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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 2021 roku.  

Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy Wójt Gminy Siennica co roku do dnia 31 maja 

przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni. Rada Gminy rozpatruje 

raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia 

lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Raport rozpatrywany jest w pierwszej 

kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę. W debacie 

nad raportem o stanie Gminy mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który 

chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte 

podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, 

na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego 

Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że 

Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta 

w roku 2021 oraz podsumowanie dotyczące różnych wymiarów rozwoju społecznego i 

gospodarczego Gminy Siennica. Pozwala także na ukazanie zjawisk i procesów zachodzących 

w naszej gminie jakie miały miejsce w roku 2021. Niniejszy raport zawiera dane według stanu 

na dzień 31 grudnia 2021r. (chyba że zaznaczono inaczej). Dokument powstał w oparciu o 

materiały źródłowe Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz w oparciu o 

publiczne dane statystyczne. 
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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 
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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.  

 

Gmina Siennica 
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II. DEMOGRAFIA  

 
Na koniec 2021 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie Gminy Siennica 

było 7 429 osoby, w tym  na pobyt stały zameldowano 7353 osób, a na pobyt czasowy 76 osoby. 

W 2021 roku: 

- urodziło się 104 dzieci:  

46 dziewczynek i 58 chłopców 

 - zmarło 109 mieszkańców gminy:  

52 kobiet i 57 mężczyzn 
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III. RADA GMINY 

 
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym, do którego właściwości należą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, który termin 

sesji,  jej miejsce i porządek obrad podaje do wiadomości mieszkańców w Biuletynie Informacji 

Publicznych oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  2022. poz. 559) w skład rady wchodzą radni w 

liczbie piętnastu. Kadencja rady gminy trwa 5 lat.  

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY W SIENNICY (w kadencji 2018 –2023):  

1. Zenon Jurkowski -  Przewodniczący 

2. Monika Soczewka  - Wiceprzewodnicząca 

3. Aleksander Kot   - Wiceprzewodniczący 

4. Robert Broda  - Wiceprzewodniczący 

5. Bartłomiej Czajka 

6. Hanna Dąbrowska 

7. Michał Kobyliński 

8. Teresa Łojszczyk 

9. Stanisław Majszyk 

10. Czesław Pałdyna 

11. Andrzej Pielasa 

12. Marek Soćko 

13. Daniel Wawryniuk 

14. Magdalena Wróblewska 

15. Anna Zgódka 

 

Rada Gminy w Siennicy w 2021 roku podczas 12 sesji podjęła 111 uchwał, które są na bieżąco 

realizowane. Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym wszystkie te uchwały zostały 

przedłożone Wojewodzie Mazowieckiemu, natomiast uchwały finansowe, uchwała w sprawie 

absolutorium oraz wszystkie inne uchwały objęte zakresem nadzoru zostały przekazane do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie uchwały zostały udostępnione do publicznego 

wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siennicy, w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego opublikowane zostały 42 uchwały. 
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IV. ORGANIZACJA I DZIAŁANIE URZĘDU GMINY   

 

Siedzibą Urzędu Gminy w 2021 roku był budynek w Siennicy przy ul. Kołbielskiej 1.  

Godziny urzędowania:  

poniedziałek: 8:00 -17:00 

wtorek – czwartek 8.00 -16.00  

piątek: 8.00 -  15.00. 

Urząd Gminy w Siennicy stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Siennica zapewniającą 

obsługę administracyjną, organizacyjną, techniczną i merytoryczną funkcjonowania organów 

Gminy Siennica. Funkcjonowanie urzędu finansowane jest z budżetu gminy. Do zakresu 

działania urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania obowiązków 

spoczywających na gminie jako: 

1) zadań własnych, do których należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, 

infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska; 

2) zadań zleconych przez administrację rządową – dotyczących spraw obywatelskich, 

stanu cywilnego, wyborów, obronności i pomocy społecznej. 

Urząd wykonuje swoje zadania, które są określone w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym. Działa według następujących zasad: praworządności, służebności 

wobec społeczności lokalnej, racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, 

terminowości i celowości. 

Wójt jest organem wykonawczym gminy, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje uchwały 

Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: 

opracowanie strategii, programów rozwoju, gospodarowania mieniem komunalnym, 

wykonanie budżetu. Funkcję Wójta sprawuje Stanisław Duszczyk. Urząd Gminy wykonuje 

zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań własnych, zadań zleconych, 

zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań 

powierzonych), zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia 

międzygminnego.  

Kierownikiem urzędu jest Wójt, który kieruje pracą urzędu z pomocą : 

Zastępcy Wójta – Mariusza Kozery 

Sekretarza Gminy – Kseni Wąsowskiej 

Skarbnik Gminy – Renaty Nowakowskiej 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Elwiry Cabaj 
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Strukturę organizacyjną urzędu tworzą: stanowiska kierownicze, referat organizacyjny, referat 

rozwoju i inwestycji, referat infrastruktury i ochrony środowiska, referat budżetu i finansów, 

referat sportu oraz samodzielne stanowiska pracy. 

Na dzień 31 grudnia 2021r. w Urzędzie Gminy zatrudnione były 44 osoby. 

 

W 2021 roku w  Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono: 

Aktów zgonu: 243 

Aktów małżeństwa: 51  

Akty urodzenia: 4   (w tym 3 transkrypcje*) 

*akty zagraniczne, które zostały wpisane do polskich ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego 

 

 

 

W 2021 roku działalność gospodarczą na terenie Gminy prowadziło 307 podmiotów 

gospodarczych. Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

wprowadzono: 

- 8 wniosków o założenie działalności gospodarczej, 

- 53 wniosków o zmianę wpisu dot. działalności, 

- 19 wniosków o z zawieszenie działalności gospodarczej, 

- 7 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej, 

- 10 wniosków o wykreślenie działalności. 
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W 2021 roku przeprowadzono  procedurę i uchwalono 1 zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto wydano: 

 446 - wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz zaświadczeń o przeznaczeniu działek, 

 127 zaświadczeń o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji, 

 68 zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń, 

które nie są związane z potrzebami zarządzania drogami, 

 91 zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, 

 82 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, 

 75 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości, 

 8 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

 183 zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 

 14 uzgodnień lokalizacji linii ogrodzenia, 

 37 zezwoleń na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, 

 594 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego, 

 6193 decyzji w sprawie podatku. 

 

W 2021 roku przeprowadzono n/w postępowania o udzielenie zamówień publicznych 

zakończone udzieleniem zamówienia: 

 

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne: 

Tryb udzielenia 

zamówienia 

Roboty budowlane Dostawy Usługi 

Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

wartość 

zawartych 

umów bez 

podatku od 

towarów i usług  

Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

wartość 

zawartych 

umów bez 

podatku od 

towarów i usług  

Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

wartość 

zawartych 

umów bez 

podatku od 

towarów i usług  

Tryb podstawowy,  

o którym mowa w art. 275 

pkt 1 ustawy Pzp 

4 848 487,95 zł 6 1 289 850,07 zł 3 971 596,67 zł 

Zamówienie z wolnej ręki 1 352 355,00 zł     

Razem 5 1 200 842,95 zł 6 1 289 850,07 zł 3 971 596,67 zł 
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Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne: 

Tryb udzielenia 

zamówienia 

Roboty budowlane Dostawy Usługi 

Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

wartość 

zawartych 

umów bez 

podatku od 

towarów i usług  

Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

wartość 

zawartych 

umów bez 

podatku od 

towarów i usług  

Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

wartość 

zawartych 

umów bez 

podatku od 

towarów i usług  

przetarg 

nieograniczony na 

podstawie: art. 132 

ustawy Pzp 

    1 1 881 611,11 zł 

Razem     1 1 881 611,11 zł 
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V. 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 2021 roku wyniosło na jednego mieszkańca około 2-3m³/miesiąc.  

Sieć wodociągowa na terenie gminy jest dobrze rozwinięta i dostęp do niej ma 95,9% 

mieszkańców gminy. Długość sieci wodociągowej wynosi: 152,78  km. Liczba przyłączy 

wodociągowych: 2626. 

Sieć kanalizacyjna jest w miejscowościach: Siennica, Gągolina, Zalesie oraz częściowo w 

miejscowości Nowodwór.  

Dostęp do sieci kanalizacyjnej ma około 33%  gospodarstw. 

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi: 25,72 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych: 622. 
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Na terenach pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnej lub tam gdzie budowanie 

sieci kanalizacyjnej jest niekorzystne ekonomicznie, mieszkańcy budują przydomowe 

oczyszczalnie ścieków lub zbiorniki bezodpływowe. W ramach Programu udzielania dotacji 

celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków własnych 

gminy, została dofinansowana budowa 1 przydomowej oczyszczalni ścieków. Dotacja 

dotyczyła częściowego zwrotu na pokrycie kosztów zakupu i wykonania przydomowych 

oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia ścieków z budynków zlokalizowanych na 
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terenie Gminy Siennica. Kwota dotacji wynosiła maksymalnie 6 000 zł, ale nie więcej niż 50% 

kosztów zakupu i wykonania oczyszczalni. Wnioskodawca skorzystał z maksymalnego 

dofinansowania. 

 

Zadania związane z ochroną wód w gminie Siennica zrealizowane w 2021 roku 

Lp. Zadanie 
Rok 

realizacji 

Informacja na 

temat realizacji 

Poniesiony 

koszt 

Źródło 

finansowania 

1. 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Nowodwór, Zalesie – 

zlewnia P2 Gmina Siennica 

2020 - 

2021 
zakończono 1 330 840,32 zł 

środki własne, 

WFOŚiGW, 

PROW 2014-

2020 

2. 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Siennica ul. Widokowa 

2021 zakończono 47 601,00 zł 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 2021 roku na terenie Gminy Siennica firma Ekolider odebrała od mieszkańców 2199,16t 

odpadów komunalnych, co daje prawie 323 kg odpadów na mieszkańca,  

a więc ponad 30 kg więcej niż w roku 2020. 
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Ilość odpadów z podziałem na frakcje 

 

 

 

Zestawienie ilości poszczególnych deklaracji wraz ze stawką oraz sumą, którą w ciągu roku 

2021 powinni wpłacić mieszkańcy za gospodarowanie odpadami 

  
ilość deklaracji/osób z 

deklaracji 
stawka [zł] ilość opłat w roku suma [zł] 

domki letniskowe 120 169 1 20 280,00 

deklaracje z 

częściowym 

zwolnieniem z tytułu 

kompostowania 

bioodpadów 

2146 23 12 592 296,00 

deklaracje bez 

zwolnienia 
4666 25 12 1 399 800,00 
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W skali roku wpływ powinien wynosić 2 012 376,00 zł.  

W 2021 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy opłacił faktury na 

kwotę 2 244 685,60 zł. Na konto Urzędu mieszkańcy wpłacili 1 999 776,88 zł. Oznacza to, że 

na „gospodarkę śmieciową” z budżetu Gminy dołożono 244 908,72 złotych. 

