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1. Wstęp 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713) 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 oraz zakład budżetowy.  

W roku 2019 w Gminie Siemień funkcjonowały 2 jednostki organizacyjne: Gminny 

Zespół Obsługi Szkół w Siemieniu i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu; 

zakład budżetowy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu; 2 gminne instytucje kultury: 

Gminny Ośrodek Kultury w Siemieniu i Gminna Biblioteka w Siemieniu.  

Ponadto w roku 2019 w Gminie Siemień funkcjonowały 4 szkoły, w tym 1 

prowadzona przez stowarzyszenie: Zespół Placówek Oświatowych w Siemieniu, Szkoła 

Podstawowa  

w Juliopolu, Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim oraz Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Jeziorze.  

 

3. Władze gminy  

 

 Organem wykonawczym gminy jest Wójt, który powoływany jest na okres kadencji. 

W roku 2019 funkcję Wójta Gminy Siemień pełnił Tomasz Kanak.  
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Ponadto kierownictwo Urzędu reprezentowali Angelika Olek– Sekretarz Gminy oraz 

Małgorzata Zarębska – Skarbnik Gminy.  

 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. 

 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, uchwalanie budżetu, uchwalanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków i opłat, itp.  

 W roku 2019 Radę Gminy Siemień reprezentowało 15 Radnych, pracujących w 4 

Komisjach Rady Gminy Siemień. 

 

Lp. Nazwisko i imię Pełniona funkcja 

1. 
Wójcik Janusz Przewodniczący Rady Gminy 

2. 
Jakubiuk Anna Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

3. 
Byk Barbara Teresa Radny 

4. 
Cymerman Paweł Radny 

5. 
Danilkiewicz Leszek Marian Radny 

6. 
Dziewulska Bożena Radny 

7. 
Grygorewicz Janina Anna Radny 

8. 
Kolasińska Anna Radny 

9.  
Konarska Małgorzata Maria 

Radny 

10. 
Kopeć Małgorzata Radny 

11. 
Łukasik Rafał Mirosław Radny 

12.  
Maliszewski Bartłomiej Marcin 

Radny 

13. 
Mróz Ryszard Radny 

14. 
Musik Krzysztof Radny 

15. 
Teleon Stanisław Józef Radny 
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4. Realizacja budżetu i inwestycji  

 

W 2019 r. strona dochodowa budżetu gminy została wykonana na kwotę 

21.028.765,42 zł, co stanowiło 98,9% zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące 

stanowiły kwotę 19.719.834,24 zł (100,1%), a dochody majątkowe stanowiły kwotę 

1.308.931,18 zł (84,5%). 

Dotacje na realizację zadań zleconych wykonano w 97,2% na kwotę 6.189.214,87 zł.  

 Wydatki ogółem budżetu gminy stanowiły kwotę 23.406.503,70 zł, tj. 91,3% 

zaplanowanych do realizacji w 2019 r. wydatków. 

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej  wysokości 17.251.295,11 zł, tj. 91,2%,  

z czego: 

 Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 6.490.170,07 zł (94,7%); 

 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 3.240.336,44 

zł (77,1%). 

 Dotacje na zadania bieżące stanowiły kwotę 999.139,24 zł (96,8%), w tym: 

 udzielona dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorze 

prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jezioro oraz 

przekazane dotacje celowe 643.647,16 zł; 

 udzielone dla gminnych instytucji kultury - GOK i GBP (dotacje 

podmiotowe i celowe)– w wysokości 343.756,26 zł; 

 dotacje dla jednostek OSP - 1.585,00 zł; 

 dotacje dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego  

7.000,00 zł; 

 dotacja dla Gminy Milanów na organizację dożynek powiatowych 

1.000 zł; 

 „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny–wschód” (SP 

Parczew)  2.150,82 zł. 

 Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 6.188.462,13 zł (95,5%); 

 Wydatki na programy finansowane ze środków unijnych stanowiły kwotę 

333.187,23 zł (93,4%). 

 

 Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 6.155.208,59 zł, tj. 91,8%, z czego: 

 wydatki na podstawie porozumień z Agencją Rządową wydatkowano kwotę  

66.305,00 zł z przeznaczeniem na: 

 budowę Otwartej Strefy Aktywności w Juliopolu  - kwota 34.886,00zł; 

 budowę Otwartej Strefy Aktywności w Jeziorze - kwota 31.419,00zł. 

 wydatki na podstawie porozumień z JST - kwota  3.278.600,87 zł: 
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 budowa drogi w Jeziorze – kwota 98.448,76 zł; 

 dotacja dla SP Parczew (droga Miłków)  - kwota   3.180.152,11 zł; 

 wydatki na zadania własne - kwota  2.810.302,72 zł: 

