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1. Wstęp 
 

Zgodnie z postanowieniami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do dnia 31 maja Wójt zobowiązany jest przedstawić 

Radzie Gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności Wójta  

za rok poprzedni. 

Raport uwzględnia przede wszystkim informacje na temat realizacji polityk, 

programów, strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu obywatelskiego. 

Gmina realizuje zadania własne, zadania zlecone przez administrację rządową  

oraz zadania publiczne powierzone gminie w drodze zawartych porozumień. 

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczeństwa,  

a przede wszystkim realizacja zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, zaopatrzenia 

w wodę, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki, ładu 

przestrzennego, ochrony środowiska i utrzymania dróg gminnych. Natomiast zadania zlecone 

przez administrację rządową  dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów  

i obronności. 

Niniejszy raport opracowany został na podstawie danych zebranych od pracowników 

merytorycznych Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych instytucji. Opisują  

one sytuację gminy w kontekście realizacji jej podstawowych zadań.   

 

2. Informacje ogólne 

 

 Jednostką wykonująca zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie 

zadań jest Urząd Gminy.  Ponadto zadania te współrealizują utworzone w gminie  jednostki 

organizacyjne.  

W roku 2018 w Gminie Siemień funkcjonowały dwie jednostki organizacyjne (Gminny 

Zespół Obsługi Szkół w Siemieniu i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu),  

jeden zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu) oraz dwie gminne 

instytucje Kultury  (Gminny Ośrodek Kultury w Siemieniu i Gminna Biblioteka w Siemieniu).  

Ponadto w roku 2018 Gminie Siemień funkcjonowały cztery szkoły, w tym jedna 

prowadzona przez Stowarzyszenie.  

 

3. Władze gminy 

 

  Organem wykonawczym gminy jest Wójt. W roku 2018 funkcję Wójta Gminy pełnili  

Stanisław Dawidek (do 23 listopada) oraz Tomasz Kanak (od 23 listopada).  

  Do zadań Wójta należało wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz innych zadań 

określonych przepisami prawa, a w szczególności: opracowywanie strategii, programów 

rozwoju gminy,  gospodarowanie mieniem komunalnym oraz realizacja budżetu. 
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  Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy, wybierana na okres 

trwania kadencji. Do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

gminy m.in. uchwalanie statutu gminy, budżetu, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat itp.  

  Rada Gminy Siemień w 2018 roku liczyła 15 Radnych, pracujących w 4 Komisjach Rady 

Gminy Siemień. 

 

Lp. Nazwisko i imię Pełniona funkcja 

1. Wójcik Janusz Przewodniczący Rady Gminy  

2. Klajda Marta 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Członek Kom. Ekon. i Inwest. 
Członek Kom. Roln. i Rozw. Gosp. 

3. Banach Sławomir Przew. Kom. Roln. i Rozw. Gosp. 
Członek Kom. Ładu i Porz. Publ. 

4. Budzyński Daniel Seweryn 
Członek Kom. Ekon. i Inwest. 
Członek Kom. Roln. i Rozw. Gosp. 

5. Byk Barbara Teresa 
Z-ca Przew. Kom. Ekon. i Inwest. 
Członek Kom. Ładu i Porz. Publ. 

6. Danilkiewicz Leszek Marian 
Przew. Kom. Ładu  i Porz. Publ. 
Członek Kom. Ekonom. i Inwest. 

7. Konarska Małgorzata Maria 
 Przew. Kom. Ośw. Kult. iSp. Socj. 
Członek Kom. Ekonom. I Inwest. 
Członek Komisji Rewizyjnej 

8. Lipiński Krzysztof 
Członek Kom. Ośw. Kult. i Sp. Socj. 
Członek Kom. Ładu i Porz. Publ. 

9. Łukaszek Henryka Petronela 
Przew. Komisji Rewizyjnej 
Członek Kom. Ekonom. i Inwest. 

10. Matyjaszczyk Marzena 
Członek Komisji Rewizyjnej 
Członek Kom. Ekonom. i Inwest. 
Członek Kom. Ośw. Kult. i Sp. Socj. 

11. Mróz Ryszard Przew. Kom. Ekonomicznej i Inw. 
Członek Kom. Roln. i Rozw. Gosp. 

12. Musik Krzysztof 
Z-ca Przew. Kom.Roln. i Rozw. Gosp. 
Członek Kom. Ładu i Porz. Publ. 

13. Pachucki Mateusz 
Z-ca Przew. Kom. Ośw. Kult. i Sp. Socj. 
Członek Komisji Rewizyjnej 
Członek Kom. Roln. i Rozw. Gosp. 

14. Teleon Stanisław 
Z-ca Przew. Komisji Rewizyjnej 
Członek Kom. Ekonom. i Inwest. 
Członek Kom. Ośw. Kult. i Sp. Socj. 

15. Wołowik Grzegorz 
Z-ca Przew. Kom. Ładu  i Porz. Publ. 
Członek Kom. Roln. i Rozw. Gosp. 
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4. Realizacja budżetu i inwestycji  

 

Budżet Gminy Siemień w roku 2018 zamknął się nadwyżką w wysokości  

1 488 749,53 zł. Na dzień 31.12.2018 r. gmina nie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na rachunku 

bankowym budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 6 580 693,28 zł.  

Strona dochodowa budżetu gminy w 2018 r. została zrealizowana w 100,6%. Dochody 

gminy zrealizowano na łączną kwotę 18 067 644,38 zł, z czego dochody: 

 na postawie porozumień z Administracją Rządową wykonano na kwotę 7 382,10 zł; 

 na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano  

na kwotę 30 000 zł; 

 dochody własne wykonano na kwotę 12 268 782,95 zł. 

Wydatki budżetu gminy ogółem stanowiły kwotę 16 578 894,85 zł, co stanowiło 80,6% 

planowanych do realizacji wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie łącznej  

16 156 649,18 zł, z czego na: 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 6 128 703,13 zł; 

 zadania statutowe wydano 3 236 607,68 zł; 

 dotacje na zadania bieżące 821 179,58 zł, z czego: 

o 480 490,72 zł – dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorze; 

o 321 672,70 zł – dla gminnych instytucji kultury; 

o 2 705,00 zł – dla jednostek OSP; 

o 9 160,50 zł – dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego; 

o 7 150,66 zł – dla Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Lublin północny-wschód. 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 906 456,21 zł; 

 programy finansowane z e środków unijnych 63 702,58 zł. 

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 422 245,67 zł, z czego: 

 na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wydano  

159 388,23 zł, w tym: 

o przekazano dostaję dla Starostwa powiatowego w Parczewie na modernizację 

drogi powiatowej w Miłkowie w kwocie 1 643,80 zł; 

o modernizacja drogi w Żminnem 157 744,43 zł.  

 na zadania własne wydano 262 857,44 zł, z czego na: 

o infrastrukturę kanalizacyjną 18 450,00 zł; 

o budowę dróg gminnych 93 023,63 zł; 

o ogrodzenia i plac zabaw 12 730,00 zł; 

o remont budynków OSP 9 615,77 zł; 

o oświetlanie solarno-ledowe 20 196,60 zł; 

o remont świetlic 108 841,44 zł. 

 

  W roku 2018 osiągnięto przychody w kwocie 5 071 407,28 zł z tytułu spłat pożyczek 

i nadwyżki z lat ubiegłych.  