 

Zestawienie wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi według faktur – opłaty 

za odbiór odpadów od mieszkańców 

 

 

Ważnym zadaniem gminy jest odpowiednie zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. 

Do takich niewątpliwie należą odpady zawierające azbest. W 2021 roku łącznie usunięto 92,60 

Mg wyrobów azbestowych. 
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Zadania związane z gospodarką odpadami zrealizowane w 2021 roku  

Lp. Zadanie 
Rok 

realizacji 

Informacja na temat 

realizacji 

Poniesiony 

koszt 

Źródło 

finansowania 

1. 

Usuwanie i 

unieszkodliwianie 

azbestu na terenie 

gminy Siennica 

2021 
usunięcie azbestu z terenu 

gminy (92,60 Mg) 
30 000,00 zł WFOŚiGW 

2. 

Odbiór, transport i 

zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych z 

terenu gminy 

2021 zadanie ciągłe 2 244 685,60 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, Dąbrowa, Pogorzel i Nowa Pogorzel 

 - 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 gospodarowanie odpadami na terenie gminy, 

 usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 
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VI. 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 

 

Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy 
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W roku budżetowym 2021 w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz szkołach 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Siennica pracowało 158 nauczycieli,                   

w tym: 114 w pełnym wymiarze i 44 zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu oraz                       

46 pracowników administracji i obsługi.  

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania w 2021 roku, zgodnie  

z wymogami prawa i zgłoszonymi potrzebami, zabezpieczono nakłady w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w kwocie 73 708,00 złotych, z czego wydatkowano 33 268,02 

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 2021 roku z tej formy 

wsparcia korzystało 245 uczniów. 
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Gminne Przedszkole w Siennicy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda

Szymańskiego w Grzebowilku
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Sienkiewicza w Siennicy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela

Makuszyńskiego w Starogrodzie
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Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
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Technikum w Zespole Szkół im. Hipolity

i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy
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Uczniowie korzystający w 2021  roku z transportu zapewnionego przez gminę: 

niepełnosprawni dowożeni przez rodziców do szkół na terenie Gminy 

Siennica 
1 

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

Gminy Siennica  
234 

niepełnosprawni dowożeni do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie              10 

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI.0007.258.2021 Rady Gminy w Siennicy                    

z dnia 25 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII.0007.275.2021 Rady Gminy                      

w Siennicy z dnia 1 czerwca 2021 r., w 2021 roku przyznano 71 stypendiów za wyniki                      

w nauce na łączną kwotę 20.000 zł. 

W 2021 roku 777 uczniów skorzystało z dotacji celowej na wyposażenie szkół                          

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

101 790,51 zł. 

 Z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w roku szkolnym 2021/2022 skorzystało 6 uczniów. Na realizację zadania pozyskano i 

wydatkowano środki finansowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 

1 775,65 zł. 
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Liczba uczniów w 2021 roku w oddziałach szkolnych i przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica 

Jednostki/ poziomy 

 

Przedszkole IFW

P 

"0" Razem I II III IV V VI VI

I 

VI

II 
Razem 

I-VIII 

Ogółem 

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

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

E. Szymańskiego  

w Grzebowilku 

- 21 23 44 14 13 9 15 9 7 13 13 93 137 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

H. Sienkiewicza  

w Siennicy 

- - 105 105 67 62 46 67 54 16 70 62 444 549 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

K. Makuszyńskiego  

w Starogrodzie 

- 24 16 40 9 10 12 10 10 9 13 14 87 +1 zaj.rew.- 

wych.  

= 88 

128 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Z. Czarnego w Żakowie 

- - 24 24 16 12 9 12 14 11 14 13 101 125 

Razem 

 
69 45 168 282 

10

6 
97 76 

10

4 
87 43 

11

0 

10

2 
726 1008 

Technikum w Zespole Szkół im. H. i 

K. Gnoińskich  

w Siennicy 

- - - - - - 44 13 - - - - 57 57 

Liceum Ogólnokształcące w 

Zespole Szkół 

 im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy 

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

Razem 

 
- - - - - - 90 13 - - - - 103 103 
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Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Siennica, rozpatrzonych zostało 6 wniosków 

pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli 

przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych.  

 

Uczniowie oraz pracodawcy korzystający ze wsparcia związanego z kształceniem 

młodocianych w 2021 roku: 

Liczba 

pracodawców 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych którzy 

ukończyli naukę zawodu: 

Liczba 

młodocianych 

którzy 

ukończyli 

przyuczenie do 

wykonywania 

określonej 

pracy: 

Kwota jaką          

w 2021 r. 

wypłacono 

pracodawcom        

w ramach 

dofinansowania 

ogółem 

w tym w cyklu 

kształcenia: 

24 mies. 36 mies. 

4 6 - 6 - 40 112,99 zł 

 

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Mazowieckiego, która                

w 100% pokryła poniesione wydatki. 

 

 

W 2021 roku w ramach środków pozyskanych z projektów zewnętrznych zrealizowano: 

1. Przedsięwzięcie w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa zakupu nowości 

wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego 

pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 

2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym 

zakup nowości wydawniczych. W ramach projektu zostały zakupione 242 książki do biblioteki 

szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie. 

Koszt całkowity zadania wyniósł 4 000,00 zł 
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2. Przedsięwzięcie w ramach dotacji celowej na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznej i narzędzi 

do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-

2024 – „Aktywna tablica”. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne dla Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie. 

Koszt całkowity zadania wyniósł 43 650,00 zł. 

 

W 2021 roku wydatkowano na oświatę i wychowanie 18 967 831,57 złotych. 

Subwencja oświatowa wyniosła: 11 391 975,00 złotych, natomiast subwencja wyrównawcza: 

3 963 305,00 złotych. 

 

 
Zestawienie subwencji i wydatków na oświatę w latach 2018-2021 

 

Rok Subwencja 

oświatowa  
(w złotych) 

Wydatki na oświatę 

 
(w złotych) 

Różnica 

 
(w złotych) 

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 

2020 14 157 468,00 17 033 751,87 2 876 283,87 

2021 15 355 280,00 18 967 831,57 3 612 551,57 
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VII. OCHRONA ZDROWIA 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy świadczy usługi 

podstawowej opieki zdrowotnej  oraz  udziela porad specjalistycznych w zakresie ginekologii, 

położnictwa, stomatologii i protetyki stomatologicznej. Przychodnia umożliwia dostęp do 

porad specjalistycznych z diabetologii oraz endokrynologii. Organizacja i wyposażenie ośrodka 

pozwalają na wykonywanie wielu badań, a także drobnych zabiegów i pobrań próbek krwi do 

badań analitycznych - nowocześnie wyposażone laboratorium posiada wszystkie wymagane 

certyfikaty. Personel pielęgniarski posiada wysokie kwalifikacje udokumentowane 

ukończeniem studiów licencjackich oraz kursów specjalizacyjnych w zakresie pielęgniarstwa 

środowiskowo-rodzinnego, szczepień, kursów EKG, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz 

pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania.  

Na dzień 31.12.2021 roku liczba osób zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej wynosiła: 6695, liczba mieszkańców w trzech DPS objętych opieką: 99 

Na dzień 30.09.2021 roku ogólna liczba uczniów objętych opieką medycyny szkolnej wynosiła: 

1029, liczba uczniów podlegających profilaktyce fluorkowej w klasach I-VI szkoły 

podstawowej: 555. 

 

W 2021 roku w SPZOZ w Siennicy wykonano następujące porady i badania: 

1. zrealizowane porady ambulatoryjne i teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej: 

31971 

2. porady wykonane w gabinecie ginekologiczno-położniczym: 1423 

3. wykonane cytologie: 313 

4. osoby przyjęte w gabinecie stomatologicznym: 1208 

5. w tym -  dzieci: 104 

6. porady w gabinecie protetyki stomatologicznej – 282 

 

Zatrudniony personel : 

poradnia poz dla osób dorosłych: 

- 7 lekarzy 

- 4 pielęgniarki 

- 1 rejestratorka 

poradnia dla dzieci: 

- 2 lekarzy pediatrów 
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- 1 pielęgniarka 

medycyna szkolna: 

- 1 pielęgniarka 

poradnia stomatologiczna: 

- 1 lekarz stomatologii zachowawczej 

- 1 lekarz protetyki dentystycznej 

-1 pomoc stomatologiczna 

poradnia ginekologiczno-położnicza: 

- 1 lekarz ginekolog 

- 1 położna 

laboratorium analityczne: 

- 1 kierownik laboratorium 

- 1 laborantka 

pozostały personel: 

- 1 księgowa 

- 1 informatyk 

- 1 sprzątaczka 

 

Ponadto SPZOZ w Siennicy w 2021 roku w ramach działalności pozastatutowej zrealizował: 

 akcje krwiodawstwa 

17.01.2021r.  - w ambulansie RCKiK, podstawionym na parkingu przed ośrodkiem. 

Zgłosiło się 43 osoby, 40 oddało swoją krew, w ilości 18,00 litrów. 

21.03.2021r. – niedziela – zarejestrowanych 59 osób, oddało krew 52 osoby w ilości 23,4 litra. 

03.10.2021r. – niedziela – zarejestrowanych 60, 48 oddało, 21,6 litra  

 

 podnoszenie jakości 

13.10.2021r. – audyt kontrolny ISO  certyfikat ISO 9001:2015  – w zakresie świadczeń usług 

medycznych obejmujących POZ, położnictwo i ginekologię, leczenie stomatologiczne, 

diagnostykę laboratoryjną oraz profilaktykę i promocję zdrowia. Certyfikat ważny do 

18.10.2022r. - ISO wg normy 27001 – audyt 05/2021 – norma dotycząca ochrony danych 

osobowych. Przygotowanie do przedłużenia certyfikatu akredytacji dla POZ. 

 

 

 



26 

 

 dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa 

Wdrożenie i dostosowanie systemów kadrowych, finansowych i controlingowych do nowego 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących rachunku kosztów u 

świadczeniodawców. 

 

 praca w czasie pandemii sars-cov-2   

Liczba osób zaszczepionych p/Sars-Cov-2 – 4506 

Liczba wykonanych testów antygenowych – 1212 

 

 

Do dnia 31 grudnia 2021 roku: 

 przychody w SPZOZ wyniosły 3 327 547,39 zł.  

 wydatki w SPZOZ wyniosły 3 307 544,37 zł.  

 Wynik finansowy za 2021 rok (zysk) wyniósł: 50 510,99zł. 
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VIII. KULTURA, SPORT I REKREACJA 

 

1. Działalność podstawowa 

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennica 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. 

 

2. Obsada kadrowa 

Działalność podstawowa: 5 etatów, pozostali pracownicy obsługi porządkowej i technicznej  

zatrudnieni są w oparciu o umowę zlecenie. 

