportowe 

o znaczeniu lokalnym, i ponadlokalnym.  

 

Klub sportowy „Life”(styczeń, 2019r.) 
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Coraz większe środki finansowe inwestowane są w sferę wypoczynku i rekreacji 

mieszkańców. W 2019 roku uzupełniono wyposażenie placów zabaw, w miejscowościach: 

Nowa Pogorzel, Zglechów, Nowodwór i Kąty. 

 

Corocznymi wydarzeniami sportowym są: 

 Turniej Tenisa Stołowego Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Siennica o puchar Wójta Gminy Siennica 

Turniej Tenisa stołowego (listopad 2019r.) 

 

Turniej piłki nożnej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Siennica 

Turniej piłki nożnej (wrzesień 2019r.)  
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 Zawody sportowe – pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Siennica 

Zawody sportowe (lipiec 2019r.) 

 

 

 

 Turnieje Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Siennica 
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VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW 

POŻAROWA 

 

Bezpieczeństwo publiczne: 

Porządek w gminie nadzorowany był przez patrole ruchu drogowego oraz ogniwa 

patrolowo – interwencyjne z Komendy Powiatowej Policji z Mińska Mazowieckiego. Do 

pierwszego kontaktu z mieszkańcami i obsługi spraw bieżących w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego wyznaczony jest  dzielnicowy.  

W ramach działań propagujących bezpieczeństwo publiczne w placówkach oświatowych na 

terenie gminy:  

 promowano noszenie elementów odblaskowych (współpraca z instytucjami 

ubezpieczeniowymi, WORD i Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego), 

 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, 

 zorganizowano powiatowe eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 

 organizowano pokazy ratownicze podczas Festynów Rodzinnych, 

 prowadzono próbne ewakuacje mające na celu przedstawienie i utrwalenie zachowań 

w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa osób, 

 organizowano konkursy i prelekcje przygotowujące dzieci i młodzież do właściwego 

postępowania w momencie zagrożenia m. in.: 

 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. 

 prowadzono warsztaty udzielania pierwszej pomocy we współpracy z jednostkami 

OSP i ratownikami medycznymi. 

 informowano rodziców i dzieci o występujących zagrożeniach związanych z dostępem 

do internetu: 
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 „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” 

  „Bezpieczeństwo w sieci”. 

 przed przerwami w zajęciach szkolnych (wakacje, ferie) organizowano prelekcje dla 

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

 organizowano spotkania z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 

Mazowieckim: 

 warsztaty profilaktyczne dla uczniów dotyczące odpowiedzialności prawnej 

nieletnich; 

 spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, bezpieczeństwa  

w domu. 

 współpracowano z kuratorami sądowymi posiadającymi pod swoją opieką rodziny z 

różnymi dysfunkcjami 

 organizowano konkursy profilaktyczne poprzedzone prelekcjami o treści związanej z 

tematyka konkursu (prelekcje prowadzili nauczyciele oraz  druhowie z PSP i OSP) 

 „Bezpiecznie na wsi mamy” – wypadkom zapobiegamy  

 „Stop wypalaniu traw”  

 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. 

 

Regularnie wdrażano realizowany przez Policję „Plan działań priorytetowych”, którego 

celem jest objęcie szczególnym nadzorem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do naruszenia 

norm prawnych. 

Gmina Siennica w 2019 r. z własnego budżetu przekazała 11 000 zł za zakup 

samochodów patrolowych, oraz nagrodę dla dzielnicowego. 
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Ponadto w ramach bezpieczeństwa publicznego: 

 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – był przygotowywany do działania  

w sytuacjach zagrożeń, 

 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 

informowano o złej jakości powietrza poprzez zamieszczanie komunikatów na stronie 

internetowej Urzędu Gminy i tablicach ogłoszeniowych. 

 

W zakresie ochrony pożarowej: 

 

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. 

 

Gminne obchody Dnia Strażaka (maj, 2019r.) 
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Statystyka pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń na terenie Gminy Siennica: 

 

Ogółem 

zdarzenia 

w 

2019 r. 