      

5 
 

Rozchody budżetu gminy stanowiły kwotę 124 518,07 zł w związku z udzieleniem 

pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących  

z budżetu UE. 

Skutki obniżenia górnych  stawek w podatku rolnym, podatku od nieruchomości  

i podatku od środku transportowych w 2018 r. wyniosły łącznie 446 362,56 zł, co skutkować 

będzie obniżeniem subwencji wyrównawczej dla gminy. 

 

W roku 2018 w Gminie Siemień realizowano następujące inwestycje: 

 

5. Mienie komunalne gminy  

 

  Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Siemień są nieruchomości,  

na które składają się grunty, budynki i budowle. 

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Siemień posiada prawo własności nieruchomości 

gruntowych o ogólnej powierzchni 301,5494 ha o łącznej wartości 1 014 852,85 zł, w tym: 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków 
Koszt 

inwestycji 
w środki z funduszu 

sołeckiego: 

1. „Modernizacja infrastruktury 
kanalizacyjnej  
na terenie gminy Siemień”  

50 510,00 zł - - 

2. „Modernizacja istniejącej sieci 
wodociągowej  
w Siemieniu, pompowni 
wspomagającej w miejscowości 
Wierzchowiny Stare wraz  
z robotami towarzyszącymi”  

1 039 049,46 zł 18 450,00 zł - 

3. Inwestycje drogowe – modernizacja 
grogi  
Nr 103388L w Żminnem, dz.213 i 217 
w Miłkowie oraz Nr 103972 L w 
Sewerynówce   

252 193,43 zł 250 768,06 zł 13 18,43 zł 

4. Wykonanie ogrodzenia i chodnika 
przy placu zabaw w Miłków-Kolonia 12 475,98 zł 9 230,00 zł 9 230,00 zł 

5. Ogrodzenie wraz z bramą przy 
budynku komunalnym w Gródku 
Szlacheckim – kontynuacja 

3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł 

6. Remonty budynków OSP Siemień – 
wykonanie łazienki 9 623,72 zł 9 615,77 zł 9 615,77 zł 

7. Wykonanie oświetlenia solarno-
ledowego w Augustówce i Juliopolu  20 175,78 zł 20 196,60 zł 20 098,30 zł 

8. Budowa świetlicy  Łubce 120 000,00 zł 95 192,40 zł - 

9. Wykonanie łazienki w świetlicy w 
Działyniu 13 649,58 zł 13 649,04 zł 13 649,04 zł 

10.  „Rozwój infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej na terenie gminy 
Siemień” – projekt LGRyb 

80 253,00 zł - - 

Razem 1 601 530,95 zł 420 601,87 zł 69 251,54 zł. 
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 zasób gminny – 296,2394 ha – wartość 945 698,05 zł (grunty – 545 601,38 zł,  grunty  

pod drogami – 400 096,67 zł); 

 nieruchomości przekazane w trwały zarząd – 5,31 ha – wartość 69 154,80 zł. 

W skład mienie komunalnego wchodzą również budynki i budowle, których wartość na 

dzień 31.12.2018 r. wynosi – 35 199 838,43 zł, w tym:  

 zasób gminy – 31 980 126,99 zł; 

 budynki i budowle przekazane w trwały zarząd – 3 219 711,44 zł. 

 

Stan zasobu komunalnego gminy Siemień wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. 

 

Rodzaj zasobu powierzchnia (ha) 
powierzchnia  

w % 

Nieruchomości będące w zasobie gminy 296,2394 97,91 % 

Nieruchomości gminy przekazane w trwały zarząd 5,31 1,93 % 

Nieruchomości gminy oddane w wieczyste użytkowanie 0,44 0,16 % 

 

  Gmina Siemień posiada prawo własności mienia ruchomego stanowiącego środki 

transportu o łącznej wartości 1.364.054,88 zł, w tym: 

 samochód strażacki – Lublin - OSP Siemień – 50.610,00 zł; 

  samochód strażacki – Lublin – OSP Działyń – 53.800,00 zł; 

 Jelcz OSP Siemień – 81.038,88 zł; 

 samochód bojowy Magirus - Klockner – OSP Wierzchowiny – 45.000,00 zł; 

 samochód bojowy Magirus – OSP Jezioro – 70.000,00 zł; 

 Ford Transit Kombi – OSP Siemień – 97.956,00 zł; 

 Autobus Autosan AL.9 (biały) – 633.450,00 zł; 

  Gimbus – 207.400,00 zł; 

 Volkswagen Transporter Caravelle – 124.800,00 zł. 

 

  W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zasób mienia komunalnego  

Gminy Siemień uległ zwiększeniu o następujące nieruchomości:  

 w miesiącu sierpień 2018 r. – w związku z uprawomocnieniem się decyzji Wojewody 

Lubelskiego (decyzje komunalizacyjne) stan mienia uległ zwiększeniu o drogi położone  

w Jeziorze o pow. 0,2103 ha - wartość 420,60 zł; 

 w miesiącu sierpień 2018 r. – w związku z decyzją starosty parczewskiego – zamiana 

gruntów – droga w Żminnym – zwiększenie o pow. 0,0810 ha – wartość pozostała  

bez zmian;  

 w miesiącu październik 2018 r. – w związku z uprawomocnieniem się decyzji 

Wojewody Lubelskiego (decyzje komunalizacyjne) stan mienia uległ zwiększeniu  

o drogi położone w Jeziorze o pow. 0,0216 ha - wartość 43,20 zł; 
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 w miesiącu sierpień 2018 r. – w związku uprawomocnieniem Decyzji Wojewody 

Lubelskiego, zwiększenie o nieruchomość położona w miejscowości Łubka,  

o pow. 1,4352 ha - wartość 14 352,00 zł.     

  W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zasób mienia komunalnego  

Gminy Siemień uległ zmniejszeniu   o następujące nieruchomości:  

 w miesiącu sierpień 2018 r. – w związku ze sprzedażą, zmniejszenie o nieruchomość 

oznaczoną nr działki 21/6, położonej w Żminnym o pow. 0,81 ha, wartość 800,00 zł; 

 w miesiącu wrzesień 2018 r. – w związku ze sprzedażą, zmniejszenie o nieruchomość 

oznaczoną nr działki 218/7, położonej w Miłkowie Kolonii o pow. 0,0557 ha,  

wartość 736,87 zł; 

 w miesiącu wrzesień 2018 r. – w związku ze sprzedażą, zmniejszenie o nieruchomość 

oznaczona nr działki 173, położonej w Woli Tulnickiej o pow. 0,2413 ha,  

wartość 3 619,50 zł; 

 w miesiącu wrzesień 2018 r. – w związku ze sprzedażą, zmniejszenie o nieruchomość 

oznaczoną nr działki 422/2, położonej w Juliopolu o pow. 0,46 ha, wartość 207,00 zł; 

 w miesiącu październik 2018 r. – w związku ze sprzedażą, zmniejszenie o nieruchomość 

oznaczoną nr działki 7/2, położoną w Woli Tulnickiej o pow. 0,9670 ha,  

wartość 1 000,00 zł; 

 w miesiącu sierpień 2018 r. – w związku z decyzją Starosty Parczewskiego – zamiana 

gruntów w miejscowości Żminne – zmniejszenie o pow. 0,0046 ha, wartość bez zmian; 

 w miesiącu wrzesień 2018 r. – w związku z podziałem nieruchomości w miejscowości 

Miłków Kolonia – zmniejszenie o pow. 0,0052 ha, wartość bez zmian.  