 

3. Dane statystyczne obu placówek 

Lp.  31.12.2021 

1 Liczba placówek bibliotecznych 

 (biblioteka główna i filia) 

2 

2 Księgozbiór w wol. 21451 

 

3 Przybyło ogółem w wol.: 696 

  dary 42 

  ze środków organizatora 435 

  ze środków MKiDN 219 

4 Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych 

w jednostkach inwentarzowych 

43 

5 Liczba odwiedzin w bibliotece: 8568 

  Czytelników zarejestrowanych: 1123 

6 Liczba odwiedzin w Czytelni Internetowej Wyłączona 

z użytkowania 

7 Liczba wejść na stronę www 14486 

8 Liczba wypożyczeń książek w wol. (na zew.) 11264 

9 Liczba udostępnień książek w wol. (na miejscu.) 1256 

10 Liczba wypożyczeń czasopism w egz. (na zew.) 863 

11 Liczba udostępnień czasopism w egz. (na miejscu) 163 
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4. Działalność kulturalna 

Biblioteka co roku podejmuje działania, które wzbogacają kalendarz imprez wydarzeń 

kulturalnych w naszej gminie. W bieżącym roku odbyły się następujące wydarzenia: 

 

Lp. 

 

 

Wydarzenie 

 

Data 

Liczba 

uczestników / 

godzin 

 

Miejsce 

1 Orszak Trzech Króli Film 2.01.2021 45 Kościół 

4 Urwani z choinki - konkurs 11.01.2021 32 Biblioteka 

5 Przegląd Międzypokoleniowe Kolędowanie 

on-line 

25.01.2021 9 Biblioteka 

6 Sieć na kulturę - szkolenie 11.02.2021 8 g. on-line 

7 Spróbuj swoich sił nr 4/2021 Konkurs 10.02.2021 1 Biblioteka 

8 Przez Siennicę do serca Konkurs 15.02.2021 29 Biblioteka 

9 Stolica kultury - szkolenie 12.02.2021 5 g. on-line 

10 Sieć na kulturę - szkolenie 15.02.-

18.02.2021 

32 g. on-line 

11 Dostępność stron internetowych - szkolenie 19.02.2021 2 g. on-line 

12 Webinarium Kultura – interwencje - szkolenie 24.02.2021 2 g. on-line 

13 Podsumowanie Orszaku Trzech Króli - warsztaty 6.03.2021 2 g. on-line 

14 Warsztaty Sieć na kulturę pn. Dziennikarstwo 

online 

28.03.2021 31 x 45 min. on-line 

15 Rozważania pasyjne Film 28.03.2021 50 (30) on-line 

16 Zasiłki Zus - szkolenie 10.05.2021 5 g. on-line 

17 Koncert papieski 23.05.2021 100 Kościół 

18 Warsztaty tańca 30.05.2021 20 PSP Siennica 

 

19 Do Twarzy mi w Siennicy - konkurs 31.05.2021 10 Biblioteka 

20 Dywan kwiatowy 2.06.2021 20 Kościół 

21 Boże Ciało - adoracja 4.06.2021 200 Kościół 

22 Wizyta studyjna - wyjazdowa 6.06.2021 1 Powiat miński 

23 I Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej – 

eliminacje gminne 

10.06.2021 1 UG Jakubów 

 

23 Warsztaty tańca 13.06.2021 25 PSP Siennica 

24 Konferencja archeologów 16.06.2021 40 Siennica 

25 Siennickie Spotkania Plenerowe 21.06.2021 700 Stadion 

sportowy 
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26 Historyczna rehabilitacja 21.06.2021 20 Siennickie 

Muzeum 

Szkolne 

27 Sieć na kulturę – podsumowanie projektu 28.06.2021 10 Biblioteka 

28 Warsztaty tańca 27.06.2021 20 PSP Siennica 

29 Warsztaty tańca 1.07.2021 20 PSP Siennica 

30 Warsztaty tańca 4.07.2021 20 PSP Siennica 

31 Webinarium Good Books nt. „Blisko” nabór 

NCK Szkolenie 

9.07.2021 2 g. on-line 

32 Kłosy Kultury 22.08.2021 300 ZS Siennica 

33 Konkurs wiedzy o wsi 22.08.2021 4 ZS Siennica 

34 Konkurs na tradycyjny chleb dożynkowy 22.08.2021 3 ZS Siennica 

35 Festyn rodzinny (prowadzenie i fotorelacja BIS, 

nagłośnienie+namiot) 

5.09.2021 150 KGW 

Zglechowianki - 

Zglechów 

36 Festyn DLA OLI – partner wydarzenia 

(gastronomia i serwis sanitarny) 

5.09.2021 - Stadion 

sportowy 

w Siennicy 

37 Warsztaty tańca 15.09.2021 2 SzumiDance 

38 Warsztaty tańca 20.09.2021 2 SzumiDance 

39 Warsztaty tańca 21.09.2021 20 Noce i Dnie 

40 Wizyta studyjna - wyjazdowa 21.09.2021 8 g. MBP Mińsk 

Maz. 

41 IV Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury 

warsztaty 

23-24.09.2021 14 g. MOK Siedlce 

43 Warsztaty tańca - finał 28.09.2021 20 Noce i Dnie 

Nowa Pogorzel 

44 Szkolenie pn. Promocja czytelnictwa   i 

biblioteki w sieci 

30.09.2021 6 g. MBP Mińsk 

Maz. 

45 Transitus św. Franciszka 3.10.2021  Kościół 

parafialny       w 

Siennicy 

46 Jubileuszowa Siennica 16.10.2021 150 ZS Siennica 

47 Sympozjum naukowe „Szembekowie  w dziejach 

Kościoła katolickiego oraz  w Polsce”. 

28.10.2021 2 Zamek 

Królewski       

w Warszawie 

48 VIII Powiatowe Forum Kultury 20.10.2021 1 (5 g.) Muzeum 

w Sulejówku 

49 V Siennicki Koncert Pieśni Patriotycznych - 11.11.2021 250 ZS Siennica 
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współpraca 

50 Koncert Piosenek Wojennej Polski 14.11.2021 100 Kościół 

parafialny        

w Siennicy 

51 Festiwal artystyczny z kwartetem smyczkowym 21.11.2021 100 Kościół 

parafialny       w 

Siennicy 

52 V Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji 

Regionalnych "Nad Srebrną” 

27.11.2021 1 MBP Mińsk 

Maz. 

53 Warsztat „My w Kulturze. Włącz się  tworzenie 

nowej strategii”. 

3.-6.12.2021 5 g. On-line 

   

54 Skuteczne tworzenie aplikacji do MKDNiS 

 

10.12.2021 2 g. Goodbooks 

on-line 

 55 Działalność sekcji bibliotecznych i chóru Cały rok - Biblioteka / 

Kościół / Urząd 

Gminy / Szkoła 

 

 

Laureaci zmagań plastyczno-fotograficznych "Przez Siennicę do serca" (luty 2021) 
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Boże ciało (czerwiec 2021) 

 

 

 

Kłosy kultury (sierpień 2021) 
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5. Wydawnictwa własne biblioteki 

1. Gmina na szczęście – przewodnik 

2. Pocztówki okolicznościowe – Zakochaj się w Siennicy 

3. Blistry jubileuszowe z monetami 

4. Czasopismo gminne SIENNICZKA 

 

6. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków 

W 2021 roku biblioteka pozyskała środki zewnętrzne: 

Biblioteka została 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 5385                           

zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1: 

Poprawa oferty bibliotek publicznych. 

  

Projekt "Jubileuszowa Siennica" dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 

2021 w kwocie 20 000 zł. 
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Walc dla Siennicy 

 

Przedsięwzięcie "Kłosy Kultury Gminy Siennica" uzyskało dotację z Powiatu Mińskiego   w 

ramach obchodów Stolicy Kultury Mazowsza, kwota to 7 000 zł. 

 

Siennickie Spotkania Plenerowe, podobnie jak w poprzednim roku zostało dofinansowane              

z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 30 000 zł i 20 150 zł od Sponsorów. 

 

 

Siennickie spotkania plenerowe 

7. Wydarzenia kulturalne 

W ramach promocji w 2021 roku przedstawiciele Gminy Siennica wzięli udział w 

następujących wydarzeniach kulturalnych: 

 I Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej – eliminacje powiatowe w Jakubowie. 

Koordynator kultury Monika Pszkit reprezentowała naszą Gminę i zdobyła 

wyróżnienie. 

 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej organizowała wizyty studyjne 

wyjazdowe współfinansowane ze środków budżetu Powiatu Mińskiego,  
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 VII Powiatowe Forum Kultury odbyło się w gościnnych progach Muzeum Józefa 

Piłsudskiego  w Sulejówku. W wydarzeniu wzięli udział włodarze miast i gmin oraz 

powiatu mińskiego, a także przedstawiciele jednostek kultury z jego terenu, obecny był 

także Tadeusz Gnoiński – kustosz Siennickiego Muzeum Szkolnego. 

 V Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną”, odbywające 

się pod patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki i Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich, miały miejsce 27 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

Spotkania te są dla wydawców niebywałą okazją do zaprezentowania swego dorobku 

wydawniczego i wymiany doświadczeń, zaś dla czytelników, bibliotek i placówek 

kultury - do poznania lokalnego rynku wydawniczego  i uzupełnienia zbiorów. Podczas 

tegorocznego wydarzenia Elżbieta Jurkowska zaprezentowała szeroką działalność i 

bogatą historię naszej Biblioteki, która zaimponowała zebranym gościom na tyle, że 

zaowocowała nowymi znajomościami z pisarzami, dawnymi uczniami siennickich 

szkół  i planami na ciekawą współpracę. 

 Promocja gminy w Strefie Mazowsza TVP3 Warszawa – program  pn. Siennica miejsce 

bardzo kulturalne. Emisja programu dostępna jest w sieci. W programie udział wzięli: 

Wójt Gminy, Kustosze muzealni, chór Kanon oraz dyrektor i koordynator Biblioteki. 

 

8. Działalność on-line 

Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną, biblioteka zainicjowała nowe formy swojej 

działalności.         

Najbardziej popularną jest platforma Legimi, która umożliwia stały dostęp Czytelnikom do 

bazy ponad 75 000 ebooków i audiobooków. 

W siedzibie dostępny jest również jeden terminal darmowej wypożyczalni Academica, która 

umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Wypożyczalnia zapewnia 

dostęp do ok. 3 000 000 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, 

objętych ochroną prawa autorskiego. 

Niektóre przedsięwzięcia kulturalne zostały również nagrane wraz z pełną cyfrową 

dostępnością. Były to: Rozważania Pasyjne, Transitus św. Franciszka i Jubileuszowa Siennica; 

 Na koncie bibliotecznym również mamy filmy, na początku roku został nagrany film pn. 

Orszak Trzech Króli z pełną obsadą naszych Mieszkańców oraz Walc dla Siennicy - wydarzenie 

zamykające Jubileusz 800-lecia najstarszej pisemnej wzmianki o Siennicy, w którym wzięli 

udział członkowie naszej Siennickiej Społeczności a także Gość Specjalny aktor Karol 

Strasburger. 