 

 

pożary 

 

 

miejscowe 

zagrożenia 

 

 

alarmy 

fałszywe 

 

 

133 

 

54 

 

73 

 

6 

 

 

 

Miejsca powstania pożarów wg grup obiektów: 

 
 

OGÓŁEM 

 

 

Obiekty 

użyteczności 

publicznej 

 

 

Obiekty 

mieszkalne 

 

 

Obiekty 

produkcyjne 

 

 

Obiekty 

magazynowe 

 

 

Środki 

transportu 

 

 

Lasy 

(państwowe 

i prywatne) 

 

 

Uprawy, 

rolnictwo 

 

 

Inne 

obiekty 

 

54 

 

2 

 

8 

 

0 

 

0 

 

0 

 

19 

 

19 

 

6 

 

 

 

 

Ilość interwencji jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Siennica: 

 
Jednostka TYP Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

Fałszywe 

Ogółem Zabezpieczenie 

operacyjne 

gminy 

Ćwiczenia 

OSP 

Siennica 

S 3 36 44 2 82 5 2 

OSP Żaków 

 

S 3 27 38 4 69 0 5 

OSP 

Grzebowilk 

S 1 28 5 0 33 0 0 

OSP 

Pogorzel 

S 1 16 11 0 27 0 0 

OSP 

Starogród 

S 1 12 3 0 15 0 0 

OSP 

Łękawica 

S 1 8 3 0 11 0 0 

OSP 

Zglechów 

S 1 4 3 0 7 0 0 

OSP 

Dzielnik 

S 1 4 1 0 5 0 0 

OSP Wólka 

Dłużewska 

M 0 0 0 0 0 0 
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Średnie czasy wyjazdów i przybycia do zdarzeń Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej 

w Gminie Siennicy wyniósł: 

 

 wyjazd do zdarzenia: 6 minuty, 

 przybycie do zdarzenia: 10 min. 22 sek. 

 

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 dotyczące prowadzenia zabiegów 

sanitarnych.  

 

Ogółem w 2019 roku na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciw pożarową 

wydatkowano kwotę 299 784.26 zł tj. 97.30 % zakładanego planu. Z czego sam ekwiwalent 

dla strażaków to  kwota: 61 084,32 złote. 
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VII. POMOC SPOŁECZNA I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE 

 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy realizowana jest w 

oparciu o szereg ustaw, przy czym wiodącą jest ustawa o pomocy społecznej.  

 

Działalność ośrodka, poza udzielaniem wsparcia materialnego, koncentruje się przede 

wszystkim na  pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 

świadczenia z pomocy społecznej,  realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb 

społecznych oraz  rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 

W 2019 roku z pomocy społecznej skorzystało łącznie 202 rodziny, w rozbiciu na 

poszczególne rodzaje świadczeń pieniężnych, w 2019 r. wypłacono: 

1. 161 zasiłków stałych dla 17osób na łączną kwotę 96 918 zł (w całości z dotacji). 

2. 32 zasiłki okresowe dla 8 osób na łączną kwotę 11 915 zł (468 – środki własne, 11 

447    dotacja). 

3. 62  rodziny  (132 osoby) skorzystało z pomocy w postaci zasiłków celowych na łączną     

kwotę  54 520 zł.  

 -  w  tym 38 zasiłków specjalnych dla 29 rodzin (78 osób) na ogólną kwotę 27 200 zł. 

Ponadto udzielono trzech zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku 

zdarzenia losowego. Łączna kwota wsparcia to 13 500 zł. 

Udzielano też pomocy w formie niepieniężnej: 

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

nauki w szkole, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w  formie 

pełnego obiadu lub jednego dania gorącego, a także – po raz pierwszy osobom dorosłym  

w ramach tego samego programu. 

W 2019 roku z gorącego posiłku skorzystało 110 uczniów ( w tym 18 uczniów w formie 

bezdecyzyjnej) oraz 5 osób dorosłych. 

Wydano 11757 posiłków. Łączny koszt programu to  42 191 zł, z czego środki własne 

stanowiły kwotę 18 191 zł, a dotacja z budżetu państwa 24 000 zł.  

2. Schronienie – dla jednej osoby bezdomnej, posiadającej ostatnie miejsce zameldowania na 

pobyt stały na terenie Gminy Siennica,  w postaci sfinansowania pobytu w schronisku dla 

bezdomnych. Łączna wartość udzielonej pomocy to 1 815 zł. 
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3. Usługi opiekuńcze dla 2 osób, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn, 

wymagają pomocy osób drugich  w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wartość 

pomocy to 6 600 zł.  

4. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 5 osób - poniesione koszty  wyniosły  

188 710 zł. 

5. Sprawiono także 2 pogrzeby. Łączna wartość świadczenia to 8 000 zł. 

 

Rok 2019 był kolejnym 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 2019 r., opieką asystenta rodziny objętych 

było 39 dzieci z 11 rodzin.  

Ponadto, ośrodek na mocy upoważnienia Wójta Gminy Siennica, realizuje zadania  

z zakresu: 

1. ustalania prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze 

środków publicznych ( zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) – w 2019 

wydano 10 decyzji (dla 8 osób), przyznających osobom nie posiadającym tytułu do 

ubezpieczenia, prawo do świadczeń. 

2. dodatków mieszkaniowych i energetycznych – w 2019 roku brak świadczeniobiorców.  

3. Karty Dużej Rodziny – w 2019 r. wpłynęły 134 wnioski o przyznanie karty dużej 

rodziny. Łącznie przyznano  karty dla 344 osób. 

W 2019 r. pracownicy socjalni,  na mocy porozumienia GOPS 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 2018  wydano 120 skierowań   dla  294 osób.  

 

Odrębny system wsparcia rodziny wychowującej dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne, 

stanowią następujące świadczenia realizowane w ośrodku: 

 świadczenia rodzinne - w 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 430 rodzin,  

w których wychowuje się  612  dzieci. W wymienionym okresie przyznano i 

wypłacono 9 516 świadczeń o łącznej wartości 2 169 567 zł  oraz  1 578  świadczeń o 

wartości    86 101,94 zł w ramach świadczeń „złotówka za złotówkę”. Łączna wartość 

wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 2 255 668,94 zł; 
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 zasiłek dla opiekuna - z tej formy wsparcia skorzystała 1 rodzina. Wypłacono 12 

świadczeń o wartości 7 440 zł;  

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacone zostały dla  19 rodzin, w 

których wychowuje się 27 dzieci. Zrealizowano 272 świadczenia na kwotę  107 370 

zł.  

W efekcie prowadzonego postępowania, kwota zwrócona przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń, wyniosła 90 736,76 zł, z czego 

65 794,44  zł przekazano na dochody budżetu państwa, 24 942,32 zł na dochody 

własne organu właściwego wierzyciela; 

 świadczenia wychowawcze (500+) -  z tej formy wsparcia skorzystało 912 rodzin,  

w których wychowuje się 1583 dzieci. Łącznie w 2019 r. wypłacono 14 982 

świadczenia o wartości 7 468 887,80 zł; 

 świadczenie „DOBRY START” -  skorzystało z niego  672 rodziny. Wypłacono 1007 

świadczeń o wartości 302 100,00 zł.   

 

Od 2019 roku, w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Siennicy działa Klub Senior+ - ośrodek wsparcia dla seniorów z Gminy Siennica. 

 

Uroczyste otwarcie Klubu Senior+ (styczeń, 2019r.) 

 

 

 



36 

 

Klub został utworzony Uchwałą Rady Gminy w Siennicy, w grudniu 2018 roku. Łącznie 

w 2019 roku, uczestnikami Klubu było 49 osób, przy czym w jednym czasie liczba ta 

wynosiła minimum 20 i jednocześnie nie przekroczyła 40. Na dzień 31 grudnia 2019 r., liczba 

uczestników wyniosła 34 osoby. Działalność Klubu Senior+ była zgodna z ofertą realizacji 

zadania zleconego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 i opierała 

się na realizacji następujących zadań: promocja projektu i działania informacyjne, rekrutacja 

uczestników, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, zajęcia ruchowe i aktywizujące, 

zajęcia o charakterze integracyjnym, wsparcie socjalne, poradnictwo socjalne i 

psychologiczne, konsultacje specjalistyczne, treningi funkcjonowania w życiu codziennym, 

wykłady i szkolenia, działania integrujące uczestników i ich rodziny.  