 

  Mienie  komunalne Gminy Siemień zostało rozdysponowane w następujący sposób:  

 na podstawie umów dzierżawy przekazano 43,9763 ha nieruchomości gruntowych  

na cele rolne dla 49 dzierżawców (rolnicy – osoby fizyczne); 

 na podstawie umów użyczenia przekazano nieodpłatnie nieruchomości  

dla Ochotniczych Straży Pożarnych; 

 na podstawie umów użytkowania przekazano nieodpłatnie pomieszczenia biurowe  

w starym i nowy biurowcu Urzędu Gminy, budynkach strażnicy OSP oraz budynku 

komunalnym (po posterunku policji) dla: Gminnego Ośrodka Kultury w Siemieniu, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  

w Siemieniu, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Siemieniu, Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Siemieniu; 

 na podstawie umowy użyczenia przekazano nieodpłatnie nieruchomość  

dla Stowarzyszenia Wsi Jezioro – budynek szkoły; 

 na podstawie umów dzierżawy lub najmu przekazano nieruchomości gruntowe, 

budynki, lokale mieszkaniowe i lokale użytkowe dla 17 dzierżawców lub najemców; 

 trwały zarząd nieruchomości gruntowych o łącznej wartości 69 154,80 zł  

wraz z budynkami o łącznej wartości 3 219 711,44 zł dla: 
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o Szkoły Podstawowej w Gródku Szlacheckim – nieruchomość położona  

w Gródku Szlacheckim, tj. dz. ew. 129/1 o pow. 10 400 m² wraz ze znajdującą 

się na niej zabudową – budynkiem Szkoły Podstawowej oraz ogrodzeniem 

szkoły; 

o Szkoły Podstawowej w Juliopolu – nieruchomość położona w Juliopolu 

oznaczona nr dz. 198/4 i 198/12 o pow. 11 000 m² wraz ze znajdującą  

się na niej zabudową – budynkiem Szkoły Podstawowej; 

o ZPO w Siemieniu – nieruchomość położona w obrębie ewidencji gruntów Kol. 

Siemień oznaczona nr dz. 248 o pow. 31 700 m² wraz ze znajdująca  

się zabudową.  

 grunty oddane w użytkowanie wieczyste: powierzchnia ogółem – 0,44 ha – o wartości 

3 080,00 zł.  

 

Zestawienie sposobu udostępnienia nieruchomości z zasobu gminy Siemień 

 

 

Nazwa czynności 

 

ilość działek ilość lokali pow. cel 

dzierżawa gruntów rolnych 82 0 43,9763  ha 
użytkowanie 

rolnicze 

nieodpłatne umowy 
użyczenia oraz użytkowania 
dla jednostek (GBP, GOPS, 
ZGK, GZOS, GOK) oraz OSP 

7 
11 - 

jednostki 
1,6672 ha- OSP 

na cele statutowe 
związane z 

działalnością 

najem oraz dzierżawa  dla 
przedsiębiorców 11 9 

478 m² - wieże 
transmisyjne 

 
0,46 ha – ośrodek 

zdrowia 

 

w związku z 
prowadzona 
działalnością 

umowy najmu mieszkania 
komunalne 4 6 0 

mieszkania 
komunalne 

trwały zarząd oraz 
nieodpłatne umowa 
użyczenie (szkoła Jezioro) 

5 4 szkoły 6,12 ha cele szkolnictwa 

 

  Ponadto w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzi 1 lokal socjalny oraz 9 lokali 

mieszkalnych, zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemień, 

odpowiednio: 

 lokal socjalny znajdujący się w budynku  Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorze, 

usytuowanym na działce nr 80/3, pod adresem Jezioro 143, budynek murowany,  

lokal o pow. użytkowej 40 m ²; 
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 2 lokale mieszkalne - budynek Ośrodka Zdrowia w Siemieniu, usytuowany na działce  

nr 139 w obrębie Kolonia Siemień, pod adresem Siemień, ul. Kasztanowa 4,  

budynek murowany, lokale o łącznej pow. użytkowej 108,08 m²; 

 2 lokale mieszkalne – budynek  Ośrodka Zdrowia w Gródku Szlacheckim, usytuowany  

na działce nr 130 w obrębie Gródek, pod adresem Gródek Szlachecki 141,  

budynek murowany, lokale o łącznej pow. użytkowej 104,04 m²; 

 1 lokal mieszkalny – budynek „Wodomistrzówki” w Siemieniu, usytuowany na działce  

nr 143 w obrębie Kolonia Siemień, pod adresem Siemień, ul. Stawowa 5,  

budynek murowany, lokal o pow. użytkowej 58 m ²; 

 3 lokale mieszkalne – budynek mieszkalno-administracyjny, usytuowany na działce  

nr 142 w obrębie Kolonia Siemień, pod adresem Siemień, ul. Stawowa 3,  

budynek murowany, lokale o łącznej pow. użytkowej 147,90 m ²; 

 1 lokal mieszkalne – budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorze, usytuowany  

na działce 80/3, pod adresem Jezioro 143, budynek murowany, lokal o pow. użytkowej  

49 m ². 

  Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. niezamieszkały był 1 lokal socjalny  

oraz 2 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia w Siemieniu.   

 

Wykaz umów najmu lokali mieszkalnych 

 

Lp. Opis przedmiotu najmu Powierzchnia 
mieszkania 

m-czny czynsz (zł.) 

1. mieszkanie ul. Stawowa 3, Siemień 46,60 m² 186,40 

2. mieszkanie ul. Stawowa 3, Siemień 48,90 m² 195,60 

3. mieszkanie, ul. Stawowa 3, Siemień 

pomieszczenie gospodarcze 

52,40 m² 

6,12 m² 

234,08 

4. mieszkanie, ul. Stawowa 5, Siemień 58 m² 232,00 

5. mieszkanie, Gródek Szlachecki 141 104,04 m² 416,16 

6. mieszkanie, Jezioro 143 49 m² 196,00 

 

  W roku 2018 dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności  i  innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania  posiadania przedstawiały się następująco:  

 dochody z tytułu najmu/dzierżawy lokali i dzierżawy gruntów – 142 713,10 zł, w tym: 

o z tytułu czynszu za najem/dzierżawę lokali użytkowych i mieszkalnych oraz 

dzierżawy gruntów (w tym gruntów rolnych) – 122 359,74 zł; 

o z tytułu centralnego ogrzewania lokali użytkowych wynajmowanych w starym 

biurowcu UG oraz mieszkań komunalnych – 11 729,03 zł; 

o z tytułu opłat za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach użytkowych  

–  7 352,17 zł; 

o z tytułu dzierżawy gruntów łowieckich przez Starostwo Powiatowe  

w Parczewie – 1 272,16 zł. 
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 dochody z  tytułu wieczystego użytkowania – 307,70 zł; 

 dochody z tytułu sprzedaży – 66 498,00 zł, w tym: 

o z tytułu sprzedaży nieruchomości, dz. 422/2, pow. 0,0,46 ha w Juliopolu  

– 4 394,00 zł; 

o z tytułu sprzedaży nieruchomości, dz. 21/6, pow. 0,81 ha w Żminnem  

– 18 677,00 zł; 

o z tytułu sprzedaży nieruchomości, dz. 218/7, pow. 0,0557 ha  

w  Miłkowie-Kolonii – 12.015,00 zł; 

o z tytułu sprzedaży nieruchomości, dz. 173, pow. 0,2413 ha w Woli Tulnickie 

– 17 286,00 zł; 

o z tytułu sprzedaży nieruchomości, dz. 7/2, pow. 0,9670 ha w Woli Tulnickiej  

– 14 126,00 zł. 