- infrastruktura kanalizacyjna - kwota 4.000,00 zł, 

- infrastruktura wodociągowa - kwota   2.520.816,39 zł, 

- budowa dróg gminnych - kwota 1.617,78 zł, 

- budowa ogrodzenia w Jeziorze – kwota 13.000,00 zł  

- remont budynków OSP – kwota 9.963,80 zł, 

- dotacja dla OSP - kwota 4.700,00 zł, 

- dokumentacja OZE - kwota 4.305,00 zł, 

- dokumentacja oświetlenie - kwota 3.690,00 zł, 

- budowa i remont świetlic - kwota 147.296,87 zł, 

- projekt LGRyb  - kwota 71.778,00 zł 

- budowa OSA  Juliopolu - kwota 15.324,30 zł 

- budowa OSA w Jeziorze – kwota 13.810,58 zł. 

 Osiągnięte w 2019 r. przychody stanowiły łączną kwotę 6.494.613,06 zł. Kwotę 

144.904,82 zł uzyskano z tytułu spłat pożyczek udzielonych w 2017 r. i 2018 r. na projekty 

unijne oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwotę 6.349.708,24 zł.  

 W ubiegłym roku budżetowym gmina Siemień pozyskała środki zewnętrzne  

w wysokości – 1.541.104,54 zł, w tym: 

 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – FOGR – kwota 50.000,00 zł na dofinansowanie 

modernizacji drogi dojazdowej w Jeziorze; 

 dotacje z budżetu UE w wysokości 1.491.104,54 zł na projekty: 

o kwota 1.221.744,09 zł - „Modernizacja istniejącej stacji wodociągowej w 

Siemieniu, pompowni wspomagającej w miejscowości Wierzchowiny Stare 

wraz z robotami towarzyszącymi”, 

o kwota 43.654,85 zł -„Rozwój kompetencji cyfrowych na terenie gminy 

Siemień”, 

o kwota 225.705,60 zł -„Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji na terenie 

gminy Siemień”. 

W roku 2019 w Gminie Siemień realizowano następujące inwestycje na łączną kwotę 

2.970.356,48 zł: 

1. budowa OSA  Juliopolu - 50.210,30 zł, 

2. budowa OSA w Jeziorze - 45.229,58 zł, 

3. budowa drogi w Jeziorze - 98.448,76 zł, 

4. infrastruktura kanalizacyjna - 4.000,00 zł, 

5. infrastruktura wodociągowa - 2.520.816,39 zł, 

6. budowa dróg gminnych - 1.617,78 zł, 
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7. budowa ogrodzenia w Jeziorze - 13.000,00zł  

8. remont budynków OSP - 9.963,80 zł, 

9. dokumentacja OZE - 4.305,00 zł, 

10. dokumentacja oświetlenie - 3.690,00  zł, 

11. budowa i remont świetlic - 147.296,87 zł, 

12. projekt LGRyb- 71.778,00 zł, 

Rozchody budżetu gminy stanowiły kwotę 50.093,00 zł. Udzielono pożyczki  

na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu środków 

unijnych dla stowarzyszenia „Porozumienie Pokoleń w Woli Tulnickiej” w wysokości 

50.093,-zł na projekt „Warsztaty kulinarne - Smaki naszego regionu”. 

  

Budżet gminy za 2019 r. zamknął się deficytem w wysokości -2.377.738,28 zł. 

  

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy na dzień 31 grudnia 

2019 r. wyniósł  4.290.776,28 zł. 

  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Siemień nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

  

Na koniec grudnia 2019 r. Gmina Siemień nie posiadała zadłużenia z tytułu 

zaciągniętych pożyczek  i kredytów.    

 

 

5. Mienie komunalne gminy  

 

 Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Siemień są nieruchomości,  

na które składają się grunty, budynki i budowle. 

 Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Siemień posiadała prawo własności nieruchomości 

gruntowych o ogólnej powierzchni 301,2595 ha o łącznej wartości 1.013.982,85 zł,  

w tym: 

 zasób gminny – 295,9495 ha – wartość 944.828,05 zł (grunty – 544.731,38 zł,  grunty 

pod drogami – 400.096,67 zł); 

 nieruchomości przekazane w trwały zarząd – 5,31 ha – wartość 69.154,80 zł; 

 nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie – 0,44 ha – wartość 3080,00 zł. 