Roczny koszt funkcjonowania Klubu to 120 000,00 zł, przy czym uzyskano dofinansowanie 

do zadania w możliwie maksymalnej wysokości tj. 48 000 złotych. 
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VIII. ROLNICTWO 

 

Gmina Siennica jest gminą rolniczą z przewagą drobnych gospodarstw rolnych. Gleby klasy 

III stanowią 14% powierzchni użytków rolnych. Gleby klasy IV nie stanowią jednolitego 

kompleksu lecz występują przemiennie z glebami słabej jakości i stanowią 45% powierzchni 

użytków rolnych. Pozostałe gleby klasy V i VI stanowią 41% powierzchni użytków rolnych. 

Mimo, że na terenie gminy przeważają gleby średniourodzajne, rolnictwo odgrywa 

najważniejszą rolę w gospodarce gminy.  

 

 

 

W gminie jest 1985 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 hektara, z czego: 

- 76% stanowią gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha, 

- 18% stanowią gospodarstwa o powierzchni od 5 do 10 ha, 

- 5% stanowią gospodarstwa o powierzchni od 10 do 20 ha, 

- 1% stanowią gospodarstwa o powierzchni od 20 do 50 ha, 

 

 

 

 

 

 

14% 

45% 

41% 

POWIERZCHNIA GUNTÓW ORNYCH 

Gleba klasy III Gleba klasy IV Gleby klasy V i VI
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Tereny rolne w gminie (lipiec, 2019 roku 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego  wynosi 4 ha użytków rolnych. 

Występująca na terenie gminy produkcja zwierzęca ukierunkowana jest na chów bydła 

mlecznego.  

 

 

 

76% 

18% 

5% 1% 

POWIERZCHNIA GOSPODARSTW ROLNYCH 

1 do 5 ha 5 do 10 ha 10 do 20 ha 20 do 50 ha
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IX. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU 

W 2019 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Siennica 

W dniu 15.02.2019 r. zawarta została umowa z firmą „MEL-KAN” sp. z o. o. z siedzibą  

w miejscowości Ryżki, na realizację zadania rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej 

Pogorzeli. Odbiór robót nastąpił w dniu 17.06.2019 r. Wartość zadania 39 667,50 złotych. 

W dniu 1.03.2019 r. zawarta została umowa z firmą „MEL-KAN” sp. z o. o. z siedzibą  

w miejscowości Ryżki, na realizację zadania rozbudowa sieci  

wodociągowej w miejscowości Grzebowilk ul. Leśna, ul. Brzozowa. Odbiór robót nastąpił w 

dniu 17.06.2019 r. Wartość zadania 60 278,30 złotych. 

Sieć wodociągowa Grzebowilk 

 

2. Budowa kanalizacji w Gminie Siennica II etap 

Dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2018 r.  - umowę na realizację zadania 

zawarto w dniu 12.04.2018 r.  z  firmą "MEL - KAN" sp. z o.o.z siedzibą w miejscowości 

Ryżki. Nakłady  poniesione w 2019 roku na tę inwestycję:  677.850,02 złotych.  
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Kanalizacja sanitarna Siennica 

 

3. Rozbudowa kanalizacji w gminie Siennica III etap 

W dniu 07.05.2019 r. została zawarta umowa z firmą "MEL - KAN" z siedzibą w 

miejscowości Ryżki, na  realizację zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami w miejscowości Gągolina. Wartość zadania 951 282,21 zł brutto – zadanie 

dwuletnie. W 2019 r. płatność zadania nie przekroczyła 75 % wartości inwestycji. Łączne 

nakłady finansowe  w 2019r. wyniosły 716.184,88 złotych. 

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica II etap 

Dofinansowano budowę 25 przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna kwota 

dofinansowań wyniosła 148 300,00 złotych. 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów 

polegająca na budowie chodnika w miejscowości Starogród od km 6+640 do km 

6+717 od km 6+873 do km 7+020 

W dniu 25.06.2019 r. zawarta została z Powiatem Mińskim umowa o pomocy finansowej 

przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś-

Wólka Dłużewska-Parysów, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Starogród od 

km 6+640 do km 6+717 oraz km 6+837 do km 7+020”. Dofinansowanie przez Gminę 

Siennica (w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji) wynosi 52.013,09 złotych. 
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6. Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na budowie 

chodnika w Nowym Zglechowie 

W dniu 25.06.2019 r. z Powiatem Mińskim zawarta została umowa o pomocy finansowej 

przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew 

polegająca na budowie chodnika od km 2+765 do km 3+090”. Dofinansowanie przez Gminę 

Siennica (w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji) wynosi 128 683,00 złotych. 

