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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 2020 roku.  

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

przedstawia Radzie Gminy w Siennicy 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 2020 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 2020. Raport o 

stanie Gminy zawiera dane według stanu nadzień 31 grudnia 2020r., 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 

 



5 

 

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.  

 

Kościół Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Siennicy 
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II. DEMOGRAFIA  

 
Na koniec 2020 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie Gminy Siennica 

było 7 452 osoby. W ciągu roku na pobyt stały zameldowano 131 osób, na pobyt czasowy 44 

osoby. 

W 2020 roku 

- urodziło się 100 dzieci:  

40 dziewczynek i 60 chłopców 

 - zmarło 91 mieszkańców gminy:  

40 kobiet i 51 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. z 2020r. poz. 713) 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 2020 roku podczas 13 sesji podjęła 103 uchwały. Zgodnie z art. 90 

ustawy o samorządzie gminnym wszystkie te uchwały zostały przedłożone Wojewodzie 

Mazowieckiemu, natomiast uchwały budżetowa, 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 opublikowanych zostało 44 uchwały. 
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IV. ORGANIZACJA I DZIAŁANIE URZĘDU GMINY   

 

Siedziba Urzędu Gminy mieści się 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 1990 r.. 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 

inwestycji i gospodarki komunalnej, referat budżetu i finansów oraz samodzielne stanowiska 

pracy. 

Na dzień 31 grudnia 2020r. w Urzędzie Gminy zatrudnione były 42 osoby. 

 

W 2020 roku w  Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono: 

Aktów zgonu: 206 

Aktów małżeństwa: 59   

Akty urodzenia*: 3   

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

 

 

 

W 2020 roku działalność gospodarczą na terenie Gminy prowadziło 361 podmiotów 

gospodarczych. Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

wprowadzono: 

- 13 wniosków o założenie działalności, 

- 77 wniosków o zmianę, 

- 18 wniosków o zmianę z zawieszeniem, 

- 14 wniosków o zmianę ze wznowieniem, 

-   1 wniosek o zmianę z zakończeniem, 

-  10 wniosków o zakończenie. 
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W 2020 roku przeprowadzono  procedurę i uchwalono 2 zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto wydano: 

 354 - wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

zaświadczenia o przeznaczeniu działek, 

 150 zaświadczeń o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji, 

 162 zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń, 

które nie są związane z potrzebami zarządzania drogami 

 254 zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury 

 48 decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 

 60 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości 

 10 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 185 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 

 19 uzgodnień lokalizacji linii ogrodzenia 

 17 zezwoleń na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu 

 605 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego 

 5825 decyzji w sprawie podatku. 

 

Ponadto przeprowadzono 12 postępowań przetargowych – zgodnie   z ustawą o zamówieniach 

publicznych.  
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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 2020 roku wyniosło na jednego mieszkańca około 40m³. Sieć wodociągowa 

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

Długość sieci wodociągowej wynosi: 152,5  km. Liczba przyłączy wodociągowych: 2582. 

Sieć kanalizacyjna jest w miejscowościach: Siennica i Gągolina. Budowę rozpoczęto też w 

miejscowościach: Zalesie i Nowodwór. Dostęp do sieci kanalizacyjnej ma około 25%  

gospodarstw. 

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi: 24,30 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych: 578.  

Na terenach pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnej lub tam gdzie budowanie sieci 

kanalizacyjnej jest niekorzystne ekonomicznie, budowane są przydomowe oczyszczalnie 

ścieków lub zbiorniki bezodpływowe. W 2020 roku ze środków własnych Gminy została 

dofinansowana budowa 15 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu 

udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze 

środków budżetu Gminy Siennica. Dotacja dotyczyła częściowego zwrotu wydatków 

poniesionych na pokrycie kosztów zakupu i wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków 

służących do odprowadzenia ścieków z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Siennica.  

 

Kwota dotacji wynosiła maksymalnie 6 000 zł, ale nie więcej niż 50 % kosztów zakupu i 

wykonania oczyszczalni. Większość wnioskodawców skorzystała z maksymalnego 

dofinansowania. 
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Zadania związane z ochroną wód w gminie Siennica zrealizowane w 2020 roku 

Lp. Zadanie 
Rok 

realizacji 

Informacja na 

temat realizacji 

Poniesiony 

koszt 

Źródło 

finansowania 

1. 

Budowa Sieci Kanalizacji 

sanitarnej w 

miejscowościach Siennica 

III etap (Gągolina) 

2020 

budowa sieci 

kanalizacyjnej o 

długości 1,647 km  

(2019 i 2020 r.) 

 

771 257,86 zł 

środki własne, 

WFOŚiGW 

2. 

Budowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości 

Grzebowilk 

2020 w trakcie realizacji - 

środki własne, 

WFOŚiGW, 

 

3. 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Nowodwór, Zalesie – 

zlewnia P2 Gmina Siennica 

2020 w trakcie realizacji 908 269,69 zł 

Środki 

własne, 

WFOŚiGW, 

PROW 2014-

2020 

174

151,6

226,1

18,8

44,7

179

151,97

228,6

21,3

50,6

215

152,9

254,9

22,81

55,8

230

152,5

258,2

24,3

57,8

0 50 100 150 200 250 300

Oczyszczalnie przydomowe (szt.)

Długość sieci wodociągowej (km)

Liczba przyłączy wodociągowych (szt.x 10)

Długość sieci kanalizacyjnej (km)

Liczba przyłączy kanalizacyjnych (szt.x10)

INFRASTRUKTURA SANITARNA  2017-2020

2020r. 2019 r. 2018 r. 2017 r.
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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 2020 roku na terenie Gminy Siennica firma Ekolider odebrała od mieszkańców 1958,17 t 

odpadów komunalnych, co daje prawie 290 kg odpadów na mieszkańca.  

 

Ilość odpadów z podziałem na frakcje 
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Zestawienie ilości poszczególnych deklaracji wraz ze stawką oraz sumą, którą w ciągu roku 

2020 powinni wpłacić mieszkańcy za gospodarowanie odpadami.  

  
    ilość   

deklaracji 

stawka 

[zł] 

ilość opłat 

w roku 
suma [zł] 

domki letniskowe 102 169 1 17 238,00 

deklaracje z częściowym 

zwolnieniem z tytułu 

kompostowania 

bioodpadów 

1653 23 12 456 228,00 

deklaracje bez zwolnienia 4996 25 12 1 498 800,00 

 

W skali roku wpływ powinien wynosić 1 972 266,00 zł. 

 

W  2020 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy opłacił faktury na 

kwotę 2 372 875,38 zł. Na konto Urzędu mieszkańcy wpłacili: 1 580 139,19 zł. Oznacza to, 

że na „gospodarkę śmieciową” z budżetu Gminy dołożono 792 736,19 złotych.  
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Ważnym zadaniem gminy jest odpowiednie zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. 

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

nastąpiło sukcesywne usuwanie tych wyrobów. W 2020 roku łącznie usunięto 117,99 Mg 

wyrobów azbestowych. 

 

Zadania związane z gospodarką odpadami zrealizowane w 2020 roku  

Lp. Zadanie 
Rok 

realizacji 

Informacja na temat 

realizacji 

Poniesiony 

koszt 

Źródło 

finansowania 

1. 

Usuwanie i 

unieszkodliwianie 

azbestu na terenie 

gminy Siennica 

2020 
usunięcie azbestu z terenu 

gminy (117,99 Mg) 
49 996,60 zł WFOŚiGW 

2. 

Odbiór, transport i 

zagospodarowanie 

odpadów 

komunalnych z 

terenu gminy 

2020 zadanie ciągłe 2 372 875,38 zł 

środki własne 

(wpłaty 

mieszkańców) 

 

 

W celu poprawy stanu środowiska planowane są kolejne przedsięwzięcia: 

-  w zakresie ochrony wód: 

 rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebowilk wraz z siecią kanalizacyjną 

w miejscowości Grzebowilk, Pogorzel i Nowa Pogorzel 

 - w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: 

 zastosowanie energooszczędnych technologii i termomodernizacja budynków, 

 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 

 

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie 
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W roku budżetowym 2020 w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz szkołach 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Siennica pracowało 158 nauczycieli,                   

w tym: 112 w pełnym wymiarze i 46 zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu oraz                       

42 pracowników administracji i obsługi.  

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania w 2020 roku, zgodnie  

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

zawodowego nauczycieli w kwocie 63 607,00 złotych, z czego wydatkowano 23 074,42 

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 2020 roku z tej formy 

wsparcia korzystało 252 uczniów. 

 

 

 

Gminne Przedszkole w Siennicy

Publiczna Szkoła Podstawowa im.

Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku

Publiczna Szkoła Podstawowa im.

Henryka Sienkiewicza w Siennicy

Publiczna Szkoła Podstawowa im.

Kornela Makuszyńskiego w

Starogrodzie

Publiczna Szkoła Podstawowa im.

Zawiszy Czarnego w Żakowie

Liceum Ogólnokształcące w Zespole

Szkół im. Hipolity i Kazimierza

Gnoińskich…

Technikum w Zespole Szkół im.

Hipolity

i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy

0 200 400 600

LICZBA UCZNIÓW W PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH 

w 2020r.

80

119

120

518

133

69

46
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Uczniowie korzystający w 2020 roku z transportu zapewnionego przez gminę 

niepełnosprawni dowożeni przez rodziców do szkół na terenie Gminy 

Siennica 
2 

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

Gminy Siennica  
238 

niepełnosprawni dowożeni do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie              12 

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce 

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

30 marca 2017 r., w 2020 roku przyznano 47 stypendiów za wyniki w nauce na łączną kwotę 

20.000 zł. 