 

6. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

 

6.1. Realizacja polityk i spraw bieżących gmin 

 

6.1.1.  Polityka zagospodarowania przestrzennego gminy 

 

  W gminie Siemień obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obejmujący teren całej gminy.  

  Do Urzędu Gminy na bieżąco wpływają wnioski w  sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym konieczne  jest wszczęcie procedury 

zmierzającej do uchwalenia nowego planu.  

 

6.1.2 Polityka oświatowa  

 

W roku 2018 Gmina Siemień była organem prowadzącym dla 4 jednostek 

oświatowych, w tym: 1 przedszkola i 3 szkół podstawowych (jedna z oddziałami klas 

dotychczasowego gimnazjum). Szkoły dla których organem prowadzącym była gmina Siemień 

posiadały następującą strukturę:  

1. Zespół Placówek Oświatowych w Siemieniu: 

  Oddziały klas gimnazjalnych, 

  Szkoła podstawowa,  

  Przedszkole. 

2. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w  Juliopolu: 

 Szkoła podstawowa, 

 Oddział przedszkolny. 

3. Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim: 

 Szkoła podstawowa, 

 Oddział przedszkolny. 



      

11 
 

 

Nadzór nad realizacją obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego  

oraz obowiązku szkolnego w granicach swoich obwodów sprawowali odpowiednio dyrektorzy 

szkół. W roku szkolnym 2017/2018 wychowaniem przedszkolnym objęte zostały dzieci  

od 3 do 6 lat. Wszystkim rekrutującym gmina zapewniła możliwość korzystania  

z wychowania przedszkolnego we własnym okręgu.  

Organizację pracy szkół i przedszkola regulowały zatwierdzone przez Wójta Gminy 

Siemień arkusze organizacji, które uzyskały pozytywną opinię Kuratora Oświaty.   

Zgodnie ze stanem Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017 r.   

do szkół uczęszczało 396 uczniów w 29 oddziałach, z czego: 

 

Nazwa szkoły Ilość uczniów Ilość oddziałów 

Zespół Placówek Oświatowych  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   
w Siemieniu  

Przedszkole  68 3 

Szkoła Podstawowa  128 7 

Klasy gimnazjalne  67 3 

Szkoła Podstawowa  
im. Henryka Sienkiewicza w Juliopolu  

Oddział przedszkolny  24 1 

Szkoła Podstawowa 64 7 

Szkoła Podstawowa  
w Gródku Szlacheckim  

Oddział przedszkolny 19 1 

Szkoła Podstawowa 26 7 

Łącznie w gminie 396 29 

 

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkoły  

w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla których organem prowadzącym była gmina 

Siemień  zatrudnionych było 64 nauczycieli na 46,35 etatu.  

 
Zatrudnienie nauczyli w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 (wg SIO 30.09.2017) 

Nazwa szkoły 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Liczba Etat Liczba Etat Liczba Etat Liczba etat 

Zespół Placówek Oświatowych              w 
Siemieniu   

1 0,5 2 2 10 8,94 17 15,78 

Szkoła Podstawowa                           w 
Gródku Szlacheckim 

0 0 4 2,02 6 3,33 5 2,7 

Szkoła Podstawowa w Juliopolu  0 0 2 0,5 7 3,66 10 6,92 

Łącznie  1 0,5 8 4,52 23 15,93 32 25,4 

 

W roku szkolnym 2018 wszyscy nauczyciele w szkołach zatrudnieni byli zgodnie  

z kwalifikacjami, a w uzasadnionych przypadkach Dyrektorzy otrzymywali zgodę Kuratora 

Oświaty na zatrudnienie osób bez kwalifikacji.  Przeważająca większość z nauczycieli posiadała 

kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów.  
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 Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela jednostki samorządu 

terytorialnego zobowiązane są do wypłaty nauczycielom, których stopnie awansu w danej 

jednostce nie uzyskały średniej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

jednorazowego dodatku uzupełniającego.  

Gmina Siemień w ubiegłym roku nie osiągnęła średniej dla nauczycieli stażystów  

i mianowanych, którym wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości  

10 078,06 zł.  

W ramach administracji i obsługi w szkołach zatrudnionych było 17 pracowników: 

trzech sekretarzy szkoły, 6 pracowników kuchni, 2 konserwatorów oraz 7 sprzątaczek.  

Wzorem roku poprzedniego w Szkole Podstawowej w Juliopolu w ramach pomocy 

pedagogiczno–psychologicznej zatrudniono logopedę i psychologa, który opieką objął 

wszystkich uczniów z terenu gminy, a w szczególności uczniów posiadających orzeczenia  

i opinie wydane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną oraz dzieci u których trudności 

zauważyli rodzice lub nauczyciele.  

W związku ze zmianami w systemie oświaty polegającymi na zmianie struktury 

szkolnictwa mającej na celu stopniowe wygaszenie kształcenia w gimnazjum i przywrócenie 

systemu ośmioklasowego w roku szkolnym 2017/2018 w klasie VI nie przeprowadzano 

ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji.   

Natomiast w terminie 18-20 kwietnia 2018 r. przeprowadzony został egzamin 

gimnazjalny. Składał się on z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej sprawdzano 

wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,  

w części drugiej matematyczno-przyrodniczej – sprawdzano umiejętności z zakresu 

matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,  

w części trzeciej sprawdzano wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 

  W roku 2018 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 27 uczniów z czego 15% uczniów 

stanowili uczniowie z zaświadczeniami o dysleksji. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiały  

się następująco: 

Część humanistyczna: 

 Średni wynik z  języka polskiego 65% (5 miejsce w powiecie), 

 Średni wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie  56% (4 miejsce w powiecie). 

Część matematyczno-przyrodnicza  

 Średni wynik  z matematyki 43% (5 miejsce w powiecie), 

 Średni wynik  z przedmiotów przyrodniczych 50% (4 miejsce w powiecie).  

Część języki obce nowożytne  

 Średni wynik  język angielski – poziom podstawowy  54% (6 miejsce w powiecie) – 

przystąpiło 26 uczniów, 

 Średni wynik  język angielski – poziom rozszerzony 36% (6 miejsce w powiecie) 

przystąpiło 26 uczniów,  

 Średni wynik  język niemiecki  – poziom podstawowy 45% (1 miejsce w powiecie) – 

przystąpił 1 uczeń  
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  Realizując obowiązki określone w art. 17 Ustawy o systemie oświaty do szkół 

dowożono uczniów zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkoły. W ubiegłym  

roku szkolnym około 300 uczniów korzystało z dowozu do szkoły. Gmina zadanie te realizuje 

przy użyciu 2 autokarów będących jej własnością.  

  Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 zawarto 3 umowy z rodzicami uczniów 

niepełnosprawnych na zwrot kosztów dowozu tych uczniów do szkoły i wypłacono zwrot  

za te koszty. Rodzice tych uczniów zapewniali dowożenie we własnym zakresie. 

 Obsługa administracyjna w poszczególnych szkołach zapewniona była po przez 

dyrektorów szkół oraz pracownice sekretariatu.   

  Obsługę finansową szkół, obsługę stypendialną uczniów oraz realizację większości 

zadań gminy dotyczących spraw oświatowych sprawował Gminny Zespół Obsługi Szkół  

w Siemieniu zatrudniający 4 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.  

 

6.1.3 Polityka społeczna   

 

  Działalność w zakresie polityki społecznej w gminie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Siemieniu. Wykonuje on prace wynikające z zadań własnych i zleconych gminie.  

W roku 2018 GOPS  udzielił następujących form pomocy: 
 

Lp. Rodzaj świadczenia Kwota razem 

1. Zasiłek stały 119 953,69 zł 

2. Usługi opiekuńcze 117 982 zł 

3. Zasiłek celowy i w naturze 25 360,48 zł 

4. Opłata za DPS 199 619,68 zł 

5. Zasiłek okresowy 141 586,48 zł 

6. 
Program wieloletni: pomoc państwa w zakresie 
dożywiania 

240 000,00 zł 

RAZEM 844 502,33 zł 

 

 Głównymi przyczynami korzystania ze świadczeń było ubóstwo, długotrwała choroba, 

bezrobocie, niepełnosprawność i wielodzietność. 

Pracownicy Ośrodka zajmowali się też wypłatą zasiłków stałych z tej formy pomocy 

korzystało 19 osób (mniej o 5 osób w stosunku do roku 2017), realizacją usług opiekuńczych   

z których korzystało  21 osób. Ponadto realizowano program wieloletni „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” z którego skorzystało 364 osoby, a zasiłek rodzinny otrzymywało  

236 rodzin. Ponoszono również opłaty za pobyt 8 podopiecznych w domu pomocy społecznej. 

Z funduszu alimentacyjnego wypłacono 402  świadczenia dla 24 rodzin. 
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  W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2018 r. zatrudniony był też asystent 

rodziny, który sprawował opiekę na 4 rodzinami. Asystent rodziny towarzyszył rodzicom  

we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, 

aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.  

Działania asystenta rodziny zmierzały do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, 

w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.   

 W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne. Stypendia 

otrzymało 107 uczniów z  60 rodzin. 

W rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych GOPS współpracował z Wójtem 

Gminy, Radnymi, Dyrektorami Szkół, PUP w Parczewie, Policją, Proboszczami Parafii, 

Placówkami Służby Zdrowia, Oddziałem Odwykowym, Kuratorami Sądowymi, PCPR, Centrum 

Pomocy Interdyscyplinarnej "BONA FIDES" w Parczewie, Sądami, Sołtysami oraz Społecznością 

Gminy Siemień. 

 

6.1.4 Infrastruktura, środowisko i ochrona zabytków 

 

  Na terenie Gminy Siemień zlokalizowane są drogi wojewódzkie o łącznej długości 

16,616 km, drogi powiatowe – 44,942 km oraz drogi gminne – 84,014 km.  

  W roku 2018 dokonano następujących inwestycji drogowych: 

 modernizacja drogi Nr 103388L w Żminnem,  

 dz.213 i 217 w Miłkowie  

 oraz Nr 103972 L w Sewerynówce.  

  Ponadto PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin,  ul. Garbarska 21,  20-340 Lublin jako 

inwestor wystąpił o zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Na jego rzecz wydawanych zostało 

5 decyzji. Powierzchnia zajęcia stanowiła – 432,5 m2, powierzchnia umieszczenia urządzeń 

obcych w pasie drogowym – 102,23 m2. 

  Do Urzędu Gminy zostały złożone 2 wnioski o wydanie decyzji środowiskowych i tyle 

też postępowań zostało wszczętych na wniosek. Były to następujące postępowania: 
 

L.p. Inwestor Nazwa przedsięwzięcia 

1. 
Zakładu Usługowego KRECIK, 

Antopol 21, 
21-222 Podedwórze, 

„Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Wola Tulnicka 
na działkach nr 3, 4, 2/3, 407 i 585 w miejscowości Wola 

Tulnicka w gminie Siemień” 

2. 
Zakładu Usługowego KRECIK, 

Antopol 21, 
21-222 Podedwórze, 

„Wylesienie mające na celu zmianę sposobu 
użytkowania terenu działki 7/1 w miejscowości Wola 

Tulnicka w gminie Siemień 

 

  W postępowaniu środowiskowym, zgodnie z procedurą zwrócono się o opinię  

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Organy te wyraziły opinię, iż w wymienionych przedsięwzięciach nie istnieje konieczność 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Zostały wydane decyzję na realizację 
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powyższych inwestycji.  

  Liczba zabytków znajdująca się w Gminnej Ewidencji Zabytków w roku 2018 nie uległa 

zmianie. Na przestrzeni minionego roku nie dokonywano napraw zabytków i nie wymagały one 

remontu. 

 Uchwała NR V/24/2015 Rady Gminy Siemień z dnia 28 kwietnia 2015 r. przyjęty został 

Plan Gospodarki Emisyjnej Gminy Siemień. W roku 2018 nie były prowadzone działania w tym 

zakresie.  

   

  W skład zawartości gminnej ewidencji zabytków gminy Siemień wchodzą: 

 

Lp. 
Zabytki nieruchome 
wpisane do rejestru 

Inne zabytki nieruchome znajdujące 
się w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków 

Inne zabytki nieruchome 
wyznaczone przez Wójta Gminy 

Siemień w porozumieniu z 
wojewódzkim konserwatorem 

zabytków 

1. 
Glinny Stok, założenie 

dworsko-ogrodowe 
Miłków-Kolonia, kaplica Glinny Stok, krzyż 

2. Glinny Stok, dwór Miłków-Kolonia , dwór 

Juliopol, krzyż i głaz pamiątkowy 

w miejscu lokalizacji nie 

istniejącego kościoła 

ewangelickiego 

3. 
Glinny Stok, park 

krajobrazowy 
Miłków-Kolonia, czworak Miłków-Kolonia, stodoła 

4. Glinny Stok, aleja Miłków-Kolonia, spichlerz Miłków-Kolonia, obora I 

5. 
Siemień, zespół 

dworsko-parkowy 
Sewerynówka, cmentarz ewangelicki Miłków-Kolonia, obora II 

6. Siemień, dwór Siemień, lodownia (pozostałości) Pomyków, kapliczka 

7. Siemień park 
Siemień, kapliczka z figurą Chrystusa 

Frasobliwego 
Sewerynówka 2, dom 

8. Siemień, młyn 
Siemień, kapliczka z figurą św. Jana 

Nepomucena 
Tulniki, krzyże (3) 

9. Żminne, park dworski 
Siemień, kościół pw. Przemienienia 

Pańskiego, obecnie kaplica 

 

10. 

 

Siemień Nr 14, plebania ob. dom 

11. 
Siemień, cmentarz parafialny 

rzymskokatolicki 

12. Siemień Nr 2, spichlerz ob. dom 

13. Siemień Nr 4 spichlerz ob. dom 

14. 
Wólka Siemieńska, cmentarz 

ewangelicki 

15. Żminne, dwór 

16. Żminne, spichlerz (pozostałości) 

 
 

6.1.5 Zaopatrzenie w wodę 

 

   Gmina Siemień obsługiwana jest przez 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia.  