35 

 

 

Rozważania Pasyjne, Transitus św. Franciszka 

 

9. Nowa siedziba 

 W dniu 30.12.2021 r. cały księgozbiór naszej siennickiej Biblioteki (20 tys. woluminów)                     

w jeden dzień został przeniesiony do nowo wybudowanej siedziby przy ul. Mińskiej 33 w 

Siennicy.  W przeprowadzce uczestniczyli  pracownicy Biblioteki oraz Urzędu Gminy. Cała 

akcja nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc wspaniałych Wolontariuszy - mieszkańców naszej 

gminy.   

 

10. Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki. Rozliczenie dotacji 

podmiotowej za 2021 rok 

I. Wysokość przekazanej przez Gminę Siennica dotacji podmiotowej: 420.000,00 zł 

II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej: 420.000,00 zł 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan wydatków 

finansowanych 

dotacją 

Wydatki   finansowane                          

dotacją 2021 r. 

I Zakup materiałów i wyposażenia 39.646,76 39.646,76 

 Zakup pomocy naukowych i książek 11.631,69 11.631,69 

 Zakup energii i opału 4.237,29 4.237,29 

 Zakup materiałów m. in.(biurowe, sekcja 23.777,78 23.777,78 
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plastyczna, chór, wydarzenia kulturalne) 

II Wynagrodzenia i pochodne 275.780,24 275.780,24 

 Wynagrodzenia osobowe 187.133,37 187.133,37 

 Wynagrodzenia bezosobowe 49.893,94 49.893,94 

 Składki na ubezpieczenia społeczne 34.745,01 34.745,01 

 Fundusz pracy 4.007,92 4.007,92 

III 
Usługi na kulturę i bieżącą działalność 

biblioteki 
90.069,73 90.069,73 

IV Odpis na ZFŚS 5.038,30 5.038,30 

V 

Polisa ubezpieczeniowa , podatek od 

nieruchomości, delegacje służbowe, badania 

lekarskie 

9.464,97 9.464,97 

 Łącznie :   420.000,00 420.000,00 

 

 

Uroczystości, spotkania i rocznice: 

 14 stycznia miało miejsce spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w celu podpisania porozumienia pomiędzy KP PSP, 

OSP Żaków oraz Wójtem Gminy Siennica w sprawie przynależności OSP Żaków do 

KSRG oraz w sprawie dowozów osób starszych i potrzebujących na szczepienia przeciw 

COVID 
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 3 lutego - odwiedziny u pierwszego urodzonego maluszka w 2021 roku z Gminy Siennica 

Igorek urodził się 1 stycznia i nie tylko jest pierwszym urodzonym w 2021 roku w Gminie 

Siennica ale również w całym powiecie mińskim  

 

 

 W dniu 16 lutego odbyła się uroczysta gala z okazji nadania dla Powiatu Mińskiego tytułu 

Stolica Kultury Mazowsza oraz z okazji 400-lecia nadania praw miejskich dla Cegłowa  

 

 

 11 marca Ogólnopolski Dzień Sołtysa  
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 dzięki zaangażowaniu druhów OSP udało się przeprowadzić akcję roznoszenia 

maseczek i ulotek promujących szczepienia przeciwko COVID-19.  

 

 

 19 kwietnia Delikatesy Kulfon przekazały na rzecz GOPS środek  dezynfekcyjny do 

profilaktyki COVID-19 

 

 

 14.05 odbył się inauguracyjny mecz na nowo wybudowanym boisku wielofunkcyjnym w 

Żakowie 
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 17 maja uczczono 100 urodziny Pana Stanisława Zwierza  

 

 

 

 odbyły się zebrania sprawozdawczo wyborcze OSP Siennica, OSP Grzebowilk oraz OSP 

Pogorzel  
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 25 czerwca PKS LIFE Siennica świętował 25 lecie  

 

 

 20 sierpnia w rocznicę obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku złożono wieniec przy 

Tablicy na głazie poświęconym pamięci Antoniego Królikowskiego w ogrodzie 

Zespołu Szkół w Siennicy 
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 21.08 KGW z Bożej Woli zorganizowało festyn w ramach akcji „Szczepimy się” 

 

 

 

 5 września również w ramach akcji „Szczepimy się” festyn zorganizowało KGW  

Zglechowianki  
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 26 września odbyły się Dni Pola - festyn został  objęty patronatem Wójta Gminy Siennica, 

był to również kolejny festyn w ramach akcji „Szczepimy Się” 

 

 

 9 października odbył się XII Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Siennicy 

 

 

 14 października odbyła się finałowa Gala Laura Powiatu Mińskiego za rok 2019 i 2020 
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 19 października odbyło się spotkanie z dyrektorami w związku z Dniem Edukacji 

Narodowej 

 

 W dniach 21 i 22 października na wyjazdowym spotkaniu u Państwa Haliny i Stanisława 

Marek wręczono im tytuł Honorowego Obywatela Gminy Siennica 

 

 

 

 27 października w Stanisławowie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów z powiatu 

mińskiego 
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 11 listopada odbyło się złożenie wieńców przy pomniku, a później  V Siennicki Koncert 

Pieśni Patriotycznych zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej 

 

 

 17 listopada świętowano Gminny Dzień Seniora zorganizowany przez GOPS w Siennicy  

 

 

 19 listopada odbył się Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego w Mińsku Mazowieckim  
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 W dniach 17 – 21 listopada na zaproszenie Fundacji Hagia Marina  w ramach Projektu 

Polska – Ukraina: Sąsiedztwo 4.0 odbył się wyjazd studyjny do Ukrainy 

 

 

 

 22  listopada świętowano 100 urodziny Pani Genowefy Markowskiej   

 

 

 2 grudnia podsumowano cykl wydarzeń związanych z przyznanym tytułem Powiat Miński 

Stolicą Kultury Mazowsza 
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 4 grudnia w Grzebowilku odbyły się ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Siennica 

 

 

 

 15 grudnia w Sulejówku odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów  

 

 

 

Na terenie Gminy Siennica działają wspierane finansowo przez gminę: 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej, które w 2021 roku m. in. : 

 upowszechniało wiedzę o lokalnych zabytkach poprzez opracowanie, wydruk i 

udostępnianie publikacji pt. „ Zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafialnym w 

Siennicy” 

 wspierało lokalną turystykę rowerową poprzez opracowanie, wydruk i 

udostępnianie materiałów promujących rajdy rowerowe w Gminie Siennica  

 zorganizowało V Siennicki Koncert Pieśni Patriotycznych z okazji Święta 

Niepodległości. 
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2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzel, Nowa Pogorzel i Okolic, które jest organem 

prowadzącym Szkołę Podstawową w Nowej Pogorzeli. 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół  Grzebowilka, które wspiera imprezy okolicznościowe w 

Publicznej  Szkole Podstawowej w Grzebowilku oraz w Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Aktywnie uczestniczy też w wydarzeniach w życiu parafii pw. Św. Kazimierza 

Królewicza. Pod patronatem Stowarzyszenia odbywają się m. in.: „Wesołe Wakacje”- 

półkolonie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej, Kaziuki: festyn parafialny oraz inne 

uroczystości i imprezy. Stowarzyszenie to również łącznik Administracji Samorządowej z 

mieszkańcami. Reprezentuje interesy mieszkańców wsi oraz odkrywa i promuje walory 

oraz naturalny potencjał naszej małej wspólnoty. 

 

Gmina Siennica należy do stowarzyszeń: 

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

zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru. 

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. 

3. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej - organizacja wspierająca współpracę 

samorządu terytorialnego i lokalnej branży turystycznej.  

 

Walne zebranie LOT Ziemi Mińskiej w Sulejówku 
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Sport: 

 

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. W miejscowości 

Siennica funkcjonuje stadion sportowy z kortem do tenisa oraz pełnowymiarowa hala sportowa 

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy, która pełni rolę szkolnej hali ale jest też 

miejscem imprez sportowo- rekreacyjnych i zawodów.  

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

Przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie działa boisko 

wielofunkcyjne, a przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 

Starogrodzie – boisko naturalne. 

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 2021 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.  

Coraz większe środki finansowe inwestowane są w sferę wypoczynku i rekreacji 

mieszkańców. W 2021 roku uzupełniono wyposażenie placów zabaw, m. in. 

w miejscowościach: Kąty, Świętochy, Majdan, Bestwiny i Kośminy. 

 

 

plac zabaw Kąty 
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plac zabaw Świętochy 

 

 

plac zabaw Majdan 

 

 

Corocznymi wydarzeniami sportowym są: 

 Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Siennica 

 Turniej Tenisa Stołowego Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Siennica o puchar Wójta Gminy Siennica  

 Turniej piłki nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siennica  

 Zawody sportowe – pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Siennica  
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zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Siennica  

 

 Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Siennica  

 I Siennicki Grand Prix w tenisie stołowym 

 

 

I Siennicki Grand Prix w tenisie stołowym 

 

 

Ponadto w 2021 roku zostały zorganizowane m. in.: 

 Charytatywny turniej piłki nożnej „Gramy dla Oli” 

 Charytatywny turniej piłki nożnej rocznika 2013 

 Turniej piłki nożnej rocznika 2014 

 I halowy turniej piłki nożnej Siennica Futsal Cup 
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IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA   

 

Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego: 

1. W Gminie Siennica do pierwszego kontaktu z mieszkańcami i obsługi spraw bieżących w 

zakresie bezpieczeństwa publicznego jest wyznaczony z Komendy Powiatowej Policji 

dzielnicowy. 

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

patrolowo – interwencyjne z Komendy Powiatowej Policji z Mińska Mazowieckiego. 

Ponadto organizowano wspólne patrole Policji i Straży Leśnej w celu poszerzenia zakresu 

prewencji i zabezpieczenia ładu oraz porządku publicznego na terenie gminy. Regularnie 

wdrażano realizowany przez Policję „Plan działań priorytetowych”, którego celem jest 

objęcie szczególnym nadzorem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do naruszenia norm 

prawnych. 

3. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – był przygotowywany do działania  

w sytuacjach zagrożeń.  