 Mienie komunalne Gminy Siemień oprócz gruntów stanowią również budynki  

i budowle, których wartość na dzień na dzień 31.12.2019 r. wynosiła – 35.133.478,42 zł, 

w tym:  

 zasób gminy – 31.913.766,98 zł; 

 budynki i budowle przekazane w trwały zarząd– 3.219.711,44 zł. 
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Stan zasobu komunalnego gminy Siemień wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

Rodzaj zasobu powierzchnia (ha) 
powierzchnia  

w % 

Nieruchomości będące w zasobie gminy 295,9495 97,90 % 
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 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 2019 r.  do 31 grudnia 2019 roku zasób mienia 

komunalnego Gminy Siemień uległ zwiększeniu  o następujące nieruchomości: 

 w miesiącu grudniu 2019 r. – w związku z zakończeniem użytkowania przez Gminną 

Spółdzielnię „ Samopomoc Chłopska” w Siemieniu  i przekazaniem nieruchomości 

zabudowanych budynkami sklepów: Wola Tulnicka – wartość 20 861,74 zł, 

Wierzchowiny –wartość 16 201,72 zł i Żminne  -  wartość 7258,60 zł.  

 W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zasób mienia komunalnego  

Gminy Siemień uległ zmniejszeniu   o następujące nieruchomości:  

 w miesiącu lipcu  2019 r. – w związku ze sprzedażą nieruchomości w miejscowości 

Miłków Kolonia – zmniejszenie o pow. 0,2899 ha, wartość księgowa 870,00 zł. 

(sprzedano w postępowaniu przetargowym za kwotę 17.404,00 zł.) 

  

  Mienie komunalne Gminy Siemień rozdysponowane zostało na podstawie: 

 umów dzierżawy przekazano 45,6392 ha nieruchomości gruntowych na cele rolne dla 

50 dzierżawców (rolnicy – osoby fizyczne); 

 umów użyczenia przekazano nieodpłatnie nieruchomości dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych; 
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 umów użytkowania przekazano nieodpłatnie pomieszczenia biurowe w starym i 

nowym 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; 

 umowy użyczenia przekazano nieodpłatnie nieruchomość dla Stowarzyszenia Wsi 

Jezioro – budynek szkoły; 

 umów dzierżawy lub najmu przekazano nieruchomości gruntowe, budynki, lokale 

mieszkaniowe i lokale użytkowe dla 14 dzierżawców lub najemców.  

  Ponadto w trwały zarząd przekazano nieruchomości gruntowe o łącznej wartości 

69.154,80 zł wraz z budynkami o łącznej wartości 3.219.711,44 zł dla: 

 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; 

 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; 

 ZPO w Siemieniu – nieruchomość położona w obrębie ewidencjnym Kol. Siemień 

oznaczona nr dz. 248 o pow. 31 700 m² wraz ze znajdującą się zabudową.  

  Oddano również grunty w użytkowanie wieczyste o powierzchni ogółem – 0,44 ha – o 

wartości 3.080,00 zł.  

 
Zestawienie danych o udostępnieniu nieruchomości z zasobu gminy 

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 
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 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; 

 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 mieszkalny – 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 2019 r. niezamieszkany był 1 lokal socjalny oraz 2 

lokale mieszkalne znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia w Siemieniu.   

W 2019 r. Gmina Siemień uzyskała dochody z tytułu gospodarowania mieniem  

w następującej wysokości:  

 z tytułu najmu/dzierżawy lokali i dzierżawy gruntów – 148.222,52 zł; 

 z tytułu wieczystego użytkowania – 307,70 zł; 

 z tytułu sprzedaży – 17.404,00 zł. 

 

6. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

6.1 Realizacja polityk i spraw bieżących gminy 

6.1.1 Polityka zagospodarowania przestrzennego gminy 

 

Gmina Siemień jest w trakcie opracowywania zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemień. 

 Strategia Rozwoju Gminy Siemień opracowana była na lata 2008-2015. W roku 2019 

przystąpiono do jej opracowywania i została ona uchwalona w 2020 r.  
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 W 2019 roku wydano 2 pozytywne decyzje o warunkach zabudowy (brak 

zaskarżonych) oraz 13 decyzji pozytywnych o zatwierdzeniu podziału działek (brak 

zaskarżonych). 

 

 

6.1.2 Polityka oświatowa  

 

W roku 2019 Gmina Siemień była organem prowadzącym dla 4 jednostek 

oświatowych, w tym: 1 przedszkola i 3 szkół podstawowych. 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. 

 

Nadzór nad realizacją obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego  

oraz obowiązku szkolnego w granicach swoich obwodów sprawowali odpowiednio 

dyrektorzy szkół. W roku szkolnym 2018/2019 wychowaniem przedszkolnym objęte zostały 

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

z wychowania przedszkolnego.  

Organizację pracy szkół i przedszkola regulowały zatwierdzone przez Wójta Gminy 

Siemień arkusze organizacji, które uzyskały pozytywną opinię Kuratora Oświaty.   