Ujęcie wód podziemnych znajduje się w miejscowości Siemień. Właścicielem wodociągu 
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zbiorowego zaopatrzenia jest Gmina Siemień, a zarządcą i odpowiedzialnym za jakość wody 

przeznaczonej do spożycia jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu.  

  Woda z wodociągu dostarczana jest do ok. 4600 mieszkańców gminy. Zaopatrywane 

miejscowości przez wodociąg to: Siemień, Miłków, Milków-Kolonia, Wola Tulnicka, Tulniki, 

Gródek Szlachecki, Sewerynówka, Działyń, Amelin, Augustówka, Glinny Stok, Jezioro, Juliopol, 

Łubka, Nadzieja, Pomyków, Wierzchowiny Nowe, Wierzchowiny Stare, Władysławów, Wólka 

Siemieńska, Żminne.  

  Według stanu na 31.12.2018 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 127 km, a liczba 

przyłączy wodociągowych - 1467. 

 

Gmina Siemień aktualnie przeprowadza modernizację istniejącej stacji wodociągowej  

w Siemieniu, pompowni wspomagającej w miejscowości Wierzchowiny Stare wraz  

z robotami  towarzyszącymi 

 

6.1.6 Działalność kulturalna w gminie 

 

Działalnością kulturalną w gminie zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Siemieniu wraz z filiami w Jeziorze i Działyniu. Instytucje te mają na celu 

prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne 

mieszkańców gminy. Do ich podstawowych zadań należy: 

- organizowanie zbiorowego i indywidualnego uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych  

i kształtowanie aktywności kulturalnej,   

- promowanie kultury, 

- tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, 

- upowszechnianie czytelnictwa i prowadzenie działalności 

informacyjno-oświatowej.  

  W roku 2018 Gminny Ośrodek Kultury prowadził trzy zespoły ludowe działające  

na terenie gminy: „Alebabki” z Gródka Szlacheckiego, „Jednolatki” z Miłkowa - Kolonii  

oraz  „Jezioranki” z Jeziora. Aktualnie w skład  zespołów wchodzi 27 osób. Zespoły biorą czynny 

udział w przeglądach na terenie województwa lubelskiego.   

  Ponadto do stałej oferty Gminnego Ośrodka Kultury włączone zostały zajęcia 

plastyczne dla dzieci w wieku 6-15 lat oraz 3-6 lat. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 32 dzieci  

z terenu gminy.   

W ramach działalności rekreacyjno-sportowej w roku 2018 prowadzone były zajęcia 

fitness prowadzone przez osobę zewnętrzną. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu.  

Podjęto również próbę reaktywacji drużyny sportowej (piłka nożna) jednak ze względu  

na brak zainteresowania  wśród mieszkańców do reaktywacji nie doszło. Jednakże powstała 

nieformalna sekcja, która spotykała się 2 lub 3 razy w tygodniu celem rozgrywek.  

  Oferta GOK-u skierowana została również do osób dorosłych. Zorganizowano warsztaty 

tworzenia świec, tworzenia łapaczy snów, dekorowania pierniczków. Ponadto odbyły się dwa 
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spotykania z dietetykiem, które cieszyły się dużą frekwencją. 

W 2018 r. GOK zorganizował następujące uroczystości okolicznościowe: 

 fotograficzny dzień matki, 

 żywa lekcja historii, 

  festiwal muzyczny pn. „100 piosenek na 100 rocznicę odzyskania           

Niepodległości” 

 kiermasz bożonarodzeniowy, 

 I gminne Jasełka i wspólne kolędowanie. 

 W okresie wakacyjnym organizowane były zajęcia stałe oraz warsztaty cyrkowe dla 

dzieci i młodzieży z terenu gminy.  

Nowością w ofercie GOKU w 2018 roku było zorganizowanie przedsięwzięcia pn. „Pchli 

targu”.   

 Dodatkowo GOK współpracował ze szkołami z ternu gminy zapewniając oprawę 

podczas uroczystości szkolnych, tj.  zabawy choinkowe, spotkania opłatkowe oraz konkursy 

recytatorskie.  

 W Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemieniu w roku 2018 odnotowano wzrost 

wypożyczeń książek i czasopism. Wynikało to z jakości prowadzonych usług oraz ze zwiększenia 

księgozbioru.  

  W roku 2018 do bibliotek zakupiono 379 pozycji czytelniczych.  

Ponadto wzrosła liczba czytelników ogółem o 18. Wzrost dotyczy  biblioteki  w Działyniu, 

spowodowany jest on stabilnością kadry oraz tym że biblioteka czynna była przez cały rok.  

W GBP w Siemieniu oraz  Filii w Jeziorze  liczba czytelników utrzymała się na stałym poziomie. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemieniu wraz z filiami w roku 2018  prowadziła 

działalność oświatową poprzez organizację licznych konkurów, spotkań i wydarzeń.  

Do najciekawszych z nich należał:  

 Konkurs literacki dla uczniów kl. IV SP w Juliopolu – „Chciałbym być”,  

 Konkurs muzyczno – poetycki: „Radość kolędowania”,  

 Przegląd prasy – dla starszej grupy dzieci zapoznanie się z lokalnymi gazetami oraz 

literaturą niebeletrystyczną dotyczącą naszej gminy, 

 Wyjazd zorganizowany do kina na film ”Narzeczony na niby”, 

 Warsztaty florystyczne, 

 Mały Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych - eliminacje gminne, 

 Gminne eliminacje do konkursu wiedzy o pożarnictwie i straży pożarnej – wspólnie z 

OSP, 

 Spotkanie z dietetykiem „Wakacyjny Detoks” i wykład na temat zdrowego odżywiania 

się, 

 Przeprowadzenie szkolenia bibliotekarzy z powiatu parczewskiego, 

 Udział w Kampanii Mała Książka Wielki Człowiek – wydano 20 wyprawek czytelniczych 

pierwsze wiersze dla dziewczynek, pierwsze wiersze dla chłopców, poradniki dla 

rodziców książką połączeni czyli o roli czytania w życiu dziecka, dzieci otrzymały karty 

małego czytelnika, naklejki do kart małego czytelnika oraz materiały promocyjne. 
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Pozostałe materiały to: plakaty, ulotki, listy do rodziców, dyplomy dla uczestników 

projektu, 

 Przeprowadzenie gminnych eliminacji Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. 

 

 

  Ponadto na terenie gminy Siemień działa 9 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 14 

Stowarzyszeń. 