4. W ramach powszechnego ostrzegania i alarmowania 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. 

5. W placówkach oświatowych w obszarach: Bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

Przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze kryzysowym, Przestępczość, 

Profilaktyka zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia: 

 informowanie dzieci i młodzieży o zagrożeniach w ruchu drogowym (pogadanki na 

godzinach wychowawczych, lekcje z pedagogiem szkolnym, spotkania z policjantami 

z Wydziału Ruchu Drogowego; warsztaty profilaktyczne dla uczniów dotyczące 

odpowiedzialności prawnej nieletnich; spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w drodze 

do i ze szkoły, bezpieczeństwa w domu. 

 przygotowanie dzieci i młodzieży do właściwego postępowania w momencie 

zagrożenia (regularne wycieczki do strażnic OSP oraz udział uczniów i pracowników 

w pokazach działań ratowniczych oraz w kursach udzielania pierwszej pomocy, liczne 

konkursy wiedzy oraz konkursy plastyczne o tematyce bezpieczeństwa m.in. w ruchu 
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drogowym, czy w pracach w gospodarstwie rolnym; udział w turniejach wiedzy                             

o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i turnieju wiedzy pożarniczej); 

 organizowanie spotkań z dziećmi, młodzieżą, rodzicami z uwzględnieniem tematyki 

przestępczości, zjawisk demoralizacyjnych i odpowiedzialności karnej nieletnich za 

czyny karalne (współpraca z dzielnicowym i KPP w Mińsku Maz.); 

 ankiety skierowane do uczniów i rodziców w zakresie bezpieczeństwa na terenie 

szkoły;  

 szkolenie kadry pedagogicznej i rodziców w rozpoznawaniu środków odurzających 

oraz objawów świadczących o zażywaniu narkotyków (pogadanki, ulotki);  

 realizacja szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego  w zakresie edukacji 

antytytoniowej dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów; 

 organizacja pomocy rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji finansowej (paczki 

świąteczne, ubrania zimowe, wyjazdy dzieci na szkolne wycieczki); 

 organizacja pomocy ludziom starszym i schorowanym (zbiórka żywności, ubrań, 

artykułów higieny osobistej. Itp.) 

 uczniowie w poszczególnych szkołach zostali zapoznani z procedurami dotyczącymi 

bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia;  

 temat bezpieczeństwa był wielokrotnie poruszamy podczas apeli z dyrektorem szkoły  

i rozmów ze szkolnym pedagogiem; na godzinach wychowawczych podejmowano 

temat kształtowania odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo; 

 wszyscy najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej zostali zapoznani z zasadami 

bezpiecznego poruszania się po drodze (przedstawienia, pogadanki, konkursy); dzieci 

z klas I-III otrzymały odblaski, które w okresie roku szkolnego nosiły przyczepione do 

plecaka, a w okresie wakacji – mogły doczepić np. do odzieży wierzchniej; 

 wychowawcy w szkołach przeprowadzili pogadanki dotyczące  zasad postępowania w 

sytuacji zagrożenia, m.in. w podróży, na dyskotece, na wyjazdach zorganizowanych 

i niezorganizowanych; młodzież poznała reguły dotyczące zachowania w sytuacjach 

ewentualnego kontaktu z narkotykami, przedstawicielami sekt, przestępcami i 

złodziejami; uczniowie dowiedzieli się, co zrobić  by zminimalizować ryzyko stania 

się  ofiarą kradzieży, pobicia, czy gwałtu; 

 pedagodzy szkolni przeprowadzili całą serię lekcji dotyczących profilaktyki 

uzależnień; poruszone zostały tematy dopalaczy, narkotyków miękkich                         i 
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twardych, spożywania alkoholu i palenia papierosów; uczniowie wzięli udział w 

warsztatach i specjalnej prelekcji dotyczącej m.in. dopalaczy; 

 na korytarzach szkolnych pedagodzy szkolni/ nauczyciele przygotowali następujące 

gazetki:  

- Warto ryzykować? AIDS – dotycząca profilaktyki HIV/AIDS; 

- Wychowanie bez przemocy 

- Nie biorę, nie piję, nie stosuję przemocy – twój sprzeciw ma znaczenie – która miała 

na celu zaprezentować postawę asertywną wobec dopalaczy, alkoholu oraz przemocy; 

- Sztuka rozwiązywania konfliktów,  

- Jak być sobą w grupie – odmawiać, czy się zgadzać? 

 

 

Działania 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. 

 

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

 

Gmina 

 

Ogółem 

zdarzeń 

w 

2021 r. 

 

Pożary 

 

 

Miejscowe 

zagrożenia 

 

 

Alarmy 

fałszywe 

 

 

Siennica 

 

111 

 

17 

 

87 

 

7 
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3.  Miejsca powstania pożarów w 2021 r. wg grup obiektów na terenie Gminy Siennica 

 

ogółem 

 

 

obiekty 

użyteczności 

publicznej 

 

 

obiekty 

mieszkalne 

 

 

obiekty 

produkcyjne 

 

 

obiekty 

magazynowe 

 

 

środki 

transportu 

 

 

lasy 

(państwowe 

i prywatne) 

 

 

uprawy, 

rolnictwo 

 

 

inne 

obiekty 

 

17 

 

0 

 

7 

 

1 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

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

2021 r. 

Jednostka TYP Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

Fałszywe 

Ogółem Zabezpieczenie 

operacyjne 

gminy 

Ćwiczenia 

OSP 

Siennica 

S 3 
8 42 1 

51 
5 3 

OSP 

Żaków 

 

S 3 

7 59 6 

72 

1 1 

OSP 

Pogorzel 

S 1 
5 11 0 

16 
0 1 

OSP 

Grzebowilk 

S 1 
3 2 1 

6 
0 1 

OSP 

Starogród 

S 1 
4 1 0 

5 
0 1 

OSP 

Łękawica 

S 1 
0 2 0 

2 
0 1 

OSP 

Dzielnik  

S 1 
0 1 0 

1 
0 1 

OSP 

Zglechów 
S 1 

0 0 0 
0 

0 0 

OSP 

Wólka 

Dłużewska 

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

Gminie Siennicy 

 

a. wyjazdu do zdarzenia 5 minuty, 

b. przybycia do zdarzenia 11 min. 65 sek. 

 

6. W 2021 roku w związku z pandemią COVID-19, jednostki OSP uczestniczyły w 

przedsięwzięciach i akcjach związanych ze zwalczaniem pandemii oraz zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się choroby poprzez przyjęcie środków do dezynfekcji oraz maseczek z 

Agencji Rezerw Materiałowych (we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i 

Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim) i dalszej dystrybucji 

do placówek oświaty z terenu gminy. 

 

7. 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. 

 

Ogółem w 2021 roku na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciw pożarową wydatkowano 

kwotę 374 032,30 złotych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

X. POMOC SPOŁECZNA I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE 

 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy realizowana jest w oparciu o 

szereg ustaw, przy czym wiodąca 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 2021 roku, ogółem z pomocy społecznej skorzystało łącznie 168 rodzin (351  osób) 

W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń pieniężnych, w 2021 r. zrealizowano: 

 163 zasiłki stałe dla 15 osób na łączną kwotę 94 528 zł. 

 32 zasiłki okresowe dla 5 osób na łączną kwotę 11216 zł. 

 54  rodziny  (127 osób) skorzystało z pomocy w postaci zasiłków celowych na łączną 

kwotę  64140 zł. -  w  tym 38 zasiłków specjalnych dla 25 rodzin (52 osoby) na ogólną 

kwotę 26 200 zł. 

 

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 „Posiłek w szkole i w domu”. 

W 2021 roku z gorącego posiłku skorzystało 67 uczniów. Wydano 5962 posiłki. 

Łączny koszt programu to  17 606 zł . 

2. Ponadto część rodzin otrzymała świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.  

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

wymagają pomocy osób drugich  w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wartość 

pomocy to 13 828 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 2021 r. wyniosły 217  253 zł. 



57 

 

5. Sprawiono także 3 pogrzeby, przy czym uzyskano zwrot z ubezpieczenia społecznego 

w wysokości: 4 000 zł. 

 

Rok 2021 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 2021 r., opieką asystenta rodziny objętych było 45 dzieci z 18 rodzin. 

 

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

 ustalania prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze 

środków publicznych – w 2021 roku wydano 13 decyzji (dla 9 osób),  w tym 11 decyzji 

przyznających osobom nie posiadającym tytułu do ubezpieczenia, prawo do świadczeń, 

 dodatków mieszkaniowych i energetycznych – w 2021 roku brak świadczeniobiorców, 

 Karty Dużej Rodziny – w 2021 roku wpłynęło 27 wniosków o przyznanie karty dużej 

rodziny. Łącznie przyznano 93 karty . 

 

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 2020 w wydano 51 

skierowań   dla  108 osób . Natomiast w ramach podprogramu 2021 skierowania wydawane są 

na bieżąco od grudnia  2021 r.  

 

Odrębny system wsparcia rodziny stanowią następujące świadczenia realizowane w ośrodku: 

 Świadczenia rodzinne - z tej formy wsparcia skorzystało  360 rodzin, w których 

wychowuje się  592  dzieci. Łączna wartość świadczeń to 2 448 658,95 zł. 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zrealizowane zostały dla  19 rodzin, w 

których wychowuje się 26 dzieci. Wypłacono 251 świadczeń na kwotę  97 816,38 zł. W 

efekcie prowadzonego postępowania, kwota zwrócona przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń, wyniosła 91 873,77 zł, z czego 68 

215,46 zł przekazano na dochody budżetu państwa, 23 658,31 zł na dochody własne 

organu właściwego wierzyciela.  
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 Świadczenia wychowawcze (500+) – z tej formy wsparcia  skorzystało 989 rodzin, w 

których wychowuje się 1872 dzieci. W wymienionym okresie wypłacono 19 558 

świadczeń o łącznej wartości 9 743 048,60 zł. 

 

W strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy  funkcjonuje 

ośrodek wsparcia w formie klubu samopomocy – Klub Senior+. Klub został utworzony w celu 

wykonywania zadań własnych Gminy Siennica w zakresie zapewnienia wsparcia Seniorom, 

poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, 

kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.  Łącznie w 2021 roku, uczestnikami Klubu były 

32 osoby. Działalność Klubu Senior+ była zgodna z ofertą realizacji zadania zleconego w 

ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 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.  

Wśród zrealizowanych działań są m.in. zajęcia rekreacyjno-sportowe, rehabilitacja, zajęcia 

wokalno-sceniczne, zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia plastyczne i artystyczne, indywidualne 

wsparcie psychologiczne. Poza wymienionymi rodzajami zajęć, na stałe wpisanymi w 

tygodniowy harmonogram, Seniorki uczestniczyły w warsztatach kulinarnych, florystycznych, 

psychologicznych,  kosmetycznych, technicznych, tworzenia wrzeciona lawendowego, 

artystycznych  i in. uczestniczyły w jednodniowej wycieczce „Szlakiem trzech kultur:  Tykocin, 

Supraśl, Kruszyniany” oraz trzydniowej wycieczce Kraków-Pieniny.  

 

Wycieczka Kraków - Pieniny 
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Wirtualnie zwiedziły Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Ponadto klubowy zespół 

wokalny koncertował podczas wydarzeń kulturalnych. W  ramach działalności Klubu odbywały 

się warsztaty edukacyjne (np. samoobrona, ekologia, podstawy obsługi komputera, siłownia 

pamięci) oraz spotkania o charakterze edukacyjnym (np. z lekarzem, dietetykiem, 

fizjoterapeutą, psychologiem). Uczestniczki klubu brały udział w wydarzeniach sportowych, w 

tym  w Mazowieckiej Sportowej Senioriadzie w Mrozach, zdobywając trzy medale w 

rywalizacji na poziomie wojewódzkim . Ponadto uczestniczyły w wydarzeniach o charakterze 

charytatywnym (np. „Domek z sercem” we współpracy z Fundacją Belle Epoque). Seniorki 

brały udział  w międzypokoleniowych spotkaniach integracyjnych w dziećmi i młodzieżą z 

terenu gminy. Uczestniczyły w wewnątrzklubowych turniejach sprawdzających wiedzę oraz 

umiejętności sportowe. Brały udział w spotkaniach okolicznościowych, celebrując ważne 

wydarzenia . 