W 2020 roku 732 uczniów skorzystało z dotacji celowej na wyposażenie szkół                          

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

82 316,05 zł. 

 Z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w roku szkolnym 2020/2021 skorzystało 8 uczniów. Na realizację zadania pozyskano i 

wydatkowano środki finansowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego  w wysokości                  

2 367,33 zł. 
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Liczba uczniów w 2020 roku w oddziałach szkolnych i przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica 

 

 
Jednostki/ poziomy 

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

I-VIII 
Ogółem 

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

Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Szymańskiego w 

Grzebowilku 
- 20 22 42 13 9 15 9 8 13 12 12 91 133 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w 

Siennicy 
- - 106 106 62 48 66 54 15 70 64 33 412 518 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego  

w Starogrodzie 
- 22 16 38 10 11 10 10 9 12 14 6 82 +1 

zaj.rew.- 

wych. 

120 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Z. Czarnego w Żakowie - - 25 25 12 9 12 14 11 14 11 11 94 119 

Razem 

 
69 42 169 280 97 77 103 87 43 109 101 62 680 960 

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

Siennicy 
- - - - - 45 14 21 - - - - 80 80 

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

Gnoińskich w Siennicy 
- - - - - 46 - - - - - - 46 46 

Razem 

 
- - - - - 91 14 21 - - - - 126 126 

 

Ogółem w Gminie Siennica: 1 086 uczniów 
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Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Siennica, rozpatrzono 2 wnioski 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 2020 roku 

Liczba 

pracodawców 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych którzy 

ukończyli naukę zawodu: 

Liczba 

młodocianych 

którzy 

ukończyli 

przyuczenie do 

wykonywania 

określonej 

pracy: 

Kwota jaką          

w 2019 r. 

wypłacono 

pracodawcom        

w ramach 

dofinansowania 

ogółem 

w tym w cyklu 

kształcenia: 

24 mies. 36 mies. 

2 2 - 2 - 16 162,00 zł 

 

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Mazowieckiego, która                

w 100% pokryła poniesione wydatki. 

 

W 2020 roku w ramach środków pozyskanych z projektów zewnętrznych zrealizowano: 

1. Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w 

systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 

1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach projektu szkoły otrzymały 38 

zestawów do nauczania zdalnego w skład których wchodzą laptop Lenovo T460s, myszka 

oraz słuchawki. 

     Koszt całkowity zadania wyniósł 68 932,00 zł. 

2. Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: 
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„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach projektu szkoły otrzymały 33 

zestawy do nauczania zdalnego w skład których wchodzą laptop Acer Aspire, myszka 

oraz słuchawki. 

      Koszt całkowity zadania wyniósł 74 999,76 zł. 

3. Przedsięwzięcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 

ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych 

(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji 

Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 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 zostało zakupione 288 książek do bibliotek 

szkolnych. 

      Koszt całkowity zadania wyniósł 8 100,00 zł. 

 

W 2020 roku wydatkowano na oświatę i wychowanie 17 033 751,87 zł. 

 

 
Zestawienie wydatki na oświatę w latach 2017-2020 

 

Rok Subwencja 

oświatowa  
(w złotych) 

Wydatki na oświatę 

 
(w złotych) 

Różnica 

 
(w złotych) 

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

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

2019 10 089 492,00 16 085 831,68 5 996 339,68 

2020 10 373 834,00 17 033 751,87 6 659 917,87 
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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. Przy dużym zaangażowaniu całego 

personelu placówka wprowadziła nowoczesne standardy i uzyskała certyfikaty, które wyróżniły 

ją na tle całego powiatu, m.in. Certyfikat ISO 9001:2015 z dnia 09.11.2017 r. SP ZOZ w 

Siennicy przeszedł pozytywnie przegląd akredytacyjny POZ z dnia 27.02.2019 r. i tym samym 

znalazł się na liście niewielu placówek POZ z aktualnym certyfikatem akredytacyjnym 

Ministerstwa Zdrowia w całej Polsce. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

było 6456 osób. 

Liczba uczniów objętych opieką medycyny szkolnej ( nadzień 30.09.2020 roku) : 1016 

Liczba uczniów podlegających profilaktyce fluorkowej w klasach I – IV: 566 

 

W 2020 roku w SP ZOZ zrealizowano: 

 30081 porad ambulatoryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej, 

   1053 wizyt domowych (w tym w DPS-ach) 

   1293 porad w gabinecie ginekologiczno – położniczym 

     943 wizyty w gabinecie stomatologicznym. 

 

 Do dnia 31 grudnia 2020 roku: 

 przychody w SPZOZ wyniosły 2 736 898,86 zł. – co stanowi 107,16% wykonania, w 

stosunku do planu finansowego na 2020 rok, 

 wydatki w SPZOZ wyniosły 2 617 949,55 zł. – co stanowi 99,27% wykonania planu 

finansowego na 2020 rok. 

Wynik finansowy za 2020 rok (zysk) wyniósł: 130 174,32 zł. 
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VIII. KULTURA, SPORT I REKREACJA 

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. 

Obsada kadrowa: 

Działalność podstawowa: 4 etaty, pozostali pracownicy obsługi porządkowej i technicznej  

zatrudnione są w oparciu o umowę zlecenia. 

 

Dane statystyczne obu placówek 

Liczba placówek bibliotecznych (biblioteka główna i filia) 2 

Księgozbiór w woluminach 20603 

Przybyło ogółem w woluminach: 758 

 dary 39 

 ze środków organizatora 457 

 ze środków MKiDN 262 

Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych w jednostkach 

inwentarzowych 
76 

Liczba odwiedzin w bibliotece: 8413 

 czytelników zarejestrowanych: 1117 

Liczba odwiedzin w Czytelni Internetowej 325 

Liczba wejść na stronę www 11332 

Liczba wypożyczeń książek w wol. (na zew.) 9636 

Liczba udostępień książek w wol. (na miejscu.) 566 

Liczba wypożyczeń czasopism w egz. (na zew.) 1265 

Liczba udostępnień czasopism w egz. (na miejscu) 69 
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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 

uczestni

ków 

 

Miejsce 

1 Przegląd kolęd Międzypokoleniowe Kolędowanie 6.01.2020 6 

zespołów 

ZS Siennica 

2 Orszak Trzech Króli 6.01.2020 500 Siennica 

3 Kulturalne ferie 10-14.02 90 Biblioteka 

4 Konkurs Czytelnik Roku 29.02.2020 22 Biblioteka 

5 Konkurs na portret księżnej Anny kwiecień 8 Biblioteka 

6 Akcja „Przystrój parapet i okno” w ramach 

świętowania Uroczystości Najświętszego Ciała               

i Krwi Chrystusa 

11.06.2020 11 Gmina 

7 Dywan kwiatowy 10.06.2020 25 Kościół 

8 Adoracja+film 11.06.2020 30 Kościół 

11 Konkurs na hasło 800-lecie 07 10 Biblioteka 

12 Dożynki – kłosy Kultury Gmina Siennica 23.08.2020 150 Kościół  

13 Upamiętnienie Bitwy Warszawskiej 1920  20.08.2020 50 ZS Siennica 

15 Narodowe Czytanie 2.09.2020 10 Filia 

16 Gra terenowa NASI BOHATERZY 1920 3.10.2020 80 ZS Siennica  

17 Koncert Mińskiej Orkiestry Kameralnej                 

z Mińska Mazowieckiego 

3.10.2020 60 ZS Siennica 

18 Nenufary 2020 3.10.2020 50 ZS Siennica 

19 Odsłonięcie pomnika 30.10.2020 6 cmentarz 

parafialny 
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Orszak Trzech Króli (styczeń, 2020r.) 

 

 

 

Wydawnictwa własne biblioteki: 

1. GMINA SIENNICA W OKRESIE WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ W 1920 

ROKU, G. Antoszek L. Zugaj. 

2. SIENNICZANIE W BITWIE WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU, S. Czajka. 
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3. NASI BOHATERZY 1920 ROKU, T. Gnoiński. 

4. Konrad Mazowiecki w Siennicy w 1220 roku, R. Łubkowski – pocztówka 

 

5. Wspomnienie – ks. K. Sokołowski – S. Czajka 

6. SIENNICZKA – redakcja 
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Zewnętrzne źródła pozyskiwania środków: 

 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  6085  zł  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych. 

W ramach zadania Nasi Bohaterzy 1920 roku, dofinansowanego ze środków Programu 

Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, 3 października została zorganizowana gra 

terenowa oraz koncert Miejskiej Orkiestry Kameralnej Mińska Mazowieckiego.  Wartość 

zadania 18 050 zł, dotacja BPN 15750 zł, wkład własny 2300 zł. 

 Zakończył się projekt „Zaopiekuj się pamięcią” Fundacji na rzecz Wielkich Historii z 

siedzibą w Warszawie. Programem zostały objęte trzy miejsca w powiecie: głaz Antoniego 

Królikowskiego w ogrodzie szkolnym ZS, wieża ciśnień przy mińskim dworcu i budynek 

dawnego siennickiego Seminarium Nauczycielskiego. Każde z miejsc zostało oznakowane 

stosowną tabliczką informacyjną. Całość projektu (2340 zł) sfinansowała Fundacja. 

  Siennicka biblioteka dołączyła do konsorcjum, w ramach którego czytelnicy uzyskają 

dostęp do ponad 60000 e-booków i audiobooków (nowość) z bazy Legimi. Od 20 stycznia 2021 

roku będzie możliwość bezpłatnego czytania książek elektronicznych przez czytelników GBP 

w Siennicy. Projekt finansowany ze środków biblioteki. 