 

Lp. Nazwa organizacji Adres 

1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GLINNYM STOKU Glinny Stok , 21-220 Siemień 

2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JEZIORZE Jezioro 137, 21-220 Siemień 

3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIEMIENIU ul. Strażacka 10, 21-220 Siemień 

4. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JULIOPOLU Juliopol 12, 21-220 Siemień 

5. 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

WIERZCHOWINACH STARYCH 
Wierzchowiny Stare 84, 21-220 

Siemień 

6. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOLI TULNICKIEJ Wola Tulnicka , 21-220 Siemień 

7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIAŁYNIU Działyń 1 , 21-220 Siemień 

8. 
Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń” w Woli 

Tulnickiej 
Wola Tulnicka 55, 21-220 Siemień 

9. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Juliopol Juliopol 14, 21-220 Siemień 

10. 
Regionalne Towarzystwo Ziemi Siemieńskiej 

„PARTNERSTWO” 
ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień 

11. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jezioro Jezioro 143, 21-220 Siemień 

12. Klub Sportowy GLZS Wodnik II Siemień ul. Stawowa 3,21-220 Siemień 
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13. Klub szachowy „szachmix” 
Gródek Szlachecki 121A, 21-220 

Siemień 

14. Stowarzyszenie „Dolina Piwoni”   

 

 

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi oparta była na uchwale Nr XXII/141/2017 

Rady Gminy Siemień z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2018 r. 

 

6.2 Realizacja programów 

 

6.2.2 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

 

  Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjęty został uchwałą 

Rady Gminy Siemień w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018. Celem  programu było zapobieganie  powstawaniu  

nowych  problemów  alkoholowych  na  terenie Gminy, zmniejszanie rozmiarów problemów 

które aktualnie występują, a przede wszystkim zwiększenie  bezpieczeństwa  środowiska  

rodzinnego, propagowanie w społeczności lokalnej  abstynencji  i  trzeźwości oraz zmniejszenie 

poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy.  

  Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 przyjęty został uchwałą 

Rady Gminy Siemień.  Celem  programu było zapobieganie i opóźnienie inicjacji narkotykowej, 

promocja  zdrowego stylu życia, zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych  

z używaniem  substancji psychoaktywnych oraz diagnoza i aktualizacja problemów związanych 

z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych, stanu zjawiska i jego specyfiki 

środowiskowej. 

  W ramach realizacji celów programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych działała komisja alkoholowa. W roku 2018 Komisja zbierała się 10 razy.  

Po przeanalizowaniu akt i rozmowach z osobami, członkowie komisji skierowali 

7 osób na badanie do biegłych. Akta 4 osób zostały wysłane do Sądu w celu zastosowania 

przymusowego leczenia, 4 osoby podpisały oświadczenie o uczestnictwie w mitingach  

AA w Siemieniu, a 1 osoba sama podjęła terapię alkoholową, w pozostałych trwa dalsze 

postępowanie. 

  Cały budżet na działalność  przeciwdziałania alkoholizmowi  to 31 587,09 zł,  

z tego 1 300 zł przeznaczone na walkę z narkomanią. Środki te wykorzystano na działalność 

edukacyjną wśród młodzieży. W szkołach przeprowadzono warsztaty na temat uzależnień. 
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Odbyły się też warsztaty o tematyce alkoholowej. Ponadto konkursy o tematyce alkoholowej 

we wszystkich szkołach w gminie.  W ramach posiadanych środków 3 dzieci z rodzin  

z problemem alkoholowym przebywało na koloniach (koszt 2 400 zł). 

W ramach prac komisji  korzystano z  pełnomocnika , radcy prawnego i  lekarza.  

  Członkowie komisji uczestniczyli również w spotkaniach grup roboczych Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 

6.2.3 Program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. 

 

   Szczegółowy cel i zakres programu określa Uchwała Rady Gminy Siemień  

NR II / 5 / 2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 

Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. 

   Celem programu było wzmocnienie współpracy Gminy Siemień z organizacjami 

pozarządowymi. Współpraca polegała przede wszystkim na uczestnictwie organizacji 

pozarządowych w ogłoszonym przez Wójta Gminy Siemień konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych wspieranych z budżetu Gminy Siemień. 

  Wójt Gminy Siemień ogłosił dwukrotnie otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie: 

 Rozwój sportu i rekreacji w dziedzinie piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego, pracy  

z młodzieżą, przygotowań do turniejów, uczestnictwa w turniejach i rozgrywkach 

ligowych – 10 000,00zł, 

 Rozwój sportu i rekreacji w dziedzinie szachów (nauka gry w szachy w szkołach na 

terenie gminy oraz w świetlicach wiejskich, organizacja turniejów i wyjazdy na turnieje)   

– 7 000,00 zł, 

 Zorganizowanie warsztatów dotyczących szycia, szydełkowania i haftu dla różnych grup 

wiekowych w świetlicach wiejskich (przynajmniej w trzech miejscowościach)  

– 3 500,00 zł,   

 Zorganizowanie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży (malowanie, 

rysowanie, lepienie, wyklejanie, wydzieranie, konstruowanie z odpadów, robienie 

biżuterii, szycie, prosta grafika itp.) przynajmniej w trzech miejscowościach  

– 2 500,00 zł, 

 Zorganizowanie warsztatów kulinarnych (kuchnie świata) dla mieszkańców  

z co najmniej trzech miejscowości z terenu Gminy Siemień – 4.000,00zł. 

 

W ramach realizacji programu dotację otrzymały następujące Stowarzyszenia: 

 

 Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń” otrzymało dotację na zorganizowanie 

warsztatów dotyczących szycia, szydełkowania i haftu dla różnych grup wiekowych  
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w świetlicach wiejskich (przynajmniej w trzech miejscowościach)  w kwocie 3 499,00 zł. 

Otrzymaną dotację wykorzystano na przeprowadzenie trzech warsztatów w których 

uczestniczyły osoby w różnym wieku. Osoby uczestniczące w warsztatach miały 

możliwość wykonania samodzielnie poduszek, ozdób świątecznych z filcu,  

oraz nauki szydełkowania. Wydatkowano środki m.in. na zakup  artykułów 

dziewiarskich, biurowych oraz spożywczych. Stowarzyszenie wykorzystało dotacje  

w kwocie 3 409,00 zł, 

 

 Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń” otrzymało dotację na zorganizowanie 

warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży (malowanie, rysowanie, lepienie, 

wyklejanie, wydzieranie, konstruowanie z odpadów, robienie biżuterii, szycie, prosta 

grafika itp.)Otrzymaną dotację wykorzystano na przeprowadzenie trzech warsztatów w 

których uczestniczyły dzieci i młodzież. Osoby uczestniczące w warsztatach miały 

możliwość samodzielnego wykonania magnesów, zaproszeń i ozdób świątecznych. 

Wydatkowano środki głównie na zakup materiałów plastycznych, biurowych  

i spożywczych.  Stowarzyszenie wykorzystało dotacje w kwocie 2 484,00 zł, 

 

 Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń” otrzymało dotację na zorganizowanie 

warsztatów kulinarnych (kuchnie świata) dla mieszkańców z co najmniej trzech 

miejscowości z terenu Gminy Siemień  w kwocie  3 267,50 zł. 

 

  Otrzymaną dotację wydatkowano  m.in. na zakup artykułów spożywczych  

dla zorganizowania pięciu warsztatów kulinarnych. Mieszkańcy mieli okazję przygotować 

potrawy z różnych zakątków świata m.in. Azji, Indii, Meksyku, basenu Morza Śródziemnego. 

Warsztaty odbywały się w miejscowościach: Miłków, Amelin, Juliopol i dwa w Woli Tulnickiej.  