Roczny koszt funkcjonowania Klubu to 154 720,00 zł, przy czym uzyskano dofinansowanie do 

zadania w wysokości tj. 42 720,00 zł. 
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XI. 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 2021 roku w gminie było 2169 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 hektara, z 

czego: 

- 1576 gospodarstw jest o powierzchni od 1 do 5 ha  

- 432 gospodarstwa są powierzchni od 5 do 10 ha  

- 136 gospodarstw jest powierzchni od 10 do 20 ha, 

- 25 gospodarstw jest 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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Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego  wynosi 3,63 ha użytków rolnych. 

Występująca na terenie gminy produkcja zwierzęca ukierunkowana jest na chów bydła 

mlecznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

20%

6% 1%

POWIERZCHNIA GOSPODARSTW ROLNYCH

1 do 5 ha 5 do 10 ha 10 do 20 ha 20 do 50 ha
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XII. ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU 
 

 

1. Projekt kanalizacji deszczowej ulic: Cicha, Spacerowa, Ogrodowa, i Wierzbowa 

(fundusz sołecki Siennica I). 

  W dniu 08.03.2021 r. podpisano umowę z Włodzimierzem Kamińskim prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą Projektor B.P.iR.I. z siedzibą w Siedlcach na kwotę 

3.075,00 zł. 

Zadanie zrealizowane. 

   

2. Projekt kanalizacji deszczowej ulic; Nowa, Cicha, Tartaczna, Spacerowa (fundusz 

solecki Siennica II) 

W dniu 08.03.2021r. podpisano umowę z Włodzimierzem Kamińskim prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą Projektor B.P.iR.I. z siedzibą w Siedlcach na kwotę 

3.075,00 zł. 

Zadanie zrealizowane. 

 

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Widokowej (fundusz solecki Siennica II) 

W dniu 13.09.2021r. została zawarta umowa z firmą NAD-BUD Nadzory i Inwestycje 

Budowlane Łukasz Duszczyk z siedzibą w Siennicy. W ramach tej umowy została wykonana 

kanalizacja sanitarna w ulicy Widokowej w Siennicy z rur PVC o średnicy Ø 200 mm o 

długości 99 m. 

Wartość umowy wynosi 47 601,00 zł.  

Dnia 27.11.2021 r. podpisano protokół odbioru.  

Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

4. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku 

W dniu  25.06.2021r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy 

mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego w 

miejscowości Grzebowilk. 

Wartość zadania 68 880,00 zł.  
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5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siennicy 

W dniu 26.10.2021r. zawarta została umowa z firmą FABAK Agnieszka Bogusz  

z siedzibą w miejscowości Dębe Małe. Przedmiotem zamówienia była modernizacja zbiornika 

ścieków dowożonych, stacji zlewczej, zbiornika tlenowej stabilizacji  osadu, kosza wstępnego 

przed stancją zlewczą, napędu elektrycznego zasuwy nożowej, przegląd dmuchaw oraz 

instalacja dodatkowego oprzyrządowania na gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy. 

Wartość umowy 274 290,00 zł brutto. 

Z uwagi na trudności w dostępie do urządzeń i wydłużeniem terminów dostaw spowodowanych 

panującą na świecie pandemią COVID 19 zadanie zakończono w roku 2022. 

 

6. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy  

W dniu 16.06.2021r. zawarta została umowa z Panem Włodzimierzem Kamińskim 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Projektor B.P. i R.I. z siedzibą w Siedlcach. 

na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-budowlanej modernizacji stacji 

uzdatniania wody w Siennicy.  

Wartość umowy wynosi 86 100,00 zł brutto.  

W dniu 7.12.2021 r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej.  

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie - zlewnia P2 

Gmina Siennica 

W dniu 14.07.2020r. z zawarta została umowa na realizację zadania z  firmą „MEL-KAN” sp. 

z o. o. z siedzibą w miejscowości Ryżki. W ramach tego zadania wykonywana została 

kanalizacja w miejscowościach Zalesie i częściowo w miejscowości Nowodwór - zlewnia 

przepompowni P2. Długość kanału  grawitacyjnego Ø 200 mm – 1 329 m, długość kanału 

grawitacyjnego Ø 160 mm -  362 m, długość kanału tłocznego 10x6,6 mm – 735,5 m.  

W dniu 30.08.2021.r. nastąpił odbiór końcowy.   

Wartość wykonanych robót budowlanych wynosi 1 330 840,32 zł.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

Źródła finansowania zewnętrznego zadania: 

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie w wysokości 268 567,64 zł, 

- dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 688 466,00 zł. Operacja typu „Gospodarka 

wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
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ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialna i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

Sieciowa przepompownia ścieków w miejscowości Nowodwór  

 

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew polegającej 

na budowie chodnika od km 1+925 do km 2+439 

W dniu 8.04.2021r. została podpisana umowa o pomocy finansowej między Powiatem 

Mińskim a Gminą Siennica na mocy, której Gmina dofinansuje przebudowę drogi 

powiatowej nr 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew polegającej na budowie chodnika, w 

kwocie 50% kosztów określonych w wysokości 199 980,00 zł. W trakcie realizacji inwestycji 

podpisano aneks zmniejszający kwotę zadania na: 161 329,04 zł. 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 

9. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowej Pogorzeli – fundusz sołecki 

W ramach zadania w dniu 23 listopada 2021r. nastąpiła dostawa materiałów budowlanych 

(kostka brukowa betonowa, krawężniki betonowe, oporniki drogowe, obrzeża betonowe). 

Wartość zakupionych materiałów 22 831,72 zł brutto.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

10. Projekt odwodnienia ulic w sołectwie Grzebowilk (ulice: Słoneczna, Zachodnia, 

Kolejowa) 

W dniu 17.06.2021r. zawarta została umowa z Panem Michałem Koźlukiem prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą B.P. i R.I. „M-Projekt” z siedzibą w Siedlcach, na 
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wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej 

w m. Grzebowilk dla ulic: Słonecznej, Zachodniej i Kolejowej. Wartość umowy wynosi 

17 220,00 zł brutto./ fundusz soleckim 10.000,00 zł. , środki własne  7.220,00 zł./. Umowa nie 

została zrealizowana w 2021 roku z uwagi na zmianę koncepcji odprowadzenia ulic. Pierwotne 

rozwiązanie w przyszłości byłoby ze szkodą dla mieszkańców działek sąsiednich. Zmiana 

koncepcji spowodowała konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zakrycie rowu 

oraz konieczność zaprojektowania przepompowni wód opadowych i wybudowania odcinka 

kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej. Nowe wymagania znacząco wpłynęły na 

wydłużenie czasu wykonania prac projektowych. 

 

11. Projekt odwodnienia odcinka ulicy Strażackiej od ulicy Nowej w kierunku                   

ul. Latowickiej – fundusz sołecki Siennica I 

W dniu 29.06.2021r. zawarta została umowa z Panem Michałem Koźlukiem prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą B.P. i R.I. „M-Projekt” z siedzibą w Siedlcach. W ramach 

tego zadania została wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci 

kanalizacji deszczowej w m. Siennica dla ulicy Strażackiej od ulicy Nowej w kierunku ulicy 

Latowickiej.  

Wartość umowy wynosi 12.915,00 zł brutto.  

W dniu 29.11.2021 r. nastąpił odbiór wykonanej dokumentacji.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

12. Projekt odwodnienia i utwardzenia ulicy Modrzewiowej- fundusz sołecki 

W dniu 17.06.2021r. zawarta została umowa z Panem Michałem Koźlukiem prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą B.P. i R.I. „M-Projekt” z siedzibą w Siedlcach. W ramach 

tego zadania została wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci 

kanalizacji deszczowej w m. Siennica dla ulicy Modrzewiowej. Wartość umowy wynosi 

9 225,00 zł brutto.  

W dniu 17.11.2021 r. nastąpił odbiór sporządzonej dokumentacji.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

13. Wykonanie chodnika ul. Dworkowa w Siennicy 

W dniu 12.05.2021r. zawarta została umowa z Panem Wojciechem Przyborowskim 

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GARDEN BRUK  z siedzibą w Laskach.  W 

ramach tego zadania zostało wykonane 54 mb. chodnika o szerokości 1,3 m z kostki brukowej 
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o grubości 6 cm typu „Holland” koloru czerwonego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  

gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, krawężnikach 15x30x100, obrzeżach 

8x30x100.  

Wartość umowy wynosi 14 000,00 zł brutto.  

W dniu 20.10.2021 r. nastąpił odbiór końcowy wykonanych robót budowlanych.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

14. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej  w Siennicy ul. Dłużewskich  

W dniu 28.10.2021r. została podpisana umowa z firmą MUCH-BUD Lucyna Muchowska z 

siedzibą w Kośminach. W ramach umowy zostało wykonane  36 mb. chodnika o szerokości      

2 m z kostki brukowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  gr. 3 cm, podbudowie z 

kruszywa naturalnego gr. 15 cm, krawężnikach 15x30x100, obrzeżach 8x30x100.  

Wartość umowy wynosi 10 443,00 zł brutto.  

Dnia 15.11.2021 r. podpisano protokół odbioru.  

Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

Chodnik na ul. Dłużewskich w Siennicy 
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15. Wykonanie chodnika w sołectwie Zalesie 

Z firmą MUCH-BUD BM Lucyna Muchowska z siedzibą Kośminach, zawarte zostały umowy 

na wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m i długości 425 m na podbudowie cementowo-

piaskowej i ławach betonowych.  

Wartość umów wynosi 44 239,00 zł brutto.  

Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

Chodnik w Zalesiu 

 

16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łękawica 

W dniu 27.07.2021r. zawarta została umowa z „KOSTEX” Rafał Czerepiński z siedzibą w 

miejscowości Rudzienko. Przebudowa obejmowała wykonanie prac polegających na 

rozebraniu istniejących przepustów rurowych, regulacji istniejących rur przepustowych, 

oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu oraz wbudowanie nowych 

przepustów i umocnienie rowów eko-ażurem.  

Wartość zadania 29 200,00 zł brutto.  

W dniu 20.08.2021 r. nastąpił odbiór końcowy.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

17. Przebudowa drogi gminnej nr 221108W Krzywica – Strugi Krzywickie – Etap I 

W dniu 10 sierpnia 2021r. zawarta został umowa na realizację zadania z Konsorcjum w 

składzie: 

Lider konsorcjum: Firma Handlowo Usługowa "BRUKBUD" Piotr Skoczek z Pogorzeli 

Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o. o. z Pogorzeli. 
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W ramach zadania wykonano roboty polegające na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych szerokości 5,5 m i wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych od        

km 0+230,000 do km 0+900,00.   

W dniu 17.09.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego.  