W roku 2019 do szkół uczęszczało średnio 368,42 uczniów, z czego: 

 

 

 

Jednostka  Miesiąc 
Liczba uczniów  

Razem  
przedszkole 

oddział 
przedszkolny  

szkoła 
podstawowa  

klasy 
gimnazjum  

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
w

 
G

ró
d

ku
 S

zl
ac

he
ck

im
  średnioroczna  0,00 18,00 31,00 0,00 49,00 

styczeń  0 19 30 0 49 

luty 0 19 30 0 49 

marzec 0 19 30 0 49 

kwiecień 0 19 30 0 49 

maj 0 19 30 0 49 

czerwiec 0 19 30 0 49 
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lipiec 0 19 30 0 49 

sierpień 0 19 30 0 49 

wrzesień 0 16 33 0 49 

październik 0 16 33 0 49 

listopad 0 16 33 0 49 

grudzień 0 16 33 0 49 

Z
es

p
ół

 P
la

có
w

ek
 O

św
ia

to
w

yc
h

 w
 S

ie
m

ie
ni

u 
 

średnioroczna 42,33 19,67 145,75 21,33 229,08 

styczeń  43 20 146 32 241 

luty 43 20 146 32 241 

marzec 43 20 146 32 241 

kwiecień 43 20 146 32 241 

maj 42 20 143 32 237 

czerwiec 42 20 143 32 237 

lipiec 42 20 143 32 237 

sierpień 42 20 143 32 237 

wrzesień 42 19 148 0 209 

październik 42 19 147 0 208 

listopad 42 19 149 0 210 

grudzień 42 19 149 0 210 

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
w

 J
u

lio
p

ol
u

  

średnioroczna 0,00 21,33 69,00 0,00 90,33 

styczeń  0 18 69 0 87 

luty 0 18 69 0 87 

marzec 0 18 69 0 87 

kwiecień 0 18 69 0 87 

maj 0 18 69 0 87 

czerwiec 0 18 69 0 87 

lipiec 0 18 69 0 87 

sierpień 0 18 69 0 87 

wrzesień 0 28 69 0 97 

październik 0 28 69 0 97 

listopad 0 28 69 0 97 

grudzień 0 28 69 0 97 

              

Łącznie 
gmina 

średnioroczna  42,33 59,00 245,75 21,33 368,42 

       
 

W roku szkolnym 2019 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.  

 Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela jednostki samorządu 

terytorialnego zobowiązane są do wypłaty nauczycielom, których stopnie awansu w danej 
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jednostce nie uzyskały średniej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

jednorazowego dodatku uzupełniającego.  

Gmina Siemień w uprzednim roku nie osiągnęła średniej dla nauczycieli stażystów  

i mianowanych, którym wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości  

20 425,75 zł, z przeznaczeniem: Szkoła Podstawowa w Juliopolu – 5 016,53 zł, Szkoła 

Podstawowa w Gródku Szlacheckim 6 569,75 zł, Zespół Placówek Oświatowych  

w Siemieniu – 8 839,47 zł.  

 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 zawarto 2 umowy z rodzicami 2 

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 poprzez 

dyrektorów szkół, pracowników administracji i obsługi. 

 Obsługę finansową szkół oraz realizację większości zadań gminy dotyczących spraw 

oświatowych sprawował Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemieniu zatrudniający 4 

pracowników na 3,25 etatu. 

 

Projektując i uchwalając budżet gminy na rok 2020 dokonano szczegółowych 

wyliczeń wydatków na zadania oświatowe w gminie w zestawieniu z poprzednimi latami.  

Z wyliczeń wynikało, że w roku 2020 nastąpi bardzo wysoki skok wydatków na oświatę,  

co sygnalizuje wiele samorządów w Polsce.  

Gmina Siemień w roku:  

 2017 do oświaty z budżetu gminy dołożyła ponad 2 mln. zł; 

 2018 ponad 2 mln. 300 tys. zł; 

 2019 była to kwota 2 mln 149 tys. zł; 

 na 2020 prognozowana jest kwora ok. 3 mln 300 tys. zł. 

 

 Słabym punktem gminy jest demografia. Po jej analizie stwierdzić można, że ogółem 

do szkół gminnych uczęszcza około 70% uczniów urodzonych i zameldowanych na terenie 

gminy.  

 

5.1.1 Polityka społeczna   

 

 Działalność w zakresie polityki społecznej w gminie realizował Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Siemieniu. Wykonuje on prace wynikające z zadań własnych  

i zleconych gminie.  

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 
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są w stanie samodzielnie pokonać. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających  

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im godne warunki do funkcjonowania. 

 Pomoc i wsparcie w gminie Siemień z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało  

334 osoby, co stanowiło 7,29 % wszystkich mieszkańców gminy, w stosunku do 2018 roku, 

łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 12 osób.  

Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 9 rodzin.  