Droga Stara Wieś - Siodło – Kuflew 

 

 

7. Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w miejscowości Siennica 

W dniu 27 grudnia 2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa z firmą Handlowo 

Usługową Waldemar Salamon z siedzibą w miejscowości Siennica. Termin wykonania 

zamówienia 29.05.2020 r. Wartość umowy 493 458,23 złotych. 

8. Projekt utwardzenia działek Nr 398, 396/3, 396/2 – budowa parkingu i drogi 

dojazdowej do cmentarza komunalnego 

W dniu 02.04.2019 r.  na realizację zadnia zawarta została umowa z firmą „GARDEN - 

BRUK” Wojciech Przyborowski z siedzibą w miejscowości Laski. Termin wykonania 

zamówienia 15.01.2020 r. Wartość umowy 292 769,09 zł brutto. Łączne nakłady finansowe w 

2019 r. wynoszą 180 000,00 złotych. 

 



42 

 

9. Przebudowa drogi gminnej (ulica Sosnowa) w miejscowości Siennica  

W dniu 13 listopada 2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa z Konsorcjum firm: 

Firma Handlowo Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Skoczek – LIDER konsorcjum z siedzibą w 

miejscowości Pogorzel, oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością – PARTNER konsorcjum z siedzibą w miejscowości 

Pogorzel. Wartość umowy 238 190,00 złotych. 

10. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie 

W dniu 9 lipca 2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa z firmą Szpańscy Jerzy, 

Jacek, Dawid „CZYSTOŚĆ” Spółka Jawna z siedzibą w Wołominie. Odbiór robót nastąpił w 

dniu 10 września 2019 roku. Wartość zadania 210 782,62 złotych 

Droga w Strugach Krzywickich 

 

 

11. Przebudowa drogi gminnej (ulica Konopnickiej) w miejscowości Siennica  

W dniu 14 sierpnia 2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa z firmą P.P.H.U. 

„BUDBET” Tadeusz Bartnicki z siedzibą w miejscowości Woźbin 41. Odbiór robót nastąpił 

w dniu 22 listopada 2019 roku. Wartość zadania 111 521,21 złotych.  

 

 

 

 



43 

 

Ulica M. Konopnickiej w Siennicy 

 

12. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych 

W dniu 07.06.2019 r. zawarta została umowa z Firmą Handlowo-Usługowa Tomasz Salamon 

z siedzibą w Siennicy, na realizację zadania remont dróg bitumicznych:  Łękawica - Pogorzel; 

Nowa Pogorzel - Dąbrowa; Dąbrowa - Zalesie; Kośminy – Lasomin - Siennica; Starogród -

Kalonka;  Żaków – Świętochy - Nowy Zglechów; Siennica ul. Ogrodowa; Siennica ul. 

Strażacka. Odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 28.06.2019 r. Wartość umowy 

58 350,00 złotych. 

W dniu 01.07.2019 r. zawarta została umowa z Firmą Handlowo-Usługowa Tomasz Salamon 

z siedzibą ul. Piaski 6, 05-332 Siennica na dodatkowe konieczne remonty dróg bitumicznych- 

Nowa Pogorzel – Dąbrowa, Dąbrowa – Zalesie, Kośminy – Lasomin - Siennica, Starogród -

Kalonka, Żaków  -Świętochy - Nowy Zglechów. Odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 9 

sierpnia 2019 r. Wartość umowy 4 230,00 złotych. Ponadto wykonano przepust w 

miejscowości Strugi Krzywickie za kwotę 5.289,00 złotych.  

13. Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi gminnej w Siennicy ul. Ogrodowa c. 

d. 

W dniu 1 października 2019 r. zawarta została umowa z  firmą „Trakt” Krzysztof Karabin z 

siedzibą w Siedlcach. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 20.12.2019 r. Wartość 

zadania 9 840,00 złotych. 
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14. Projekt i wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Siennicy ul. Dłużewskich 

W dniu 09 października 2019 r. zawarta została umowa z firmą „KOSTEX” Rafał Czerepiński 

z siedzibą w miejscowości Rudzienko. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 04.11.2019 

roku. Wartość zadania 16.838,75 złotych. 