Wartość zadania 574 513,95 zł brutto.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości                 

402 159,76 zł 

 

droga Krzywica – Strugi Krzywickie 

 

18. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica  

– Etap II 

W dniu 19.08.2021r. zawarta została umowa z firmą PPHU ,,BOGMAR'' Bogusława Kałęcka 

z Sobieni Kiełczewskich Pierwszych.  W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane 

polegające na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych szerokości 

5 m i wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych od km 0+240,00 do km 0+480,00.  

W dniu 23.09.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego.  

Wartość zadania 176 495,10 zł brutto.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

Zadanie dofinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na 

zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
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uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Nowy Zglechów 

 

19. Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb chodnika  Boża Wola, Łękawica, Budy 

Łękawickie. 

W dniu 2.09.2021r. została zawarta umowa z firmą „Trakt” Krzysztof Karabin, z siedzibą                

w Siedlcach. Przedmiot umowy obejmował świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb 

związanych z uzyskaniem decyzji ZRID dla inwestycji związanych z budową chodnika przy 

drodze powiatowej w miejscowościach Boża Wola, Łękawica i Budy Łękawickie. Wartość 

umowy wynosi 36 900,00 zł brutto. Umowa nie została zrealizowana w 2021 roku, gdyż z 

powodu panującej pandemii COVID 19 wystąpiły  braki kadrowe w firmie uprawnionego 

geodety oraz w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej co 

spowodowało przedłużenie się procedur związanych z opracowaniem map podziałowych, 

takich jak rozesłanie zawiadomień o czynnościach ustalenia granic na gruncie. 

                                       

20. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury 

oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia  

meblowego i informatycznego 

Kontynuacja zadania z 2020r. na dzień 31.12.2021 roku na ww. zadanie wydatkowano kwotę   

3 108 407,24 zł.  

Umowa na budowę budynku została zawarta w dniu 11.02.2020r. z Konsorcjum: 

Lider konsorcjum: firma FECTUM S.A. – z siedzibą w miejscowości Marki  

Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Ozdarski – z siedzibą w 

miejscowości Gąski. 



70 

 

W grudniu 2021 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku, natomiast odbiór 

końcowy przedmiotu umowy, przeniesiono na kolejny rok. 

W ramach zadania w dniu 1.06.2021 r. zawarto umowę z  Przedsiębiorstwem 

Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, na dostawę wyposażenia 

meblowego.  

W dniu 20.10.2021r. nastąpił odbiór końcowy przedmiotu umowy.  

Wartość umowy 142 319,61 zł brutto.  

W ramach zadania w dniu 29.11.2021 r. zawarta zawarto umowę z firmą SIGNUM 

EDWARD KUŚ z siedzibą w miejscowości Katowice, na dostawę wyposażenia 

informatycznego - dostawę serwerów i urządzeń sieciowych. Umowa nie została zrealizowana 

w 2021 roku, ponieważ wystąpiły bardzo duże obciążenia łańcucha dostaw i produkcji, 

wynikające ze wzmożonego światowego zapotrzebowania w sprzęt komputerowy oraz 

ograniczoną dostępność podzespołów niezbędnych do produkcji – czas realizacji zamówień 

uległ znacznemu wydłużeniu. Wskazane przyczyny wynikają z panującej pandemii COVID-

19.  

 

Nowy budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz  

Urzędu Gminy 

 

21. Modernizacja kotłowni w miejscowości Nowa Pogorzel 

W dniu 1.09.2021 r. została zawarta umowa z firmą MONTERS" ARTUR MISIOR z siedzibą 

w Warszawie. Przedmiot umowy obejmował wykonanie instalacji gazowej zasilającej budynek 

Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli w gaz ziemny wysokometanowy, który docelowo 

będzie służył do ogrzewania pomieszczeń budynku. Zakres prac obejmował usytuowanie 
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dwóch kotłów gazowych, armatury odcinającej i zabezpieczającej  oraz rozprowadzenie 

przewodów gazowych.  

Wartość umowy wynosi 82 000,00 zł brutto.  

Dnia 14.10.2021 r. podpisano protokół odbioru.  

W dniu 1.09.2021 r. Panem Michałem Koźlukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą B.P. i R.I. „M-Projekt” z siedzibą w Siedlcach, na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. 

Wartość umowna:  2 000,00 zł brutto.  

Dnia 14.10.2021 r. podpisano protokół odbioru.  

 

22. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie  - fundusz sołecki Grzebowilk 

W dniu 7.10.2021r. została podpisana umowa z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych 

Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w Stojadłach. W ramach tej umowy został wykonany projekt 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzebowilk ul. Słoneczna i ul. Mazowiecka. 

Wartość umowy wynosi 10 000,00 zł brutto.  

W dniu 30.12.2021r. podpisano protokół odbioru dokumentacji.  

Zadanie zakończone i zrealizowane. 

 

23. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie – fundusz sołecki Drożdżówka 

Zawarte zostały umowy z firmą ELECTRO-NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości 

Barcząca, w ramach zadania  wykonano oświetlenie uliczne  na nowo wybudowanych oraz 

istniejących słupach wzdłuż drogi wojewódzkiej 802. 

Wartość umów wynosi 31 000,00 zł brutto.  

Zadanie dofinansowane z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectwo Mazowsze 

2021 w wysokości 10 000,00 zł. 

Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

Oświetlenie uliczne Drożdżówka 
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24. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w sołectwie – fundusz sołecki 

Lasomin 

W dniu 21.07.2021r. zawarta została umowa z firmą PELDOM Spółka z o.o. z siedzibą w 

Grójcu.  

Wartość umowy 3 013,50 zł brutto.  

W dniu 30.12.2021 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji. 

 

25. Projekt oświetlenia ulic: Storczykowa, Wierzbowa, Kwiatowa – fundusz sołecki 

Siennica I 

W dniu 21.07.2021r. zawarta została umowa z firmą PELDOM Spółka z o.o. z siedzibą w 

Grójcu.  

Wartość umowy 5 879,40 zł brutto.  

W dniu 30.12.2021 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji. 

 

26. Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie – fundusz sołecki Dłużew 

Na realizację zadania zawarte zostały umowy z firmą ELECTRO-NETWORK Sp. z o.o. z 

siedzibą w miejscowości Barcząca.   W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne na nowo 

wybudowanych oraz istniejących słupach. 

Wartość umów  31 300,00 zł brutto.   

Zadanie dofinansowane z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectwo Mazowsze 

2021 w wysokości 10 000,00 zł. 

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

 

Oświetlenie uliczne Dłużew 
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27. Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie – kontynuacja – fundusz sołecki 

Gągolina 

W ramach zadania zawarte zostały umowy z firmą ELECTRO-NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą 

w miejscowości Barcząca. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne na nowo 

wybudowanych słupach. 

Wartość umów 27 100,00 zł brutto.   

Zadanie zakończone i rozliczone.  

Zadanie dofinansowane z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectwo Mazowsze 

2021 w wysokości 10 000,00 zł. 

 

Oświetlenie uliczne Gągolina 

 

28. Projekt oświetlenia – ulica Leśna- fundusz sołecki Siennica II 

W dniu 21.07.2021r. zawarta została umowa z firmą PELDOM Spółka z o.o.z siedzibą w 

Grójcu.  

Wartość umowy 4 120,50 zł brutto.  

W dniu 30.12.2021 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji. 

 

29. Projekt oświetlenia ulicznego (od posesji 28 do posesji 30) – fundusz sołecki Strugi 

Krzywickie 

W dniu 21.07.2021r. zawarta została umowa z firmą PELDOM Spółka z o.o. z siedzibą w 

Grójcu.  
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Wartość umowy 3 997,50 zł brutto.  

W dniu 30.12.2021 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji. 

 

30. Projekt oświetlenia ulicznego – fundusz sołecki Żaków 

W dniu 21.07.2021r. zawarta została umowa z Zakładem Instalacji Elektrycznych z siedzibą w 

Stojadłach.  

Wartość umowy 8 000,00 zł brutto.  

W dniu 29.10.2021 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji. 

 

31. Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie – fundusz sołecki Starogród 

W dniu 26.10.2021r. została podpisana umowa z firmą ELECTRO-NETWORK Sp. z o.o. z 

siedzibą w miejscowości Barcząca.  

Wartość umowy wynosi 9 600,00 zł brutto.  

Dnia 6.12.2021 r. podpisano protokół odbioru.  

Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

32. Modernizacja świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Dzielnik  

W dniu 25.11.2021r. zawarta została umowa z firmą KAMBUD  z miejscowości Wodynie, na 

wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji elewacji budynku świetlicy 

wiejskiej.  

Wartość umowy 32 200,00 zł brutto.  

W dniu 6.12.2021 r. podpisano protokół odbioru robót.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

Zadanie dofinansowane z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectwo Mazowsze 

2021 w wysokości 10 000,00 zł. 
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świetlica w Dzielniku 

33. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zglechów  

W dniu 3.09.2021r. podpisano umowę z Panią Alicją Komar ze Zglechowa, na wykonanie 

altany na placu zabaw w miejscowości Zglechów.  

Wartość umowy 3 475,00 zł brutto.  

Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

altana w Zglechowie 

 

34. Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie 

Siennica – Etap I Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach gminnych – UG, 

GOPS, SPZOZ. 

W dniu 28 kwietnia 2021r. zawarto umowę zlecenie z firma XERES Andrzej Mężyński z 

miejscowości Mińsk Mazowiecki na wykonanie dokumentacji kosztorysowej 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Siennica na kwotę 2.214,00 

zł.  

 

W dniu 08.06.2021r. została podpisana umowa z firmą  "MONTERS" ARTUR MISIOR” z 

siedzibą w Warszawie. W ramach umowy zostały wymienione urządzenia grzewcze w trzech 

budynkach: budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy i Gminnej Biblioteki 

Publicznej, w budynku Urzędu Gminy w Siennicy ul. Kołbielska oraz budynku Samodzielnego 
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Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  Umowa  obejmowała budowę instalacji wewnętrznej 

gazu niskiego ciśnienia wraz z kotłownią gazową.  

Wartość umowy: 210 631,13 zł brutto.  

 

W dniu 14.10.2021r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.  

W dniu 08.07.2021r. zawarto umowę z Panem Michałem Koźlukiem na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy 4 920,00 zł brutto.  

 

W dniu 30.06.2021r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usługowym REMAX 

Jacek Zwierz z siedzibą w miejscowości Dłużew. Przedmiot umowy obejmował 

termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej oraz termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Siennicy przy                                   

ul. Kołbielskiej 1.  

Wartość umowy wynosiła: 433 397,11 zł brutto.  

W dniu 13.10.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego.  

 

W dniu 14.07.2021r. zawarto umowę z Panem Rafałem Szkup na pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

Wartość umowy 5 289,00 zł brutto.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

 

Budynek Gminnej Biblioteki i GOPS w trakcie termomodernizacji 
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Budynek Gminnej Biblioteki i GOPS po termomodernizacji 

 

35. Renowacja płyty boiska stadionu sportowego w Siennicy  

W dniu 02.04.2021r. zawarta została umowa z firmą Strefa Sportu Sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie. Przedmiot umowy obejmował renowację murawy boiska zlokalizowanego przy 

ulicy Latowickiej 16 w Siennicy, o powierzchni 7140 m2 .  