Stowarzyszenie wykorzystało dotacje w kwocie 3.267,50 zł 

 

6.2.4 Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

z terenu gminy Siemień 

 

  Program został przyjęty uchwałą Rady Gminy Siemień w roku 2014.  Celem programu 

jest wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Siemień. W ramach 

programu  ustanawiane zostały dla uczniów stypendia o nazwie: 

 stypendium Wójta Gminy Siemień za osiągnięcia naukowe, 

 stypendium Wójta Gminy Siemień za osiągnięcia sportowe, 

  stypendium Wójta Gminy Siemień za osiągnięcia artystyczne. 

  W roku 2018 r. do Wójta wpłynęło 3 wnioski o objęcie programem w tym: 

2 o stypendium za osiągnięcia naukowe oraz 1 za osiągnięcia sportowe. Po weryfikacji 

wniosków pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium  

2 z nich nie spełniało wymagań określonych uchwałą i nie kwalifikowały się do przyznania 

stypendium. 
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   Ostatecznie z programu skorzystała 1 uczennica otrzymując stypendium Wójta Gminy 

Siemień za osiągnięcia naukowe w kwocie 1 500,00 zł.  

 

6.2.5 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemień w 2018 r. 

 

  Szczegółowy cel i zakres programu określa Uchwała Rady Gminy Siemień  

NR XXIII/150/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Siemień w 2018 r. 

 Celem programu było zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie 

bezdomności zwierząt oraz zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt. 

 Realizację zadań w ramach Programu w roku 2018  prowadzili: 

 w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt – Schronisko dla bezdomnych zwierząt  

„BAROS” Maciej Glijer, ul. Berezów 76d, 26-130 Suchedniów, 

 opiekę weterynaryjna dla zwierząt bezdomnych poszkodowanych w wyniku zdarzeń 

drogowych zapewniał - Gabinet Weterynaryjny Norbert Nowacki, ul. Lipowa 58,  

21-200 Parczew. 

  W roku 2018 odłowiono i umieszczono w schronisku dla bezdomnych zwierząt  

– 15 psów i 3 koty. Na realizację tych zadań wydatkowani  24 000,00 zł.  

  Ponadto udzielono pomocy 2 psom poszkodowanym w wyniku zdarzenia drogowego.  

Z tego tytułu gmina poniosła koszt 5 184,00 zł.  

 

7. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 

  Stosownie do postanowień art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie Uchwał Rady.  

Realizując powyższe obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy 

Siemień przy pomocy Urzędu realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018 r.  

w sposób określony tymi uchwałami.   

W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie 

z przyjętym planem prac. Rada Gminy obradowała na 6 sesjach zwyczajnych i podjęła 

54 uchwał, w tym: 

 

 z zakresu spraw finansowych 23 uchwały: 

 

Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały 

1. NR XXIV/151/2018 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

 

2. NR XXIV/152/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018; 
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3. NR XXV/158/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy 

Siemień z Powiatem Parczewskim w celu realizacji projektu pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na 

odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020; 

4. NR XXV/159/2018 
w zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

 

5. NR XXV/160/2018 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018; 

 

6. NR XXV/161/2018 

w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków, opłat 

lokalnych i nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących 

dochody budżetu gminy Siemień; 

 

7. NR XXV/162/2018 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 

osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, 

sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych; 

 

8. NR XXV/163/2018 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 

9. NR XXVI/167/2018 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem Wójta Gminy Siemień z wykonania budżetu za 2017 rok; 

10. NR XXVI/168/2018 
w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

z tytułu z wykonania budżetu za 2017 rok; 

11. NR XXVI/169/2018 w zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

12. NR XXVI/170/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018; 

13. NR XXVI/172/2018 

w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Gminie Siemień lub jej jednostkom organizacyjnym; 

14. NR XXVII/174/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

15. NR XXVII/175/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018; 

16. NR XXVIII/183/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018; 

17. NR I/4/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemień. 

18. Nr II/6/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018; 

19. Nr II/7/2018 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na 2019 r; 

20. NR II/9/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemień. 

21. Nr III/10/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 

22. Nr III/11/2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; 

23. Nr III/12/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018; 

 

 

 z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania mieniem gminnym 6 uchwał:  
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Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały 

1. NR XXIV/155/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 

do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony pomiędzy tymi samymi 

stronami i w stosunku do tej samej nieruchomości; 

 

2. NR XXVII/176/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  

w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej 

o nr działki 417/4 położonej w miejscowości Żminne; 

3. NR XXVII/177/2018 

w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

okres do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony pomiędzy tymi 

samymi stronami i w stosunku do tej samej nieruchomości; 

4. NR XXVIII/186/2018 

w  sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad umarzania, 

odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Siemień lub jej jednostkom 

organizacyjnym; 

5. NR XXVIII/188/2018 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów; 

6. NR XXVIII/189/2018 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Siemień”; 

 

 w zakresie polityki przestrzennej 2 uchwały:  

 

Lp. 
Nr uchwały 

Tytuł uchwały 

1. 
NR XXV/165/2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Siemień”; 

2. 
NR XXVIII/190/2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań 

kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Siemień”. 

 

 w zakresie polityki oświatowej  oświaty 5 uchwał:  

 

Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały 

1. 

 

NR XXIV/153/2018 
w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w 

prowadzonym przez gminę Siemień przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych 

2. 
NR XXIV/154/2018 

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i 

niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 

terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 
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3. 
NR XXVI/173/2018 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów oraz doradców 

zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siemień. 

4. 
NR XXVII/178/2018 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży z terenu gminy Siemień”; 

5. 
NR XXVIII/184/2018 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla 

uzdolnionych dzieci i młodzieży; 

 

 w zakresie polityki społecznej 5 uchwał 

 

Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały 

1. NR XXVII/179/2018 
w  sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania; 

2. NR XXVIII/181/2018 w sprawie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3. NR XXVIII/182/2018 w sprawie przeciwdziałania narkomanii; 

4. NR III/13/2018 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego (zasiłku 

celowego) na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia udzielone w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

5. NR III/14/2018 
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

 w zakresie dostarczania wody 1 uchwała:  

 

Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały 

1. NR XXVI/171/2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania; 

 

 inne w zakresie organizacji gminy 12 uchwał: 

 

Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały 

1.  NR XXIV/156/2018 

 

w sprawie podziału Gminy Siemień na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

2. 
NR XXIV/157/2018 

w sprawie podziału Gminy Siemień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
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3. 
NR XXV/164/2018 

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych; 

4. 

NR XXV/166/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Siemień z Powiatem i 

innymi gminami Powiatu Parczewskiego przy realizacji wspólnego zadania pn. 

„Organizacja Dożynek Gmin Powiatu Parczewskiego”. 

5. 
NR XXVII/180/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

6. 

NR XXVIII/185/2018 

w  sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Siemień; 

7. 
NR XXVIII/187/2018 w  sprawie uchwalenia statutu Gminy Siemień; 

8. 
Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy; 

9. 
Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy; 

10. 
Nr I/3/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Siemień; 

11. 

Nr II/5/2018 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Siemień z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.; 

12. 
NR II/8/2018 

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego budowy masztów telefonii 

komórkowej na terenie Gminy Siemień w pobliżu zabudowań mieszkalnych; 

 

  Podjęte przez Radę Gminy uchwały stosownie do postanowień ustawy o samorządzie 

gminnym Wójt przekazywał do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem 

Wojewoda Lubelski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. 

  Uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego również w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

 

 

 

 

 

 

 