W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła 

poziom 175 osób, co oznaczało spadek  w stosunku do roku 2018 o 26 osób.  

W gminie Siemień najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2019 roku było 

kolejno:  

 ubóstwo,  

 niepełnosprawność,  

 bezrobocie,  

 długotrwała lub ciężka choroba i bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych. 

 Pomoc i wsparcie w gminie Siemień z pomocy społecznej w 2019 roku w postaci 

świadczeń pieniężnych uzyskało 116 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 117 osób.  

 Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 8 osób.  

W gminie funkcjonował jeden asystent rodziny, który współpracował z 3 rodzinami. 

W porównaniu do lat poprzednich nastąpiła tendencja spadkowa rodzin współpracujących. 

 Obowiązkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 

organizacji pieczy zastępczej.  

 Kolejnymi formami wsparcia są świadczenia wychowawcze, świadczenia „Dobry 

Start”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 W roku 2019 ze świadczeń wychowawczych skorzystało  433 rodziny. W stosunku do 

roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 80 rodzin. Całkowita kwota przyznanego świadczenia 

w formie zasiłku wychowawczego  wyniosła 3 444 150 zł w ilości 6925 świadczeń.  

 Ze świadczeń „Dobry Start” skorzystało 330 rodzin. Wydatki na wypłaty świadczeń 

wyniosły 145 800 zł, które otrzymało 486 dzieci (486 świadczeń). Porównywalnie z rokiem 

poprzednim. 

 Ze świadczeń rodzinnych otrzymało pomoc średnio 268 rodzin. W stosunku do roku 

poprzedniego liczba ta zmalała średnio o 23 rodziny.  Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie świadczeń rodzinnych wyniosła 1 519 212 zł i w porównaniu z rokiem 

poprzednim zmalała o 46 238  zł. 

 Ze  świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 21 rodzin. Kwota przyznanych 
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świadczeń wyniosła 175 139 zł. W porównaniu z rokiem 2018  można zauważyć niewielką 

tendencję wzrostową.   

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu wypłaca także stypendia szkolne 

jako pomoc materialną dla uczniów. W 2019 r. z pomocy skorzystało 51 rodzin, wypłacono  

w sumie 64 985 zł dla 77 uczniów. W porównaniu do lat ubiegłych  ilość osób korzystających 

ze świadczeń zmniejszyła się. 

 Od 01 kwietnia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt 

„Perspektywa – wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień”. Celem głównym 

projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku 

pracy 24 osób, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym – podopiecznych GOPS z terenu gminy Siemień. Projekt 

zaplanowany został na 24 miesiące. 

 W roku 2019 zostało przeszkolonych 12 osób ( 9 kobiet, 3 mężczyzn). 

Osoby te zostały objęte różnymi instrumentami wsparcia, w tym odbyły kursy w kierunku: 

 wizażystka/stylistka; 

 magazynier/operator wózka widłowego; 

 kucharz; 

 opiekun osoby zależnej 

Całkowita wartość projektu wynosi: 587 232,00 zł, dofinansowanie 499 147,20 zł, wkład 

własny 88 084,80 zł. 

 W roku 2019  kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 11 osób w tym: kadra 

kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 3 osoby, 1 pracownik ds. świadczeń rodzinnych, 1 

pracownik ds. świadczeń wychowawczych, 1 asystent rodziny, 4 opiekunki osób starszych.     

 Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 4 posiada 

wykształcenie wyższe, 4 wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie 

pracownika socjalnego posiada 3 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 2 osoby 

posiadają specjalizację z organizacji pomocy społecznej. 

 

5.1.2 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 2019 dokonano następujących inwestycji drogowych: 

 budowa drogi w Jeziorze – kwota 98.448,76 zł, 

 bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych - 1.617,78 zł. 

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

inwestor wystąpił o zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Na rzecz inwestora wydano 

9 decyzji o zajęciu pasa drogowego. Powierzchnia zajęcia wynosiła 88 m2, powierzchnia 

umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym – 21,59 m2.  
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Do Urzędu Gminy zostały złożone 3 wnioski o wydanie decyzji środowiskowych  

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

 

 

 
L.p. Inwestor Nazwa przedsięwzięcia 

1. 
Orange Polska S.A. Al. 

Jerozolimskie 160,  
02-326 Warszawa 

„Rozbudowa stacji bazowej sieci Orange nr 
3733/941 Siemień, lokalizacja obiektu: dz. ew. nr 

716, obręb 0003, Działyń 21-220 Siemień, gm. 
Siemień” 

2. 