 

15. Zakup działek pod drogi gminne  

Wykupiono działki na poszerzenie dróg gminnych. Wydatkowano kwotę  7.027,92 zł.  

 

16. Zakup programu „System do zarządzania cmentarzami” 

W dniu 5 lutego 2019 roku została zawarta umowa z firmą „ArtLook” Gallery Grażyna 

Musialik i Bartłomiej Musialik z siedzibą w Mikołowie na zadanie pn: „Wykonanie 

inwentaryzacji Cmentarza Komunalnego w Siennicy oraz zakup oprogramowania cmentarzy 

wraz z wdrożeniem systemu do zarządzania cmentarzami”. Odbiór przedmiotu umowy 

nastąpił 11.04.2019 roku. Wartość zadania 7 316,12 złotych. 

17. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy w Siennicy na 

potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej 

W ramach zadania wykonany został projekt wykonawczy konstrukcji dla tematu 

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Siennicy”. Wartość 

zadania: 12 300,00 złotych. 

18. Budowa Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz 

Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia 

W dniu 25.04.2019 r. zawarta została umowa z firmą: „Studio projekt” Jacek Bakuła  

z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, na opracowanie dokumentacji projektowej budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy  

w miejscowości Siennica. Termin wykonania   zadania 30.09.2019 r. Łączne nakłady 

84.729,30 złotych. 

W dniu 27 grudnia 2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania 

pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz 

Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia”. Otwarcie ofert 

nastąpiło w dniu 13 stycznia 2020 roku. 
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Wizualizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz 

Urzędu Gminy 

 

 

19. Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Siennicy 

W dniu 22 lipca 2019 r. zawarta została umowa z firmą Kunatkowski Michał La Belle Maison 

z siedzibą w miejscowości Karczew. Odbiór robót nastąpił w dniu 12 września 2019 r. 

Wartość zadania 171 060,69 złotych. 

Gminne Przedszkole w Siennicy 

 

20. Zakup Zmywarko-wyparzarki do Przedszkola Gminnego 

Wydatkowano kwotę 9.998,00 zł. 
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21. Doposażenie ultrasonografu- zakup głowicy sektorowej dla SPZOZ 

W dniu 06.05.2019 r. zawarta została umowa z firmą Philips Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie na doposażenia aparatu ultrasonografu PHILIPS ClearVue 850 SN USD1560334.  

Wartość zadania 14 994,50 złotych. 

 

22. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Łączne nakłady finansowe poniesione na modernizację oświetlenia ulicznego w 2019 roku to 

72 923,78 złote za które wykonano m.in.: 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica I) 

W dniu 23 października 2019 r. zawarta została umowa z firmą „Instalatorstwo Elektryczne 

Zdrojewski Cezary” z siedzibą w miejscowości Barcząca. Odbiór robót nastąpił w dniu 19 

grudnia 2019 r. Wartość zadania 2000,00 złotych. 

 

 

 Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Boża Wola) 

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z firmą „Elektroinstal Łukasz Kędzierski” z 

siedzibą w Mińsku Mazowieckim na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Boża Wola. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 25.07.2019 r. 

Wartość zadania 1 476,00 złotych. 

W dniu 23 października 2019 r. zawarta została umowa z firmą „Instalatorstwo Elektryczne 

Zdrojewski Cezary” z siedzibą w miejscowości Barcząca. Odbiór robót nastąpił w dniu 19 

grudnia 2019 r. Wartość zadania 2.524,00 złotych. 

 Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica III)  

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z firmą „Peldom Sp. z o. o.” z siedzibą w 

Grójcu na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Siennica ul. Piaski. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 30.09.2019 roku. Wartość zadania 

3 505,50 złotych. 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Drożdżówka) 

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z firmą „Peldom Sp. z o. o.” z siedzibą w 

Grójcu na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Drożdżówka. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 30.09.2019 r. Wartość zadania 3 187,00 

złotych. 
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 Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Dłużew) 

W dniu 8 października 2019 r. zawarta została umowa z firmą „Zakładem Instalacji 

Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak” z siedzibą w miejscowości Stojadła. Odbiór 

dokumentacji nastąpił w dniu 29.11.2019 r. Wartość zadania 2 460,00 złotych. 