Wartość umowy wynosi 19 980,00 zł brutto.  

Dnia 11.05.2021 r. podpisano protokół odbioru czynności agro-technicznych.   

Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

36. Modernizacja stadionu gminnego w Siennicy 

W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną za kwotę 24 000,00 zł brutto, wózek do 

malowania linii boiska za kwotę 1 576,00 zł, wiaty stadionowe za kwotę 17 999,99 zł.  

W dniu 14.06.2021r. zawarto umowę z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych z siedzibą w 

Stojadłach  na opracowanie kompletnej dokumentacji  projektowej budowlano-wykonawczej 

oświetlenia, nagłośnienia oraz monitoringu stadionu gminnego.  

Wartość umowy 8 610,00 zł brutto. 

Zadanie dofinansowane w ramach darowizny Fundacji Orlen. 
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XIII. POZYSKANE W 2021 ROKU ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu 

„Aktywna tablica” 

35 000,00 zł 

 

2. Zakup książek w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 

3 200,00 zł 

3. Dopłata do realizacji  zadań własnych  organizatora w zakresie 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez 

dopłatę do ceny usługi w 2021 roku 

113 778,00 zł 

4. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Siennica w 

2021 roku 

30 000,00 zł 

5. Zakup nowych hełmów strażackich dla OSP Siennica 20 463,00 zł 

6. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy 10 000,00 zł 

7. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie 10 000,00 zł 

8. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli 6 000,00 zł 

9. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogrodzie 5 500,00 zł 

10. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebowilku 5 000,00 zł 

11. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zglechowie 5 000,00 zł 

12. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy 5 000,00 zł 

13. Zakup defibrylatora AED dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Grzebowilku 

5 000,00 zł 

14. Przebudowa drogi gminnej Nr 221108W Krzywica–Strugi Krzywickie 

– Etap I 

402 159,76 zł 

15. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 

20 300,00 zł 

16. Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Dzielnik 10 000,00 zł 

17. Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Gągolina 10 000,00 zł 

18. Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowy Zglechów 10 000 00 zł 

19. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Drożdżówka 10 000,00 zł 

20. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kąty 9 000,00 zł 

21. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Świętochy 10 000,00 zł 

22. Zagospodarowanie działki w sołectwie Majdan pod plac zabaw 10 000,00 zł 

23. Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Dłużew 10 000,00 zł 

24. Remont budynku strażnicy OSP w Pogorzeli 25 000,00 zł 

25. Zapewnienie funkcjonowania Klubu 

„Senior+” 

42 720,00 zł 

26. Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Grzebowilk wraz z zakupem wozu asenizacyjnego z 

urządzeniem do udrażniania – Etap I 

8 835 000,00 zł 

27. Laboratoria Przyszłości 253 200,00 zł 

28. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy 1 500 000,00 zł 

29. Modernizacja stadionu gminnego w Siennicy 200 000,00 zł 

30. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina 

Siennica – Etap II 

76 000,00 zł 

Razem 11 687 320,76 zł 
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Przekazanie promes w ramach naboru Polski Ład 
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XIV. MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 

 

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siennica wchodzą lokale położone w budynkach: 

1) przy ul. Akacjowej 2A w Siennicy, 

2) w Nowym Zglechowie 27, 

3) przy ul. Leśnej w Siennicy. 

Zasób mieszkaniowy Gminy stanowią: 

1. Lokale mieszkalne tzw. komunalne 

 

Adres Powierzchnia użytkowa lokalu w m2 

Siennica ul. Akacjowa 2A: 
      

lokal 2A m. 1 67,04 

lokal 2A m. 2 67,56 

lokal 2A m. 3 43,36 

lokal 2A m. 4 41 ,66 

lokal 2A m. 5 59,25 

 Pow. Ogółem 278,87 

 

2. Lokale socjalne 

 

Lp. Adres Powierzchnia użytkowa lokalu w m2 

l. Nowy Zglechów 27 2 lokale 

lokal 1 53,00 

lokal 2 39,00 

2. Siennica ul. Leśna 2 kontenery mieszkalne 

12,60 

12,60 

  Pow. 

Ogółem 

117,20 

Kontenery mieszkalne zakupione zostały w 2017 roku, jeden kontener 

mieszkalny jest niezamieszkały. 
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XV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY 

 

Wartość księgowa mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r. wynosi – 75 153 204,13zł.                 

Gmina Siennica posiada 192,7125 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni 

tych gruntów najwięcej przypada na drogi gminne – 161,8018 ha. Z ogólnej powierzchni 

gruntów będących własnością komunalną w 2021 r. wydzierżawionych było 0,0452 ha oraz w 

wieczystym użytkowaniu znajdowało się 0,0701 ha gruntów. 

 

Na koniec 2021 roku gmina posiadała 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 kontenery mieszkalne, 

 kontener biurowy w miejscowości Dąbrowie. 

 

Na terenie gminy znajdują się stanowiące jej majątek: 

 składowisko odpadów o powierzchni 3,831 ha. Jest ono położone na gruntach wsi 

Siennica.  

 oczyszczalnia ścieków o przepustowości 527 m3na dobę. Powierzchnia gruntów 

zajętych pod gminną oczyszczalnię wynosi 0,5252 ha.  

 przydomowe oczyszczalnie ścieków – 186 szt. 

 cmentarz komunalny o pow. 2,2258ha.  

 4 ujęcia wody wraz z 2 stacjami uzdatniania w miejscowościach: Siennica i Nowy 

Zglechów.  
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Ze środków transportowych Gmina posiada : 

 Bus – szt. 1 

 Samochód Dacia  Sandero  - szt 1  

 Samochody bojowe – szt. 11 

 Mikrociągnik – szt. 1     

 Agregat prądotwórczy – szt. 2 

 Ciągnik rolniczy – szt.2 

 Przyczepa rolnicza 

 Przyczepa Rydwan 

 Równiarka 

 Koparko ładowarka 

 Pług do odśnieżania 

 

Urządzenia i wyposażenie: 

 Urządzenie wielofunkcyjne po pielęgnacji pasa drogowego 

 Posypywarka 

 Zadymiarka kanałowa 

 Maszyna sprzątająca 
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XVI. BUDŻET GMINY 

 

               Zgodnie z Uchwałą  Nr XXVIII.0007.235.2020 Rady Gminy w Siennicy  z dnia 29 

grudnia 2020 roku,  budżet Gminy Siennica na 2021 rok  został uchwalony:   

 

 strona dochodów budżetu   

dochody budżetowe zaplanowano  w kwocie  45.271.474,70 zł. 

z czego: 

 -  dochody bieżące 43.509.047,00 zł. 

-  dochody majątkowe  1.762.427,70 zł. 

 

 strona  wydatków budżetu  

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie  43.836.026,96 zł.  

z czego: 

 - wydatki bieżące  41.248.574,00 zł. 

-  wydatki majątkowe  2.587.452,96 zł. 

 

 nadwyżka budżetowa – 1.435.447,74 zł. 

(kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek) 

 

 przychody budżetu  w kwocie 300.000,00 zł. z tytułu: 

a)  wolnych środków w kwocie 300.000,00 zł. 

 

 rozchody budżetowe zaplanowano w kwocie  1.735.447,74 zł.   

 

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody  w okresie sprawozdawczym  zwiększono do kwoty 

53.763.999,11 zł, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zwiększeniu  o kwotę -             

8.492.524,41  zł. 

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2021 zwiększono  do kwoty 56.085.145,64 zł., co 

oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu  

o kwotę 12.249.118,68  zł.   

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości  –    

2.321.146,53 zł., która zostanie pokryta z tytułu :  
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a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.192.961,48 zł. 

b) wolnych środków w kwocie 1.128.185,05 zł.   

       W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2021 roku  do 31.12.2021 roku  uchwałami 

Rady Gminy wprowadzano w nim zmiany,  które zwiększały lub zmniejszały budżet. Rada Gminy 

podejmowała uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Wójt 

Gminy  wprowadzał zmiany  w budżecie gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia. 

 

Ostatecznie budżet po zmianach  na dzień 31 grudnia 2021 rok przyjął następujące wartości: 

Dochody ogółem:     53.763.999,11 zł.  

w tym:   

bieżące          47.696.458,55 zł. 

majątkowe                6.067.540,56 zł. 

 

Wydatki ogółem:          56.085.145,64 zł. 

w tym:  

bieżące                     46.002.245,07 zł. 

majątkowe               10.082.900,57  zł. 

 

Deficyt budżetowy         2.321.146,53 zł. 
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XVII.   PODSUMOWANIE 

 

Raport o stanie Gminy Siennica za rok 2021 to dokument będący źródłem wiedzy na 

temat zmian, jakie miały miejsce w ciągu zaledwie jednego roku, który opisuje stan naszej 

gminy w jej wielu obszarach m. in. finansowych, inwestycyjnych, społecznych oraz 

gospodarczych, ale również przedstawiający działania władz samorządowych. 

Ubiegły rok był kolejnym trudnym czasem mierzenia się z nowymi wyzwaniami, które 

powodując różnego rodzaju ograniczenia, stawiała przed nami pandemia. Pomimo tego w 

Gminie Siennica z myślą o naszych mieszkańcach realizowaliśmy ważne projekty. 

Utrzymaliśmy aktywność inwestycyjną i kulturalną. Na realizację powyższych zamierzeń 

pozyskaliśmy środki zewnętrzne na poziomie dotychczas nie osiąganym w naszym 

samorządzie. Wspólnym mianownikiem wszystkich zeszłorocznych działań, było podnoszenie 

poziomu życia mieszkańców naszej gminy.  

Można więc powiedzieć, że pomimo napotkanych trudności, był to kolejny dobry rok 

zrównoważonego rozwoju Gminy Siennica, a odpowiedzialna polityka finansowa pozwoliła 

osiągnąć zakładane cele.  

Samorząd to nie Urząd Gminy, samorząd to wszystkie powiązane i zaangażowane w 

działania organizacje oraz mieszkańcy. To co udało się zrealizować i co przedstawia niniejszy 

„Raport…”, to nasza wspólna praca. Dlatego przedstawiając ubiegłoroczne działania i 

osiągnięcia, związane z funkcjonowaniem Gminy Siennica, przekazuję swoje wyrazy uznania 

i podziękowania Radnym Rady Gminy w Siennicy, pracownikom Urzędu Gminy, jednostek 

organizacyjnych, sołtysom, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacjom 

pozarządowym, a także wszystkim, których nie sposób wymienić, a którzy swoim działaniem 

przyczyniają się do rozwoju naszej gminy.  

 

Dziękuję za uwagę. 

 

Opracowanie: Urząd Gminy w Siennicy 

(Raport powstał w oparciu o dane z Referatów i samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy oraz  gminnych jednostek 

organizacyjnych) 

 