Zakład Naprawczo - Usługowy 
FACHOWIEC Tadeusz Kisiel, 

Antopol 21, 21-222 
Podedwórze 

„Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Wola 
Tulnicka 1 na działce nr 1 w miejscowości Wola 

Tulnicka w gminie Siemień” 

3. 
EmiTel S.A.,  

ul. Franciszka Klimczaka 1,  
02-797 Warszawa 

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 
wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki 
o nr 45 w miejscowości Siemień, gm. Siemień” 

 

 W postępowaniu środowiskowym, zgodnie z procedurą zwrócono się o opinię  

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

 Organy te wyraziły opinię, iż wymienionych przedsięwzięć nie istnieje konieczność 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Zostały wydane 3 decyzje umarzające 

postępowanie. 

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

został Plan Gospodarki Emisyjnej Gminy Siemień. W roku 2019 nie były prowadzone 

działania w tym zakresie.  

 Liczba zabytków znajdująca się w Gminnej Ewidencji Zabytków w roku 2019 

nie uległa zmianie. Na przestrzeni minionego roku nie dokonywano napraw zabytków  

i nie wymagały one remontu. 

 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 
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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)  

 
 

5.1.3 Zaopatrzenia w wodę 

 

 Gmina Siemień obsługiwana jest przez 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia. Ujęcie 

wód podziemnych znajduje się w miejscowości Siemień. Właścicielem wodociągu 

zbiorowego zaopatrzenia jest Gmina Siemień, a zarządcą i odpowiedzialnym za jakość wody 

przeznaczonej do spożycia jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu.  

 
Lp. Wyszczególnienie 
1 Nazwa i adres wodociągu, właściciel, 

administrator urządzenia (pełna nazwa, kod 
poczt., adres, tel./fax, e-mail, NIP, REGON, 
konserwator (imię i nazwisko, adres, tel.) 

Wodociąg Gminy Siemień, administrator  
Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. 
Stawowa 1b, 21 – 220 Siemień, REGON 
030239137  

2 Pozwolenie wodno-prawne, (nr, data wydania, 
organ wydający, data obowiązywania) 

ROS-IV.6341.22-2.2016K  
Wydanie Parczew 06.12.2016r. 
Starostwo Powiatowe Parczew 
Udzielono do 30.11.2036r. 

3 Wydajność ujęcia z pozwolenia  
wodno-prawnego w m3/d 

Qmaxh=48,00 m3/h 
Qśrd=1050,00 m3/d 

4 Ilość studni głębinowych, głębokość studni, 
wydajność studni w m3/d 

2 studnie 
1 – 35 m – 56 m3/h 
2 – 35 m – 56 m3/h 

5 Długość sieci wodociągowej w km (bez 
przyłączy oraz z przyłączami) w podziale na 
rodzaj materiału konstrukcyjnego PCV, 
azbestocement, żeliwo, inne 

Długość Sieci 126,7 km 
PCV – 126,7 km 

6 Średnioroczna produkcja wody w m3/d (za 472 m3 
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ostatnie 12 m-cy) 
7 Nazwa zaopatrywanych miejscowości 

podłączonych do wodociągu 
Miłków Kol, Miłków Wieś, Siemień, 
Tulniki, Wola Tulnicka, Władysławów, 
Gródek Szlachecki, Nadzieja, 
Sewerynówka, Juliopol, Działyń, 
Wierzchowiny Nowe, Wierzchowiny Stare, 
Amelin, Łubka, Wólka siemieńska, 
Pomyków, Żminne, jezioro, Augustówka, 
Glinny Stok 

8 Szacunkowa liczba zaopatrywanej ludności 4680 
9 Uzyskane oceny higieniczne na materiały i 

wyroby kontaktujące się z wodą (jeśli zostały 
zastosowane w 2019 r.) 

----------------------------------- 

10 Uzdatnianie: a) Chlorowanie – stałe, okresowe, 
chloratory (liczba, typ, rodzaj stosowanego 
środka),  
b) Odżelazianie – jest, nie ma, liczba,  
c) Odmanganianie – jest, nie ma, liczba 
Opisać zmiany w technologii uzdatniania wody 
(jeśli zostały zastosowane w 2019 r.) 

Chlorowanie okresowe 
Liczba 1 chlorator 
Podchloryn Sodu 
Odżelaziacze liczba 4  

11 Posiadanie na sieci wodociągowej zwrotnego 
zaworu antyskażeniowego TAK 

 

 

 Woda z wodociągu dostarczana jest do ok. 4680 mieszkańców gminy. Zaopatrywane 

miejscowości przez wodociąg to: Miłków Kol, Miłków Wieś, Siemień, Tulniki, Wola 

Tulnicka, Władysławów, Gródek Szlachecki, Nadzieja, Sewerynówka, Juliopol, Działyń, 

Wierzchowiny Nowe, Wierzchowiny Stare, Amelin, Łubka, Wólka siemieńska, Pomyków, 

Żminne, jezioro, Augustówka, Glinny Stok. 