Biblioteka przystąpiła do współpracy z Fundacją BGK im. J.K. Steczkowskiego w 

ramach projektu: „Dział dziecięcy w siennickiej bibliotece - komfort i bezpieczeństwo”, dzięki 

projektowi zostało zakupionych 7 regałów przeznaczonych na księgozbiór dla dzieci oraz 

ozonator. Wartość projektu wyniosła 5 000 zł, całość sfinansowała Fundacja. 

Kolejny projekt to „Zabytki regionu w obiektywie wolontariuszy” organizowany przez 

Fundację HEREDITAS z Warszawy i finansowanym przez Narodowy Instytut Wolności. 

Wartość projektu to 400 zł, całość pokrył Narodowy Instytut Wolności. 
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Działalność sekcji: 

 Międzypokoleniowy Chór Kameralny KANON 

Pomimo długiego czasu obowiązującego „wyłączenia” aktywności społeczno-kulturalnej, rok 

2020 można uznać za dosyć udany, a to za sprawą intensywnej pracy zespołu w miesiącach 

o zmniejszonych ograniczeniach. Stan liczebny chóru nie zmienił się, jest to 21 osób (stałych 

członków). Liczba osób współpracujących: 6 (instrumentaliści). 

Ogółem odbyło się: 

- 35 prób, których łączna suma przepracowanych godzin wynosi 81,5. 

-  34 nabożeństwa kościelne (msze św. zwykłe, świąteczne, jubileuszowe, chrzty św. oraz inne 

(np. msza prymicyjna naszego „miejscowego” kapłana czy wyjazdowa w intencji pszczelarzy 

w dniu św. Ambrożego), nabożeństwa ślubne. Chór wykonał oprawę tych nabożeństw w 

kościołach w: Siennicy, Starogrodzie, Latowiczu, Wielgolesie, Rudzienku, Wólce Mlądzkiej – 

Otwocku i Wólce Mińskiej. Łączny czas samych występów wynosi 59 godzin. 

-  8 koncertów: 

Koncert kolęd w Wólce Mińskiej, w Budach Barcząckich (wraz z zespołem Sienniczanki z 

Klubu Senior+) a także podczas Siennickiego Orszaku Trzech Króli, Koncert pieśni religijnych 

podczas Triduum paschalnego i w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (transmisja na FB Parafii; 

zespół w zmniejszonym składzie), 4-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w święto 

tzw. Bożego Ciała, Koncert pieśni patriotycznych (legionowych) przy głazie Antoniego 

Królikowskiego w Zespole Szkół w Siennicy w 100.  rocznicę Bitwy Warszawskiej (potem 

także na mszy św. za Ojczyznę), Tradycyjny koncert – kolędowanie przed pasterką w 

siennickim kościele parafialnym. 

 - 3 wydarzenia o odmiennym charakterze: 

- promocja i udział w akcji charytatywnej #GaszynChallenge, 

- występ na żywo na antenie Radia Wnet w cyklicznej audycji „Od chaty do chaty” w ramach 

promocji Gminy Siennica i jej bogactwa kulturowego (nagranie realizowano w plenerze we wsi 

Julianówka), 

- największym wyzwaniem zespołu – wykonanie na żywo oprawy muzycznej do filmu niemego 

z 1921 r. „Cud nad Wisłą”, którego projekcja odbyła się w sierpniu w amfiteatrze Miejskiego 

Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim (organizatorem wydarzenia była Lokalna Organizacja 

Turystyczna Ziemi Mińskiej), do przedsięwzięcia tego chór przygotował 23 utwory wokalne i 

instrumentalne. 

Chór Kanon od początku swego istnienia działa społecznie i bezinteresownie, włączając się 
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także w akcje charytatywne. Jego członkowie z prywatnych pieniędzy pokrywają koszty 

związane z dojazdem do miejsc swoich występów (bywa przecież, że także poza teren powiatu 

mińskiego) i nie chcą tego zmieniać. Wszelkie darowizny, jakie niektórzy odbiorcy koncertów 

przekazują na konto Biblioteki są przeznaczane na działania promocyjne zespołu, jak zakup 

strojów i edukacyjne (warsztaty wokalne z profesjonalistami).  

W planach zespołu na kolejny rok, poza tradycyjnymi koncertami, znajduje się m.in.: 

zorganizowanie „zaległego” koncertu urodzinowego (5-lecie chóru) w tradycyjnej formie 

kontaktu ze słuchaczami, nagranie materiału audio-wizualnego z dotychczasowym dorobkiem 

artystycznym zespołu, udział w profesjonalnych warsztatach wokalnych, poszerzanie 

współpracy z innymi podmiotami publicznymi, artystycznymi, społecznymi itd. na rzecz 

rozwoju zespołu, promocji gminy i powiatu, edukacji kulturalnej i ubogacania lokalnego 

dziedzictwa kulturowego. 

Zespół cierpliwie czeka na nową siedzibę Biblioteki, gdzie – ma nadzieję – kontynuować 

swoją pracę w zupełnie nowych i lepszych warunkach, by rozwijać swój potencjał  i powiększać 

grono miłośników śpiewu chóralnego. 

 

Chór Kameralny Kanon 

 

 

 Baza Inicjatyw Społecznych (BIS) 

Sekcja została utworzona w maju. W skład wchodzi 6 osób i skierowana jest do wykazującej 

się inicjatywą młodzieży i osób dorosłych z terenu naszej gminy. Pierwszym zadaniem, był 

udział w projekcie „Zabytki regionu w obiektywie wolontariuszy” organizowanym przez 

Fundację HEREDITAS z Warszawy i finansowanym przez Narodowy Instytut Wolności. Jest 
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to projekt o zasięgu ogólnopolskim; polegał na opisaniu kilkunastu obiektów historycznych 

znajdujących się na terenie danej gminy, które wiążą się z ważnymi wydarzeniami 

historycznymi lub wybitnymi postaciami dla całego kraju lub lokalnej społeczności. 

Członkowie Bazy pomagali także przy organizacji Bożego Ciała, Gry terenowej i Orszaku 

Trzech Króli. 

 

 Sekcja historyczna (SH) 

Rok upłynął pod znakiem ograniczeń covidowych wprowadzonych przez władze państwowe. 

Większość wolontariuszy pracowało ,,zdalnie,, korzystając z komputerów domowych. Niestety 

wyłączeni zostali najstarsi członkowie, nie posiadający urządzeń do komunikowania, a w 

przypadku dwojga wolontariuszy,  nie posiadający nawet telefonu.    Skład osobowy, 

praktycznie nie uległ zmianie dołączył do nas jeden wolontariusz. Razem sekcja liczy 13 

członków  i kilkunastu współpracujących z poza gminy. Głównym zadaniem tego roku, poza 

kontynuacją wcześniejszych kwerend, było usprawnienie i stały monitoring, infrastruktury 

drenażowej, poklasztornej. Dodatkowo, po uzyskaniu zgody konserwatora z Siedlec, 

zainstalowano w podziemiach pompę pływakową, która ma duży wpływ na osuszanie murów 

klasztornych z kościołem włącznie. Środki na ten cel pochodziły ze zbiórki parafialnej, 

pozostałej po badaniach georadarowych. W ramach pracy zdalnej sekcja przystąpiła do 

następujących  zadań: 

- poszukiwanie materiałów historycznych - konsultacje (Dawid Kołodyński - kustosz muzeum 

w Liwie),  

- konsultacje historyczne z Atache ambasady Francji w Warszawie Joanną Lora, 

- kwerenda w Archiwum Akt Nowych w sprawie skonfiskowanych w 1950 r. dokumentów 

parafialnych, 

 - konsultacje z Krzysztofem Mijakowskim twórcą 40 tomowego wydania Wielkiej Księgi 

Kawalerii Polskiej  o Ułanach poległych w Siennicy, 

 - szkolenie z zagadnień ,,archiwalia a domena publiczna,, 

Zostały wykonane prace porządkowe i konserwatorskie odpływy wody  w dużym wirydarzu. 

Końcówka roku przysporzyła  sporo satysfakcji, został odnaleziony poszukiwany od kilku lat  

projekt prof. Bojemskiego /Budynku Wykładowego Seminarium Nauczycielskiego w 

Siennicy z 1922 r./   Sekcja deklaruje dalsze zaangażowanie i współpracę w dziedzinie 

ratowania i promocji walorów historycznych gminy. 
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 Sekcja plastyczna (SP) 

Systematyczne zajęcia Sekcji w 2020 roku odbywały się tylko w styczniu i lutym. W 

następnych  miesiącach, zdominowanych przez pandemię, nie udało się zorganizować zajęć, 

gdyż zdalne byłyby przedłużeniem zajęć szkolnych, co zaprzeczałoby idei Sekcji, wykluczało 

korzystanie ze zbiorów dotyczących malarstwa i kultury Biblioteki, wspólną pracę, bezpośredni 

kontakt, szlachetną rywalizację itp. Byłaby to następna godzina lub dwie siedzenia przed 

komputerem, a tego, jak wiadomo, jest dość i dzieciom i rodzinom. 

  W tych pierwszych miesiącach zorganizowano nową wystawę prac uczestników Sekcji. 

Dużym zaangażowaniem  cieszyła się praca nad stworzeniem portretu Księżnej Anny, która 

nadała prawa miejskie Siennicy wraz z innymi udogodnieniami dla naszej miejscowości, jak 

jarmarki, dni targowe, własne sądy itp. Na siedem prac zgłoszonych do konkursu z  Sekcji 

wywodzi się cztery portrety. 