W dniu 9 października 2019 r. zawarta została umowa z firmą „Zakład Instalacji 

Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak” z siedzibą w miejscowości Stojadła. Odbiór 

dokumentacji nastąpił w dniu 12.12.2019 r. Wartość zadania 6 255,78 złotych. 

 Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Zalesie, Nowodwór, Gągolina) 

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z firmą „Peldom Sp. z o. o.” z siedzibą w 

Grójcu na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach 

Siennica-Gągolina.  

Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 15.11.2019 r. Wartość zadania 5 166,00 złotych. 

 Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica II)  

W dniu 23 października 2019 r. została zawarta umowa z firmą „Instalatorstwo Elektryczne 

Zdrojewski Cezary” z siedzibą w miejscowości Barcząca. Odbiór robót nastąpił w dniu 19 

grudnia 2019 r. Wartość zadania 12.550  złotych. 

 Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Pogorzel) 

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z firmą „Peldom Sp. z o. o.” z siedzibą w 

Grójcu na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Pogorzel (ul. Leśna).  Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 30.09.2019 r. Wartość zadania 

3 505,50 złotych. 

W dniu 23 października 2019 r. zawarta została umowa z firmą „Instalatorstwo Elektryczne 

Zdrojewski Cezary” z siedzibą w miejscowości Barcząca. Odbiór robót nastąpił w dniu 19 

grudnia 2019 r. Wartość zadania 9.994,50 złotych. 

 

23. Modernizacja placu zabaw (kontynuacja – fundusz sołecki Nowodwór) 

W dniu 30 lipca 2019 r. zostało złożone zamówienie. Wartość zamówienia 22 000,00 zł 

brutto. 

 Środki pozyskane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na kwotę: 10.000 

złotych, pozostałą kwotę w wysokości: 12.000 złotych przeznaczono z funduszu soleckiego. 

 

24. Zakup działki pod świetlicę wiejską i ogrodzenie (fundusz sołecki Gągolina) 

Zakupiono działkę. Poniesiono łączne nakłady finansowe na kwotę 11.000 złotych. 
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25. Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów 

W dniu 25 listopada 2019 r. została zawarta umowa z firmą „Doken sp. z o.o.” z siedzibą w 

Warszawie. Termin realizacji zadania 31.07.2020 r. Wartość umowy 198 768,00 zł brutto. 

Nakłady finansowe poniesione w  2019 r. – 79.973,64 złotych. 

 

26. Modernizacja placu zabaw (kontynuacja-fundusz sołecki Kąty) 

W dniu 30 lipca 2019 r. zostało złożone zamówienie. Wartość zamówienia 8 118,00 złotych. 

 

Plac zabaw w  Nowodworze 

 

 

27. Budowa tarasu naziemnego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Żaków 

Na realizację zadania pozyskano środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw  

Mazowsze 2019  w wysokości 10.000 zł.; pozostałą kwotę w wysokości 18.000 zł. 

Przeznaczono z funduszu sołeckiego. 

Taras w Żakowie 
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28. Wykonanie chodnika w sołectwie Zalesie 

W dniu 4 listopada 2019 r. została zawarta umowa z firmą „Much-Bud” Błażej Muchowski z 

siedzibą w miejscowości Kośminy. Odbiór robót nastąpił w dniu 22 listopada 2019 r. Wartość 

zadania 36 093,68 złotych, z czego  kwota 10.000 złotych  pochodziła ze środków z 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, kwota 15.401,00 złotych pochodziła z  

funduszu sołeckiego, a środki własne w wysokości: 10.692,68 złotych. 

 

29. Zakup maszyny sprzątającej  dla PSP Siennica 

Zadanie zostało zrealizowane  za kwotę  14.000 złotych. 

 

Plan na 2019 rok zakładał do realizacji  kwotę  4.938.400,81  złotych i  został zrealizowany  

na kwotę  3.670.034,86 złotych. 
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X. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY 

Wartość księgowa mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku wynosi – 

72.385.773,41 złotych.  