 Według stanu na 31.12.2019 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 126,7 km. 

W roku 2019 Gmina Siemień przeprowadzała prace modernizacyjne na istniejącej 

stacji wodociągowej w Siemieniu oraz pompowni wspomagającej w miejscowości 

Wierzchowiny Stare. Prace realizowane były dzięki dotacji pozyskanej z Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach projektu pn. „Modernizacja istniejącej stacji wodociągowej  

w Siemieniu, pompowni wspomagającej w miejscowości Wierzchowiny Stare wraz z 

robotami towarzyszącymi”.  

 W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Siemieniu w roku 2019 r. zatrudnionych było 

6 pracowników na 4,75 etatu. 

 

5.1.4 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 
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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 2019 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.  

W 2019 r. GOK zorganizował następujące uroczystości okolicznościowe: 

 kiermasz bożonarodzeniowy, 

 gminne Jasełka i wspólne kolędowanie. 

 Dodatkowo GOK współpracował ze szkołami z terenu gminy zapewniając oprawę 

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

recytatorskie.  

 Ponadto GOK uczestniczył w organizacji Gminnych Dożynek. 

 W Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemieniu w roku 2019 odnotowano wzrost 

wypożyczenia księgozbioru w stosunku do roku ubiegłego. Jest to efekt kilku akcji 

czytelniczych prowadzonych w bibliotece: „Książka na start”, „Przerwa na wspólne 

czytanie”, „Kino pod chmurką”, „Narodowe czytanie”, warsztaty dla dzieci i dorosłych, 

wspólne ogniska, wyjazdy i konkursy.  

Niewielki spadek wypożyczenia książek (63 egz.) i czasopism odnotowała Filia 

Biblioteczna w Jeziorze. Na spadek czytelnictwa duży wpływ miała natomiast sytuacja w Filii 

w Działyniu, która czynna była tylko w soboty oraz nieczynna przez miesiąc z powodu 

remontu, gdzie musiał być czasowo wyniesiony księgozbiór  biblioteczny. 

 

Biblioteka 
Udostępnienia  książek na miejscu Udostępnienia  czasopism na miejscu 

2018 2019 Różnica 2018 2019 Różnica 

SIEMIEŃ 1482 1399 - 83 1506 1332 -  174 

DZIAŁYŃ 384 33 - 351 186 57 - 129 

JEZIORO 142 115 - 27 164 161 - 3 

Razem 2008 1547 - 461 1856 1550 - 306 

 

 Liczba czytelników ogółem w bibliotekach zmniejszyła się o 67 osób. Spadek  

dotyczy  biblioteki  w Działyniu. W GBP w Siemieniu oraz  Filii w Jeziorze  liczba 

czytelników utrzymuje się na stałym poziomie z niewielkim wzrostem.  
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 Gminna Biblioteka Publiczna w Siemieniu wraz z filiami w roku 2019  prowadziła 

prężną działalność oświatową i kulturalną poprzez organizację licznych konkursów, spotkań i 

wydarzeń. Do najciekawszych z nich należały:  

 Ferie w bibliotece – cykl spotkań dla dzieci: zajęcia plastyczne, gry planszowe, zajęcia 

florystyczne dla małych ogrodników sadzenie cebulek kwiatowych, roślin 

przyprawowych i ziół łącznie z degustacją i nauką rozpoznawania tych roślin; 

 Przeprowadzenie konkursu Kolorowa Wielkanoc w Szkole Podstawowej w Jeziorze; 

 Wiosenne warsztaty florystyczne dla osób dorosłych – tematem było  wykonanie 2 

kompozycji świątecznej i kwiatowej; 

 Gminny Konkurs plastyczny zapobiegajmy pożarom wspólnie z OSP; 

 Wyjazd do kina; 

 Wycieczka uczniów SP w Jeziorze do biblioteki i wspólny przegląd nowości 

książkowych dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci; 

 Z okazji Tygodnia Bibliotek zorganizowano zajęcia plastyczne Bajkowy pociąg, 

Zagadki literackie oraz przegląd prasy dla dzieci (lekcje biblioteczne z kl. O, IV – V 

oraz VI – VII SP Jezioro); 

 Eliminacje gminne konkursu Przebudzeni do życia i organizacja eliminacji 

powiatowych konkursu recytatorskiego Przebudzeni do życia; 

 Wspólne czytanie książek z dziećmi w ramach akcji Poczytaj mi przyjacielu oraz 

Przerwa na wspólne czytanie; 

 Wiosna panie bocianie – wspólne czytanie książki, zajęcia plastyczne,  oraz konkurs 

dla dzieci ze szkoły w Gródku Szlacheckim; 

 Gminne eliminacje 38 Małego Konkursu Recytatorskiego; 

 Organizowano liczne lekcje biblioteczne; 

 Spotkanie autorskie z Andrzejem Chodackim oraz występ zespołu Alegoria; 

 Narodowe czytanie Nowel Polskich w plenerze  - dziedziniec dworski w Siemieniu; 

 Książka na Start i wydawanie wyprawek czytelniczych dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. 