 Przez kilka lat działalności starano się tak dobierać tematykę zajęć, by poznawać 

historię, dzień dzisiejszy i fantazjować na temat przyszłości naszej miejscowości, oczywiście 

poszerzając wiedzę i umiejętności z zakresu plastyki i kultury. 

 Działalność Sekcji jest zawieszona, ale  prowadzący ją wolontariusz jest w ścisłym 

kontakcie z pracownikami Biblioteki. Zaprojektował ułożenie dywanu kwiatowego                            

w kościele parafialnym na Boże Ciało, wykonał ilustrację na obchody 800-lecia pierwszej 

pisemnej wzmianki o Siennicy, wziął udział w przeprowadzeniu Gry terenowej „Nasi 

Bohaterzy 1920 r.” Bardzo duże nadzieje są pokładane  na wydatne polepszenie warunków 

pracy Sekcji  w nowym budynku.  

 

Promocja gminy i biblioteki: 

 Radio WNET 

Gmina Siennica stała się głównym „bohaterem” odcinka na żywo. Słuchacze mieli okazję 

usłyszeć o jej bogatej historii, atrakcjach turystycznych i walorach kulturowych, o których  

opowiadali: wójt Stanisław Duszczyk, dyrektor Agnieszka Gańko, kustosz Tadeusz Gnoiński i 

Leszek Dąbrowski oraz koordynator kultury Monika Pszkit. Druga część audycji bogata była 

w muzykę na żywo a to za sprawą chóru Kanon, który zaprezentował szeroki wachlarz 

repertuarowy – od muzyki ludowej, poprzez patriotyczną i sakralną, aż po muzykę 

rozrywkową. Radiowcy prowadzili rozmowę z właścicielami „Mazowieckiego Sioła 

Julianówka” oraz członkami Sekcji historycznej GBP – Ryszardem Łubkowskim i 

Waldemarem Piekarskim. Panowie przybliżyli słuchaczom swoje pasje artystyczno-

historyczne oraz pozostałości po najdawniejszych śladach kultury ziem około siennickich. 
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Wizyta Radia WNET (lipiec, 2020r.) 

 

 

Biblioteka podczas pandemii: 

Biblioteka główna podczas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa była dostępna dla 

czytelników z zachowaniem reżimu sanitarnego. Były świadczone usługi w zakresie  

wypożyczeń, zwrotów księgozbioru oraz usług ksero. Realizacje rezerwacji i zamówień 

zbiorów były wykonywane po 10 dniowej kwarantannie zwrotów. Nie były organizowane 

spotkania wszystkich sekcji, zajęcia, warsztaty oraz spotkania autorskie. W trosce o 

bezpieczeństwo na terenie Biblioteki mógł przebywać w tym samym czasie 1 Czytelnik. 

Podczas pobytu w bibliotece użytkownik miał obowiązek zakrywania nosa i ust poprzez użycie 

maseczek oraz dezynfekowanie rąk przed wejściem do wypożyczalni. Filia biblioteczna w 

Grzebowilku była nieczynna. Osoba z filii została tymczasowo przeniesiona do siedziby w 

Siennicy aby wspomóc obsługę czytelników.  Personel  biblioteczny dołożył wszelkich starań 

aby mieszkańcy mieli dostęp do zasobów biblioteki. 
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Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki. Rozliczenie dotacji podmiotowej 

za 2020 rok 

Wysokość przekazanej przez Gminę Siennica dotacji podmiotowej: 350.000,00 zł 

Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej: 350.000,00 zł 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan wydatków 

finansowanych dotacją 

Wydatki   finansowane                          

dotacją  

I Zakup materiałów i wyposażenia 32.730,08 32.730,08 

 Zakup pomocy naukowych i książek 11.340,41 11.340,41 

 Zakup energii i opału 9.136,93 9.136,93 

 
Zakup materiałów m.in. (biurowe, sekcja 

plastyczna, historyczna, chór) 
12.252,74 12.252,74 

II Wynagrodzenia i pochodne 280.884,01 280.884,01 

 Wynagrodzenia osobowe 204.995,77 204.995,77 

 Wynagrodzenia bezosobowe 37.750,00 37.750,00 

 Składki na ubezpieczenia społeczne 34.627,51 34.627,51 

 Fundusz pracy 3.510,73 3.510,73 

III Usługi 27.170,05 27.170,05 

 Wydarzenia kulturalne 10.405,54 10.405,54 

 Usługi pozostałe  16.764,51 16.764,51 

IV Odpis na ZFŚS 5.206,47 5.206,47 

V 

Polisa ubezpieczeniowa, podatek od 

nieruchomości, delegacje służbowe, badania 

lekarskie 

4.009,39 4.009,39 

  Łącznie : 350.000,00 350.000,00 
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Uroczystości i rocznice: 

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa, święto to ma na celu okazanie wdzięczności i 

szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa. Z tej 

okazji w Urzędzie Gminy w Siennicy odbyło się uroczyste spotkanie z Sołtysami. Była to 

ostatnia uroczystość jaką udało się zorganizować przed pandemicznymi obostrzeniami. 

Dzień Sołtysa (marzec, 2020r.) 

 

 

4 maja w dzień św. Floriana, obchodzimy międzynarodowe święto strażaków. W 

Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione 

przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na sytuację epidemiczną obchody tego 

święta w 2020 roku miały charakter symboliczny. 

Gminne Obchody Dnia Strażaka ( maj, 2020r.) 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BCak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/2003
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
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18 maja 2020r., w 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka. Ze względu na sytuację 

epidemiczną, obchody tej rocznicy miały symboliczny i uczczone zostały złożeniem  kwiatów 

pod pomnikiem świętego Jana Pawła II.  

Setna rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II 

 

 

 

W dniu 27 maja w 30. Rocznicę pierwszych wolnych wyborów obchodzony był Dzień 

Samorządu Terytorialnego. Pomimo trwającej epidemii, w Gminie Siennica udało się uczcić tę 

rocznicę w sposób szczególny. Wójt Gminy Siennica Pan Stanisław Duszczyk wraz z 

Przewodniczącym Rady Gminy Panem Zenonem Jurkowskim, Dyrektorem GBP Panią 

Elżbietą Jurkowską oraz przedstawicielem Wykonawcy, dokonali wmurowania kamienia 

węgielnego w budowany obecnie budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka 

Kultury i Urzędu Gminy w Siennicy. Samorząd to wspólnota mieszkańców, a rozpoczęta w 

roku jubileuszowym inwestycja, będzie służyła obecnym i przyszłym mieszkańcom naszej 

gminy. 

Wmurowanie kamienia węgielnego (maj, 2020r.) 
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25 sierpnia  na dziedzińcu kościoła parafialnego w Siennicy odbyły się dożynki   

gminno-parafialne „Kłosy kultury”. Eucharystię sprawował ks. proboszcz Marek Kasprzak 

odbierając okazałe bochny chleba z rąk rolników – delegacji ze wsi Pogorzel, Nowa Pogorzel, 

Siodło, Zglechów i Żaków. Przepiękne dekoracje wokół ołtarza z tegorocznych zbiorów 

wykonali mieszkańcy Żakowa, a tradycyjny wieniec dożynkowy – gospodynie z Pogorzeli i 

Nowej Pogorzeli.. 

Dożynki (sierpień 2020r.) 

 

 

 

9 września 2020 roku Gmina Siennica była gospodarzem „XL Konwentu wójtów i 

burmistrzów Powiatu Mińskiego”. Poza włodarzami miast i gmin w spotkaniu uczestniczyli 

zaproszeni goście: Pan Kamil Wichrowski reprezentujący Posłankę na Sejm Panią Teresę 

Wargocką, Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, 

Pan Mirosław Krusiewicz  - Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego, Pan Witold Kikolski – 

Wicestarosta Miński, Pani Dorota Ziuzia – Lipiec – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim, Pani Anna Laskowska – Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim,  Pani Joanna Papińska – Dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, Pan Piotr 

Rawski - Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, Pan Tadeusz Gnoiński Kustosz 

Siennickiego Muzeum Szkolnego przy Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy oraz 

Pan Zenon Jurkowski – Przewodniczący Rady Gminy w Siennicy.  

Uroczystość rozpoczęto od wręczenia wykonanych z okazji 100. Rocznicy Bitwy 

Warszawskiej pamiątkowych medali, które otrzymały: Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej 
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Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim oraz Siennickie Muzeum Szkolne przy Zespole 

Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. Pamiątkowy medal przyznano także Panu 

Zbigniewowi Nowosielskiemu Prezesowi Biura Rekonstrukcyjno – Technologicznego 

Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej w Ptakach.  

 W trakcie spotkania omówiono planowany podział Województwa Mazowieckiego, 

bieżąca sytuację epidemiczną w Powiecie Mińskim, oraz problemy samorządów dotyczące 

finansowania oświaty i gospodarki odpadami. 

 

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego (wrzesień 2020r.) 
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11 listopada złożeniem wieńców pod pomnikiem Wolnej Szkole Polskiej  symbolicznie  (ze 

względu na pandemiczne obostrzenia) uczczono 102 rocznicę odzyskania  Niepodległości. 

 

Skwer im. Jana Pawła II (listopad, 2020r.) 

 

 

 

Na terenie Gminy Siennica działają wspierane finansowo przez gminę: 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej – które w 2020 roku m. in. : 

 zorganizowało prace konserwatorskie nagrobka z 1925 roku Róży Rembielińskiej 

i Kazimierza Dorożyńskiego 

 wspierało lokalną turystykę rowerową poprzez opracowanie, wydruk i 

udostępnianie materiałów promujących rajdy rowerowe w gminie Siennica  

 zorganizowało IV Siennicki Koncert Pieśni Patriotycznych z okazji Święta 

Niepodległości. 