Gmina Siennica posiada 191,4237 ha gruntów stanowiących mienie komunalne.  Z 

powierzchni tych gruntów najwięcej przypada na drogi gminne tj. 160,9429 ha. Z ogólnej 

powierzchni gruntów będących własnością komunalną w 2019r. wydzierżawionych było 

0,0452 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 siedziba Urzędu Gminy, 

 budynek administracyjny siedziba biblioteki i 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 kontenery mieszkalne 

 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 m
3 

na 

dobę wraz z siecią kanalizacyjną o długości 22,81 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 i Nowy Zglechów. Długość sieci wodociągowej wynosi 152,9 km. 

Ze środków transportowych Gmina posiada : 

 Samochód Volkswagen Caravelle,  

 Samochód Dacia Sandero, 

 Samochody bojowe – szt. 11, 

 Mikrociągnik – szt. 2, 

 Agregat prądotwórczy – szt. 2, 
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 Ciągnik rolniczy, 

 Przyczepa rolnicza, 

 Przyczepa Rydwan, 

 Równiarka, 

 Koparko ładowarka, 

 Urządzenie wielofunkcyjne do pielęgnacji pasa drogowego, 

 Posypywarka, 

 Pług do odśnieżania. 
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XI. POZYSKANE W 2019 ROKU ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. 
Modernizacja drogi gminnej  

w miejscowości Strugi Krzywickie 
105 391,31 zł 

2. Aktywna tablica 27 999,98 zł 

3. 
Nowoczesna pracownia komputerowa  

w Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku 

46 757,93 zł 

4. Wyposażenie kuchni w PSP w Żakowie 52 953,97 zł 

5. Ogrody dydaktyczne przyjaciele lasu 62 028,00 zł 

6. 
Działalność  Klubu "Senior+" w 

Siennicy  
48 000,00 zł 

7. Cyfrowy obywatel w gminie Siennica 134 400,00 zł 

8. 
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie 

wyrobów zawierających azbest 
56 616,46 zł 

9. 
Dotacja w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

Mazowsze 2019 

47 364,00 zł 

10. 
Wymiana bram garażowych w OSP 

Żaków 
12 000,00 zł 

11. 
Przebudowa drogi gminnej (ul. 

Sosnowa)  
120 717,00 zł 

Razem 714 228,65 zł 
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XII. PODSUMOWANIE 

Niniejszy Raport jest podsumowaniem dwunastomiesięcznych działań siennickiego 

samorządu. Jak wynika z treści Raportu rok 2019, to czas wykonywania nałożonych 

ustawowo zadań, ale również okres bogaty w różnego rodzaju wydarzenia, jednak przede 

wszystkim to czas realizacji  niezwykle oczekiwane przez mieszkańców inwestycji.  

Z podobnymi założeniami wkroczyliśmy w 2020 rok, w którym planuję kontynuację 

rozpoczętych inwestycji np. budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego 

Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy,  ale także rozpoczęcie kolejnych ważnych projektów tj.: 

modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Siennica, czy budowa kanalizacji sanitarnej w m 

Zalesie. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do realizacji założonych planów. 

Działania te nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i wiedza pracowników 

Urzędu i  gminnych jednostek organizacyjnych, Radnych, Sołtysów, Rad Sołeckich, 

organizacji pozarządowych oraz przede wszystkim mieszkańców.  To właśnie zauważalny 

wzrost liczby mieszkańców naszej gminy, pozwala uznać, że jest ona atrakcyjnym miejscem 

do osiedlania się, na co niewątpliwie wpływ mają nie tylko jej położenie, ale również bogata 

baza oświatowa, ciekawa oferta kulturalna i stan infrastruktury technicznej.  Wzrost liczby 

mieszkańców to także wzrost ich oczekiwań oraz zadań stawianych przed władzami gminy. 

Ponieważ rozwój Gminy Siennica  oraz podnoszenie standardu życia jej mieszkańców - jest 

dla mnie priorytetem, wszystkie Państwa spostrzeżenia, wnioski i uwagi, przyjmuję jako 

motywację do dalszej pracy. 

Dziękuję za uwagę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Urząd Gminy w Siennicy 
(Raport powstał w oparciu o dane z Referatów Urzędu Gminy oraz  gminnych jednostek organizacyjnych) 

 