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

prowadzącym Szkołę Podstawową w Nowej Pogorzeli. 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół  Grzebowilka – które co roku organizuje Misterium Męki 

Pańskiej – w 2020 roku ze względu na obostrzenia związane z trwającą pandemią 

organizacja Misterium była niemożliwa. 

4. Młodzieżowa Rada Gminy w Siennicy – która w 2020 roku współorganizowała  Siennicki 

Orszak Trzech Króli. Młodzieżowa Rada Gminy zakończyła kadencję w czerwcu 2020 
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roku. Ze względu na obostrzenia związane z trwającą pandemią, nie przeprowadzono 

wyborów na następną kadencję. 

 

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.  

 

Sport: 

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”.  

W 2020 roku wybudowane zostały: boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie oraz boisko naturalne przy Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie. 

 

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

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

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

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

różnorodnych dyscyplin sportowych. Na terenie gminy prężnie działają stowarzyszenia 

i organizacje sportowe, są to: 

 Gminny Klub Sportowy Fenix  

 Parafialny Klub Sportowy "LIFE"  

 Uczniowski Klub Sportowy "Berek"  

W 2020 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.  
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Parafialny Klub Sportowy „Life”(luty, 2020r.) 

 

 

Coraz większe środki finansowe inwestowane są w sferę wypoczynku i rekreacji 

mieszkańców. W 2020 roku uzupełniono wyposażenie placów zabaw, m. in. 

w miejscowościach: Zglechów, Grzebowilk, Bestwiny, Kośminy, Świętochy. 

 

Corocznymi wydarzeniami sportowym są: 

 Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Siennica 

 

Turniej Tenisa stołowego (styczeń,  2020r.) 
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 Turniej Tenisa Stołowego Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Siennica o puchar Wójta Gminy Siennica – w 2020 roku turniej odwołany ze względu na 

obostrzenia związane z trwającą pandemią 

  Świętojański Turniej Tenisa Ziemnego  

 Turniej piłki nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siennica - 

w 2020 roku turniej odwołany ze względu na obostrzenia związane z trwającą pandemią 

 Zawody sportowe – pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Siennica - w 2020 roku turniej odwołany ze względu na obostrzenia związane z trwającą 

pandemią 

 Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Siennica - w 2020 roku turniej odwołany ze 

względu na obostrzenia związane z trwającą pandemią 
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IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA   

 

Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego: 

1. W Gminie Siennicy 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: 

 przeprowadzono apele poświęcone zasadom bezpieczeństwa – przypomnienie BHP w 

szkole, w drodze do i ze szkoły,  

 propagowano noszenie elementów odblaskowych - współpraca z instytucjami 

ubezpieczeniowymi i policją, 

 zatrudniono pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie dzieci przez jezdnię 

w pobliżu szkoły, 

 wprowadzono do stosowania procedury bezpieczeństwa w związku  z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, 

 wprowadzono „Zasady organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, 
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 przygotowywano uczniów do egzaminu na kartę rowerową, przeprowadzano egzaminy 

przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, 

 przeprowadzono ankiety skierowane do uczniów i rodziców w zakresie bezpieczeństwa 

na terenie szkoły, 

 przeprowadzono próbne ewakuacje mające na celu przedstawienie i utrwalenie 

zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa osób, 

 zorganizowano zajęcia profilaktyczne oraz konkursy przygotowujące dzieci i młodzież 

do właściwego postępowania w momencie zagrożenia m.in: 

- „Bezpiecznie na wsi” 

- „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, 

- „Zdrowe odżywianie” 

- „Cyberprzemoc” 

 - „Bezpieczny w sieci – powiedz to innym” – plansza edukacyjna. 

 rozwijano u uczniów umiejętności emocjonalono- społeczne : Projekt „Emocja”, 

program „Przyjaciele Zippiego”, 

 promowano ideę wolontariatu : zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych akcji 

charytatywnych: „Choinka dobrego serca”,  

 przed przerwami szkolnymi (wakacje, ferie) organizowano prelekcje dla dzieci na temat 

różnorodnych zagrożeń, 

 wychowawcy poszczególnych klas 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, 

 pedagog szkolny przeprowadził całą serię lekcji dotyczących profilaktyki uzależnień; 

poruszone zostały tematy dopalaczy, narkotyków miękkich  i twardych, spożywania 

alkoholu i palenia papierosów; uczniowie wzięli udział w warsztatach i specjalnej 

prelekcji dotyczącej m.in. dopalaczy, 

 na korytarzach szkolnych pedagog szkolny przygotował następujące gazetki:  

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

- Wychowanie bez przemocy, 
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- Nie biorę, nie piję, nie stosuję przemocy – twój sprzeciw ma znaczenie – gazetka, która 

miała na celu zaprezentować postawę asertywną wobec dopalaczy, alkoholu oraz 

przemocy, 

- Sztuka rozwiązywania konfliktów,  

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

 informowano rodziców i dzieci o zagrożeniach związanych z użytkowaniem internetu 

w ramach programu „Reaguj i wspieraj” oraz zajęć „Wirtualny świat”, 

 opracowano i przekazano rodzicom ulotki informacyjne  na temat: 

- rozpoznawania objawów zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci, 

- jak rozmawiać z dziećmi na temat uczuć oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami, 

- sposobów radzenia sobie z lękiem i niepokojem, 

- jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie, 

- jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami związanymi   z epidemią 

koronawirusa, 

 poprowadzono Webinaria dla rodziców: 

- „Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia 

i materiały online”, 

- „ Młodzi użytkownicy Internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w 

sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć 

dziecku w cyfrowym świecie?” 

- „Blaski i cienie internetu”, 

 

 systematycznie współpracowano z asystentem rodziny oraz kuratorami sądowymi 

posiadającymi pod swoją opieką rodziny z różnymi dysfunkcjami, 

 zorganizowano szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników z zakresu BHP,  

 wspierano nauczycieli w poszerzaniu wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas nauki 

zdalnej, nauczyciele brali udział w szkoleniach oraz webinariach m.in. na temat: 

- Pierwsza pomoc, podstawy prawne. Bezpieczeństwo w czasie pandemii Covid-19, 

- Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii, 

- Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- Dziecko w grupie rówieśniczej – kompetencje emocjonalno – społeczne, 

- Jak pracować z uczniami w zespołem Aspergera stacjonarnie i zdalnie?", 

- Współczesny wymiar bezpieczeństwa w szkłach i placówkach w okresie pandemii, 
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- Współpraca rodzic – terapeuta, 

- Trening Umiejętności Społecznych, a zachowania trudne, 

- Reaguj i wspieraj (bezpieczne środowisko nauczania na odległość),  

- „Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom on-line. Kiedy   i jak 

reagować?”, 

- „Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość”, 

- „Organizacja procesu wspomagania ucznia ze specjalnymi potrzebami   w okresie 

pandemii”,  

 organizowano szkolenia dla pracowników w zakresie wiedzy ppoż. i udzielania 

pierwszej pomocy, 

 organizowano zajęcia dla młodzieży z zakresu wiedzy udzielania pierwszej pomocy, 

  przeprowadzano przeglądy budynków szkół i przedszkola pod względem prawidłowo 

działających instalacji, wentylacji, dróg ewakuacyjnych. 

 

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 

2020 r. 

 

Pożary 

 

 

Miejscowe 

zagrożenia 

 

 

Alarmy 

fałszywe 

 

 

Siennica 

 

179 

 

42 

 

124 

 

13 
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3.  Miejsca powstania pożarów 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 

 

42 

 

0 

 

7 

 

1 

 

0 

 

0 

 

14 

 

10 

 

10 

 

 

 

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

Jednostka TYP pożary miejscowe 

zagrożenia 

alarmy 

fałszywe 

ogółem zabezpieczenie 

operacyjne 

gminy 

ćwiczenia brak 

wyjazdu 

OSP 

Siennica 

S 3 13 81 8 102 5 4 0 

OSP  

Żaków 

S 3 25 40 3 68 2 0 1 

OSP 

Grzebowilk 

S 1 14 18 2 34 0 0 4 

OSP 

Pogorzel 

S 1 21 6 2 29 0 0 0 

OSP 

Starogród 

S 1 4 10 0 14 0 0 0 

OSP 

Łękawica 

S 1 5 1 0 6 0 0 0 

OSP 

Zglechów 

S 1 2 0 1 3 0 0 2 

OSP 

Dzielnik 

S 1 2 0 0 2 0 0 0 

OSP  

Wólka 

Dłużewska 

M 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Średni czas wyjazdów i przybycia do zdarzeń Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej w 

Gminie Siennica 

a. wyjazdu do zdarzenia: 5 minuty, 

b. przybycia do zdarzenia: 9 min. 12 sek. 

6. W 2020 roku w związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego spowodowanego 

występowaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i występowaniem choroby 

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 2020 roku na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciw pożarową wydatkowano 

kwotę 321 284.84 zł.  
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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 2020 roku, ogółem z pomocy społecznej skorzystało łącznie 180 rodzin (426  osób) 

W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń pieniężnych, w 2020 r. zrealizowano: 

1) 169 zasiłków stałych dla 17 osób na łączną kwotę 95 815 zł. 

2)  22 zasiłki okresowe dla 3 osób na łączną kwotę 7711 zł. 

3) 66  rodzin  (176 osób) skorzystało z pomocy w postaci zasiłków celowych na łączną 

kwotę  69140 zł. -  w  tym 30 zasiłków specjalnych dla 23 rodzin (52 osoby) na ogólną 

kwotę 19 000 zł. 

Ponadto udzielono dwóch zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia 

losowego. Łączna kwota wsparcia to 7 500 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  

formie pełnego obiadu lub jednego dania gorącego, a także – osobom dorosłym w ramach 

tego samego programu. 

W 2020 roku z gorącego posiłku skorzystało 86 uczniów ( w tym 13 uczniów w formie 

bezdecyzyjnej) oraz 2 osoby dorosłe.    

Wydano 5668 posiłków . Łączny koszt programu to  25 687 zł , z czego środki własne 

stanowiły kwotę 12037 zł, a dotacja z budżetu państwa 13650 zł. 

W okresie zdalnej nauki realizowanej przez szkoły, część rodzin otrzymała świadczenia 

pieniężne na zakup posiłku lub żywności z uwagi na brak możliwości skorzystania z 

posiłków w szkole. 
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2. Schronienie – w ubiegłym roku nie poniesiono kosztów. Zostało podpisane 

porozumienie w sprawie miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu naszej 

Gminy. Jedna osoba bezdomna korzysta z miejsca wybranego przez siebie i nie wystąpiła o 

dofinansowanie  do pobytu w schronisku dla bezdomnych. 

3. Usługi opiekuńcze dla 2 osób, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn, 

wymagają pomocy osób drugich  w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wartość 

pomocy to 5 984 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 2020 r. wyniosły 193 093 zł. 

5. Sprawiono także 4 pogrzeby. Łączna wartość świadczenia to 15 500 zł, przy czym 

uzyskano zwrot z ubezpieczenia społecznego w wys.12 000 zł. 

 

Rok 2020 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 2020 r., opieką asystenta rodziny objętych było 41 dzieci z 15 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 ( zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) – w 2020 

wydano 8 decyzji (dla 4 osób), przyznających osobom nie posiadającym tytułu do 

ubezpieczenia, prawo do świadczeń. 

 dodatków mieszkaniowych i energetycznych – w 2020 roku brak świadczeniobiorców. 

 Karty Dużej Rodziny – w 2020 r. wpłynęły 32 wnioski o przyznanie karty dużej rodziny. 

Łącznie przyznano karty 86 osób. 

 

W 2020 r.  pracownicy socjalni na mocy porozumienia Ośrodka z Caritas Parafii Siennica, 

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 2019 wydano 86 skierowań   dla  213 osób. 

Natomiast w ramach Podprogramu 2020 skierowania wydawane są na bieżąco od grudnia  2020 

roku. 

 



51 

 

Odrębny system wsparcia rodziny stanowią następujące świadczenia realizowane w ośrodku: 

 Świadczenia rodzinne  - z tej formy wsparcia skorzystało  401 rodzin, w których 

wychowuje się  588  dzieci. Zrealizowano 10 438 świadczeń o łącznej wartości 

2 399 032,66 zł 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zrealizowane zostały dla  21 rodzin, w 

których wychowuje się 30 dzieci. Wypłacono 309 świadczeń na kwotę  117 850 zł. W 

efekcie prowadzonego postępowania, kwota zwrócona przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń, wyniosła 56 438,44 zł, z czego 

44 148,29 zł przekazano na dochody budżetu państwa, 12 290,15 zł na dochody własne 

organu właściwego wierzyciela. 

  Świadczenia wychowawcze (500+) – z tej formy wsparcia  skorzystało 960 rodzin, w 

których wychowuje się 1734 dzieci. W wymienionym okresie wypłacono 19 360 

świadczeń o łącznej wartości 9 627 890,87 zł. 

 Świadczenie „Dobry start” -  skorzystały z niego 684 rodziny. Wypłacono 1034 

świadczenia o łącznej wartości 310 200,00 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 2020 roku, uczestnikami Klubu było 

31 osób. Działalność Klubu Senior+ była zgodna z ofertą realizacji zadania zleconego w ramach 

programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 i opierała się na realizacji następujących 

zadań: promocja projektu i działania informacyjne, rekrutacja uczestników, treningi 

umiejętności spędzania czasu wolnego, zajęcia ruchowe i aktywizujące, zajęcia o charakterze 

integracyjnym, wsparcie socjalne, poradnictwo socjalne i psychologiczne, konsultacje 

specjalistyczne, treningi funkcjonowania w życiu codziennym, wykłady i szkolenia, działania 

integrujące uczestników i ich rodziny.  

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, wikliniarskich, tworzenia świec żelowych i in. Brały 
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udział w nagraniach utworów dla dzieci oraz w tworzeniu choreografii do utworu muzycznego. 

Uczestniczyły w jednodniowej wycieczce do Augustowa, były w kinie, muzeum, na basenie. 

Ponadto klubowy zespół wokalny koncertował w kościele parafialnym w Budach Barcząckich 

oraz podczas „Orszaku Trzech Króli” i „Kłosów Kultury Gminy Siennica”. W  ramach 

działalności Klubu odbywały się warsztaty edukacyjne (np. pierwsza pomoc, dostęp do nowych 

mediów, przeciwdziałanie dyskryminacji seniorów, kreowanie właściwego wizerunku seniora, 

ekologia, lecznicze właściwości aloesu) oraz spotkania o charakterze edukacyjnym (np. z 

lekarzem, przedstawicielem PSP, fizjoterapeutą, psychologiem). Uczestniczki klubu brały 

udział w grze terenowej oraz w międzypokoleniowych spotkaniach integracyjnych w 

przedszkolach z terenu gminy. Uczestniczyły w wewnątrzklubowych turniejach 

sprawdzających wiedzę oraz umiejętności sportowe. Brały udział w spotkaniach 

okolicznościowych, celebrując ważne wydarzenia.  

 

Lawendowa Dolina – wycieczka Klubu Senior+ (sierpień, 2020r.) 

 

 

 

W okresie drugiego w ubiegłym roku zawieszenia zajęć stacjonarnych, w związku z sytuacją 

epidemiologiczną, zajęcia w Klubie prowadzone były w formie alternatywnej. 

Roczny koszt funkcjonowania Klubu to 130 610,33 zł, przy czym uzyskano dofinansowanie do 

zadania w wysokości tj. 39 179,00 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 gminie jest 1985 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 hektara, z czego: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

14%

45%

41%

POWIERZCHNIA GUNTÓW ORNYCH

Gleba klasy III Gleba klasy IV Gleby klasy V i VI
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Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego  wynosi 4 ha użytków rolnych. 

Występująca na terenie gminy produkcja zwierzęca ukierunkowana jest na chów bydła 

mlecznego.  

30 listopada  2020 roku zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020 – najważniejsze 

badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat. W Gminie Siennica odsetek spisanych 

wyniósł 96,44% gospodarstw rolnych, na Mazowszu 97%, a w całym kraju niespełna 98%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76%

18%

5% 1%

POWIERZCHNIA GOSPODARSTW ROLNYCH

1 do 5 ha 5 do 10 ha 10 do 20 ha 20 do 50 ha



55 

 

XII. ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2020 ROKU 

W 2020 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie - zlewnia P 2 Gmina 

Siennica 

W dniu 14.07.2020 r. 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 Nowodwór i Zalesie - zlewnia przepompowni P2.  

Wartość zadania: 1 331 291,29 zł brutto.  

Łączne nakłady w 2020 r.: 908 269,69 zł.  

Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 31.08.2021 r. 

 

2. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie – zlewnia P2 Gmina 

Siennica”. 

W dniu 13.07.2020 r. zawarta została umowa z inspektorem Panem Mieczysławem 

Matyjasek z Siedlec. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 7 500,00 zł brutto.  
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3. Rozbudowa kanalizacji w Gminie Siennica III etap 

W dniu 07.05.2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa z  P.U.H. "MEL - KAN" 

Kazimierz Jakubiak z siedzibą w miejscowości Ryżki. Zadanie obejmuje budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gągolina. 

Wartość zadania: 951 282,21 zł brutto.  

Odbiór robót nastąpił w dniu 15 stycznia 2020 r. 

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

 

 

4. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku 

W dniu  31.12.2020 r. podpisano Aneks nr 15  do umowy na   projekt oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Grzebowilk - termin realizacji do 30 czerwca 2021 r. 

 

 

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica, m. Nowa Pogorzel 

W dniu 02.12.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą „MEL-KAN” 

spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Ryżki. W ramach tego zadania zostanie wykonana 

sieć wodociągowej o długości 278,56 m w Nowej Pogorzeli oraz przewiert pod drogą 

wojewódzką nr 802.  

Wartość zadania:  49 556,70 zł brutto.  
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Dnia 30.12.2020 r. został podpisany Aneks nr 1 przedłużający termin zakończenia zadania 

do 30 marca 2021 r. 

 

6. Wykonanie studni głębinowej na boisku sportowym w miejscowości Siennica.  

W dniu 27.08.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą ENERGOWIERT 

Roboty Hydrogeologiczne i Studniarstwo Marek Cabaj z siedzibą w Skórcu.  

Wartość zadania: 14 000,00 zł brutto.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

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

W dniu 08.07.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą "KOSTEX" 

Rafał Czerepiński z siedzibą w Rudzienku. W ramach tego zadania został wykonany 

chodnik o zmiennej szerokości na długości 30 m oraz przebudowy istniejących zjazdów. 

Wartość zadania: 9 906,42 zł brutto.  

Odbiór robót nastąpił w dniu 21.07.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 
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8. Wykonanie chodnika ul. Dworkowa w Siennicy 

W dniu 22.07.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą "KOSTEX" 

Rafał Czerepiński z siedzibą w Rudzienku. W ramach tego zadania został wykonany 

chodnik o długości 27,5 m i szerokości 1,3 m.  

Wartość zadania: 7 933,98 zł brutto.  

Odbiór robót nastąpił w dniu 21.08.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

 

 

9. Budowa chodników ul. Sosnowa w Siennicy 

W dniu 30.10.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą "KEJFOR" 

Katarzyna Chróścik z siedzibą w Dębem Wielkim. W ramach tego zadania został 

wykonany chodnik o zmiennej szerokości na długości 143 m oraz przebudowane zostały 

istniejące zjazdy.  

Wartość zadania: 64 944,00 zł brutto.  

Odbiór robót nastąpił w dniu 10.12.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 
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10. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych – Wykonanie progów zwalniających – 5 

szt. na drodze relacji Pogorzel – Krzywica 

W dniu 16.10.2020r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą "KOSTEX" 

Rafał Czerepiński z siedzibą w Rudzienku. W ramach tego zadania został wykonany 

montaż 5 progów zwalniających, rozbiórka nawierzchni około 50 m2, wykonanie 

podbudowy z tłucznia o grubości 10 cm, ustawienie opornika drogowe 12x25 cm oraz 

montaż znaków zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.  

Wartość zadania: 64 798,25 zł.  

Odbiór robót nastąpił w dniu 10.12.2020 r.   

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

11. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego. 

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

BRUK” Wojciech Przyborowski z siedzibą w miejscowości Laski.  

Wartość zadania: 292 769,09 zł brutto.  

Odbiór robót nastąpił w dniu 14.01.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica – etap I 

W dniu 22.09.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą Benevento      

Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. W ramach tego zadania została wykonana przebudowa 

drogi gminnej klasy L w miejscowości Nowy Zglechów na długości 240 m polegająca na 

wykonaniu nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z poboczami.  

Wartość zadania: 138 898,18 zł brutto.  

Odbiór robót nastąpił w dniu 10.10.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

13. Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica 

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

Usługową Waldemar Salamon z siedzibą w Siennicy. W ramach tego zadania została 

wykonana droga z kostki brukowej betonowej oraz kanalizacja deszczowa.  

Wartość zadania: 519 375,35 zł brutto.   

Odbiór robót nastąpił w dniu 02.06.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 
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14. Wykonanie dokumentacji tj.: operatu wodnoprawnego na likwidację studni 

awaryjnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 471/1 w miejscowości Siennica. 

W dniu 18.05.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą „Małgorzata 

Smater. Opracowania środowiskowe” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. 

Wartość zadania: 1 845,00 zł brutto.  

Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 12.06.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

15. Wykonanie dokumentacji tj.: operatu wodnoprawnego wymaganego na wykonanie 

rowów przydrożnych wraz z przepustami, przebudowę przepustu pod drogą 

związanej z zadaniem „Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew – Lasomin”. 

W dniu 18.05.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą „Małgorzata 

Smater. Opracowania środowiskowe” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.  

Wartość zadania: 2 460,00 zł brutto.  

Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 31.07.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 
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16. Wykonanie dokumentacji tj.: karta informacyjna przedsięwzięcia wymaganego do 

wydania decyzji środowiskowej na wykonanie rowów przydrożnych wraz  

z przepustami, przebudowę przepustu pod drogą związanej z zadaniem „Rozbudowa 

drogi gminnej relacji Dłużew – Lasomin”. 

W dniu 18.05.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą „Małgorzata 

Smater. Opracowania środowiskowe” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.  

Wartość zadania: 2 640,00 zł brutto.  

Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 31.07.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

  

17. Wykonanie projektów budowy oświetlenia ulicznego 

W dniu 04.06.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą „Zakład 

Instalacji Elektrycznych” Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w Stojadłach. W ramach tego 

zadania została wykonana Część 1 Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w 

miejscowościach Nowodwór.  

Wartość zadania: 3 075,00 zł brutto.  

Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 08.10.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

18. Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego 

W dniu 04.06.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą PELDOM 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu. W ramach tego zadania 

została wykonana Część 2 dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Siodło, Część 3 dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Starogród odcinek 1, Część 4 dokumentacja projektowa oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Starogród odcinek 2, Część 5 dokumentacja projektowa 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogród odcinek 3.  

Wartość zadania: 14 514,00 zł.  

Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 15.12.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 
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19. Doposażenie placów zabaw w sołectwie 

W dniu 12.08.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z Panem Grzegorzem 

Fabian oraz Panią Agnieszką Giza, prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą 

Frajda s.c., z siedzibą w miejscowości Radawiec Duży. W ramach tego zadania zostało 

wykonane: Część 1 „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bestwiny” oraz Część 2 

„Modernizacja placu zabaw w sołectwie Zglechów”.  

Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2020”.  

 

Wartość zadania: 35 350,01 zł brutto.  

Odbiór zadania nastąpił w dniu 05.10.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

 

W dniu 13.08.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z Panem Markiem 

Małeckim oraz Panią Kariną Małecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

AVIS s.c. Ekologiczne Place Zabaw, z siedzibą w Lublinie. W ramach tego zadania zostało 

wykonane „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grzebowilk”.  

Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2020”.  

Wartość zadania: 19 767,10 zł brutto.  

Odbiór zadania nastąpił w dniu 22.09.2020 r.  
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Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

 

W dniu 20.08.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z Panem Andrzejem 

Osiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Konserwacja Zieleni Andrzej 

Osiak, z siedzibą w miejscowości Ryki. W ramach tego zadania zostało wykonane 

„Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kośminy (zakup altany, stołów i ławek)”.  

Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2020”.  

Wartość zadania: 23 057,58 zł brutto.  

Odbiór zadania nastąpił w dniu 04.09.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 
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W dniu 25.09.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z Panem Markiem 

Małeckim oraz Panią Kariną Małecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

AVIS s.c. Ekologiczne Place Zabaw, z siedzibą w Lublinie. W ramach tego zadania została 

wykonana Modernizacji placu zabaw – kontynuacja w miejscowości Kąty”.  

Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2020”.  

Wartość zadania: 8 118,00 zł brutto.   

Odbiór zadania nastąpił w dniu 29.10.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

 

20. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz 

Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia  

W dniu 11.02.2020 r. na realizację zadania zawarta została umowa następującymi firmami 

działającymi jako KONSORCJUM: FECTUM S. A.  – LIDER konsorcjum z siedzibą w 

miejscowości Marki oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Ozdarski – 

PARTNER konsorcjum z siedzibą w miejscowości Gąski. W ramach tego zadania zostanie 

wykonany nowy budynek Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu 

Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia. Roboty  obejmują w 

szczególności: budowę budynku użyteczności publicznej o funkcji Urzędu Gminy, 

Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, budowę parkingu dla 30 

samochodów osobowych (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) wraz z 

utwardzeniami terenu, budowę wewnętrznej instalacji gazowej, instalacja wod.-kan., 

instalacja oświetlenia terenu.  

Wartość zadania: 8 445 987,15 zł brutto, w tym wartość 1 330 830,00 zł brutto płatna przez  

Gminną Bibliotekę Publiczną w Siennicy.  

Łączne nakłady w 2020 r. nie przekroczyły kwoty 5 482 778,95 zł brutto.  

Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 30.06.2021 r. 
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21. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa budynku Gminnej 

Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w 

miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia” 

W dniu 12.02.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą BUDCAT Rafał 

Szkup z siedzibą w  Mińsku Mazowieckim.  

Wartość zadania: 53 00,00 zł brutto, w tym wartość 6 500,00 zł brutto płatna przez  Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Siennicy.  

Łączne nakłady w 2020 r. nie przekroczyły kwoty 6 500,00 zł brutto.  

Planowany termin zakończenia pełnienia usługi przypada na dzień 30.06.2021 r. 

 

22. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zawiszy 

Czarnego w Żakowie 

W dniu 27.10.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą KORTBUD 

Janusz Gniado z siedzibą w miejscowości Okuniew. W ramach tego zadania zostalo 

wykonane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x40 metrów z nawierzchnią z trawy 

syntetycznej. Dodatkowo zaprojektowano utwardzenie terenu betonową kostką brukową 

gr.6 cm na ciągu pieszym. Powierzchnia płyty boiska wielofunkcyjnego 960,0 m2. 

Powierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 6cm: 255,0 m2.  
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Wartość zadania: 280 789,30 zł brutto.  

Odbiór zadania nastąpił w dniu 22.12.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

 

23. Budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starogrodzie 

W dniu 02.12.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firmą KORTBUD 

Janusz Gniado z siedzibą w miejscowości Okuniew. Przedmiot umowy obejmował 

wykonanie boiska naturalnego o wymiarach 66 x 44 metrów. Boisko sportowe posiada 

nawierzchnię z wysianej trawy sportowej – ROLTRAW, bramki aluminiowe 5 x 2 m, w 

tulejach wraz z siatką.  

Wartość zadania: 56 133,00 zł brutto.  

Odbiór zadania nastąpił w dniu 22.12.2020 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

Zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Powiatem Mińskim: 

1. Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów w miejscowości 

Siennica. Wartość zadania: 1 085 776,00 złotych. Gmina Siennica udzieliła Powiatowi 

Mińskiemu pomocy finansowej  w wysokości:  250 000,00 złotych. 

2. Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew polegająca na budowie chodnika  

w miejscowości Zglechów. Wartość zadania: 260 658,63 złotych. Gmina Siennica 

udzieliła Powiatowi Mińskiemu pomocy finansowej w wysokości: 130 329,00 złotych. 
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XIII. POZYSKANE W 2020 ROKU ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. 
Remont więźby dachowej i pokrycia 

dachowego zabytkowego budynku w 

miejscowości Siennica 

50 000,00 zł 

2. 
Zakup sprzętu komputerowego do 

zdalnej nauki – Zdalna szkoła+ 
74 999,76 zł 

3. 
Strategia Rozwoju Elektromobilności 

na terenie Gminy Siennica 49 000,00 zł 

4. 
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł 

ciepła w Gminie Siennica 
147 000,00 zł 

5. 
Zapewnienie funkcjonowania Klubu 

„Senior+” 
34 869,20 zł 

6. 
Zakup sprzętu komputerowego do 

zdalnej nauki w Gminie Siennica  
68 932,00 zł 

7. 
Remont budynku strażnicy OSP w 

Łękawicy 
20 000,00 zł 

8. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 

Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Zawiszy Czarnego w Żakowie 

100 000,00 zł 

9. 
Modernizacja placu zabaw w sołectwie 

Zglechów 
10 000,00 zł 

10. 
Doposażenie placu zabaw w sołectwie 

Bestwiny 
9 700,00 zł 

11. 
Doposażenie placu zabaw w sołectwie 

Grzebowilk  
9 883,55 zł 

12. 
Doposażenie placu zabaw w sołectwie 

Kośminy 
10 000,00 zł 

13. 
Zakup odzieży i sprzętu p. pożarowego 

dla OSP Starogród 
10 000,00 zł 

14. 
Zakup książek w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 
6 480,00 zł 

15. 
Dofinansowanie ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

1 232 779,00 zł 

16. Wykonanie prac remontowych na 

mogile nieznanego żołnierza Wojska 
20 000,00 zł 
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Polskiego poległego w walkach w 1939 

roku zlokalizowanej na Cmentarzu 

Parafialnym w Siennicy w 

miejscowości Siennica 

17. 
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 

na terenie gminy Siennica w 2020 roku 
49 996,60 zł 

18. 
Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Nowy Zglechów gmina 

Siennica – Etap I 

69 449,09 zł 

19. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Nowodwór, Zalesie – 

zlewnia P2 Gmina Siennica 

688 699,00 zł 

20. 
Wymiana urządzeń grzewczych w 

budynkach użyteczności publicznej w 

Gminie Siennica 

290 491,70 zł 

21. 

Budowa budynku Gminnej Biblioteki 

Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury 

oraz Urzędu Gminy w miejscowości 

Siennica wraz z dostawą wyposażenia 

meblowego i informatycznego 

2 956 200,00 zł 

22. 
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag 

20 300,00 zł 

23. WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – 

partycypacyjne planowanie 

przestrzenne w gminach  

20 000,00 zł 

Razem 5 948 779,90 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

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 

1. 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 31.12.2020 r. wynosi – 75.153.204,13zł.                 

Gmina Siennica posiada 191,5017 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni 

tych gruntów najwięcej przypada na drogi gminne – 161,0209 ha. Z ogólnej powierzchni 

gruntów będących własnością komunalną w 2020 r. wydzierżawionych było 0,0452 ha oraz w 

wieczystym użytkowaniu znajdowało się 0,0701 ha gruntów. 

Gmina posiada budynki: 

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

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

Publiczny ZOZ, 

 budynek administracyjny UG zajęty w pełni pod biuro, 

 budynek zaadoptowany na bibliotekę i biuro GOPS, 

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

 2 remizy strażackie, w których są świetlice  wiejskie, 

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

świetlice wiejskie, 

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

Nowym Zglechowie) 

 budynek przedszkola gminnego, 

 6 kontenerów, 

 kontener biurowy w miejscowości Dąbrowa. 

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

na gruntach wsi Siennica. Gmina posiada również oczyszczalnię ścieków o przepustowości 527 

m3na dobę wraz z siecią kanalizacyjną o długości 24,30 km w miejscowości Siennica. 

Powierzchnia gruntów zajętych pod gminną oczyszczalnię wynosi 0,5252 ha. Przydomowe 

oczyszczalnie ścieków – 142szt. 

Cmentarz komunalny o pow. 2,2258ha.  

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

w miejscowościach: Siennica i Nowy Zglechów. Długość sieci wodociągowej wynosi 152,50 

km. 

Ze środków transportowych Gmina posiada : 

 Samochód VW Caravelle,  
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 Samochód Dacia  Sandero  

 Samochody bojowe – szt 11 

 Mikrociagnik - szt 1     

 Agregat prądotwórczy - szt 2 

 Ciągnik rolniczy 

 Przyczepa rolnicza 

 Przyczepa Rydwan 

 Równiarka 

 Koparko ładowarka 

 Pług do odśnieżania 

Urządzenia i wyposażenie m.in. w tym: 

 Urządzenie wielofunkcyjne do pielęgnacji pasa drogowego 

 Posypywarka 
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XVI. BUDŻET GMINY 

 

               Zgodnie z Uchwałą  Nr XV.0007.134.2019 Rady Gminy w Siennicy  z dnia 27 grudnia 

2019 roku  budżet Gminy Siennica na 2020 rok  został uchwalony:   

 strona dochodów budżetu   

dochody budżetowe zaplanowano  w kwocie  41.217.096,50 zł. 

z czego: 

 -  dochody bieżące 40.993.096,50 zł.,  

-  dochody majątkowe  224.000,00 zł, 

 

 strona  wydatków budżetu  

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie  47.813.063,50 zł.  

z czego: 

 - wydatki bieżące  39.850.966,50 zł. 

-  wydatki majątkowe  7.962.097,00 zł. 

 

 deficyt budżetowy – 6.595.967,00 zł. 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  z zaciągniętych pożyczek w kwocie 

776.000,00 zł.,  kredytów w kwocie 5.530,00 zł. i wolnych środków 289.967,00 zł.   

 

 przychody budżetu  w kwocie 7.665.492,30 zł. z tytułu: 

a)  wolnych środków w kwocie 289.967,30 zł., 

b) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie  7.375.525,00 zł., 

 

 rozchody budżetowe zaplanowano w kwocie  1.069.525,30 zł.   

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody  w okresie sprawozdawczym  zwiększono do kwoty 

48.260.490,47 zł, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zwiększeniu  o kwotę -             

7.043.393,97  zł. 

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2020 zwiększono  do kwoty 55.687.272,03 zł., co 

oznacza że  na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ 

zwiększeniu  o kwotę 7.874.208,53  zł.   

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu  w wysokości  –    

7.426.781,56 zł., która zostanie pokryta z tytułu :  

a) przychodów pochodzących z zaciąganych pożyczek w kwocie 6.306.000,00 zł., 
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b) wolnych środków w kwocie 1.098.966,86 zł.   

 

       W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2020 roku  do 31.12.2020 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 2020 rok przyjął następujące wartości: 

Dochody ogółem:    48.260.490,47  zł.  

w tym:   

bieżące          44.513.682,81 zł. 

majątkowe                3.746.807,66.zł. 

 

Wydatki ogółem:     55.687.272,03 zł. 

w tym:  

bieżące                    44.186.580,03 zł. 

majątkowe               11.500.692,00  zł. 

 

Deficyt budżetowy         7.426.781,56 zł. 
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XVII.   PODSUMOWANIE 

 

Raport o stanie Gminy Siennica za rok 2020 jest obszernym kompendium wiedzy na 

temat działalności władz samorządowych w poprzednim roku. Zawiera on w sobie wszystkie 

przejawy działalności samorządowej, które prowadzą do poprawy jakości i bezpieczeństwa 

życia Naszych Mieszańców. W zeszłym roku ukończono kilka ważnych inwestycji, które z 

pewnością wpłynęły na rozwój, postrzeganie i estetykę gminy. Każda inwestycja jest żywym 

przykładem przejawu troski o Naszą Gminę. Nie wszystkie działania mogą być finansowane z 

własnego budżetu, dlatego intensywnie, a co ważniejsze skutecznie staramy się o pozyskiwanie 

funduszy pozabudżetowych. Mądra i prowadzona w sposób przemyślany polityka finansowa 

Gminy Siennica pozwala na jej rozwój, oparty na zaufaniu i stabilizacji, które są gwarantem 

dobrej współpracy, pomiędzy inwestorami, a władzami samorządowymi, oferującymi pełne 

wsparcie procesu inwestycyjnego. Te wymienione, jak i inne działania nie byłyby możliwe bez 

właściwej i pozytywnej współpracy organów władzy samorządowej. Zasobność „gminnego 

portfela” zmusza nas niejednokrotnie do odłożenia pewnych zadań na lata późniejsze i 

realizowania tych najpotrzebniejszych dla mieszkańców. Mam nadzieję, że niniejszy raport 

będzie doskonałym źródłem wiedzy na temat zmian, jakie miały miejsce w ciągu zaledwie 

jednego roku. Raport o stanie Gminy to także możliwość ukazania aktywności samorządowców 

w życiu społecznym, które niestety w 2020 roku w znacznym stopniu ograniczyła pandemia. 

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

gminnych jednostek organizacyjnych, Radnych, Sołtysów, Rad Sołeckich, organizacji 

pozarządowych oraz przede wszystkim mieszkańców.  Dziękuję zatem wszystkim osobom 

zaangażowanym w codzienną pracę nad rozwojem naszej gminy.  

Mam nadzieję, że opracowany dokument w przejrzysty  sposób przekazał najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem Gminy Siennica - miejsca, które razem tworzymy, 

budujemy, rozwijamy dla naszych mieszkańców, gdyż to właśnie satysfakcja mieszkańców, 

jest wymierną oceną naszej samorządowej działalności. 

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) 

 