 Udział w akcji Firmy Kinder „Przerwa na wspólne czytanie” gdzie Biblioteka w 

Siemieniu zajęła 42 miejsce i otrzymała książki dla dzieci o wartości 5000 zł. 

 

5.2 Realizacja programów 

 

5.2.1 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 2019. Celem  programu było 

zapobieganie  powstawaniu  nowych  problemów  alkoholowych  na  terenie Gminy, 
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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 Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 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 roku 2019 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzieliła 

pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy: 

 7 osób zobowiązano do podjęcia leczenia, 

 18 osób zgłosiło przypadki nadużywania alkoholu, 

 22 osoby wezwano do rozmowy, 

 5 osób skierowano na badania do biegłych ( dokumentacja 3 osób została wysłana do 

sądu, natomiast 2 osoby odbyły dobrowolne leczenie odwykowe). 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządziła w roku 2019 jedną 

Niebieską Kartę.  

Ponadto na terenie wszystkich szkół zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne, 

dla trzeźwych alkoholików zostały zorganizowane 2 spotkania, oraz  dwoje dzieci z rodzin 

alkoholowych zostały skierowane na zimowiska. 

 

5.2.2 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma opracowany własny program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z mocy ustawy powołany został  Zespół 

Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele  instytucji  i organizacji których 

celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.   

 W 2019 r. odbyły się 4 spotkania (raz na kwartał), powołane zostały 23 grupy robocze. 

Do Zespołu w roku ubiegłym wpłynęło 25 Niebieskich Kart, w toku postępowania  

zakończono 17 kart. Porównując do lat wcześniejszych widoczna jest tendencja spadkowa 

zakładania Niebieskich Kart. 

 

5.2.3 Program „ Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny” 

 

 Od 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „ Ogólnopolska 

Karta Dużej Rodziny”. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 

wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny przysługuje  niezależnie od wysokości dochodu na 
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osobę w rodzinie. W ramach programu o karty mogą ubiegać się rodziny wielodzietne w 

których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

Od stycznia 2019 roku z programu mogą również korzystać osoby -  rodzice którzy na 

utrzymaniu mieli co najmniej troje dzieci. Na terenie gminy Siemień w roku 2019 r. z Karty 

Dużej Rodziny skorzystało 93 rodziny ( 167 rodziców i 66 dzieci). 

W porównaniu z latami ubiegłymi widać znaczny wzrost osób korzystających z tej formy 

pomocy ( rok 2018 - 10 rodzin). 

 

 

5.2.4 Program 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. 

 

 W roku 2019 współpracę z organizacjami pozarządowymi regulowała uchwała 

NR II/5/2018 Rady Gminy Siemień z dnia 7 grudnia 2018 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 2019 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 szachów (nauka gry w szachy w szkołach  

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

na turnieje). 

Wysokość środków publicznych planowanych na powierzenie realizacji zadania - 

7.000,00 zł 

 wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej (zorganizowanie 

warsztatów o tematyce bożonarodzeniowej).  

Wysokość środków publicznych planowanych na powierzenie realizacji zadania – 

10.000,00 zł. 

 

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert dotację otrzymały następujące 

Stowarzyszenia i Kluby: 

Klub szachowy „szachmix” z siedzibą w Gródku Szlacheckim w kwocie 7.000,00 zł. 
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Klub otrzymaną dotację  wykorzystał na zorganizowanie zajęć polegających na nauce gry  

w szachy. Zajęcia odbywały się w świetlicach wiejskich: Tulniki, Juliopol, oraz  Szkołach 

Podstawowych w Gródku Szlacheckim, Jeziorze, Juliopolu i Siemieniu. 

  Ponadto Klub zorganizował otwarte mistrzostwa Gródka Szlacheckiego i turniej 

Gminny o puchar Wójta Gminy Siemień. 

  Środki wydatkowano, m. in. na zakup artykułów biurowych, kosztów delegacji, 

zakupiono zestaw szachowy oraz materiały promocyjne, nagrody i upominki. Z dotacji także 

opłacono koszty utrzymania rachunku bankowego, sporządzenie raportu finansowego oraz 

opłatę członkowską. Klub po swojej stronie zapewnił organizację i wynagrodzenie sędziów. 

 

5.2.5 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 2019 r. programu skorzystało 3 uczniów otrzymując stypendium Wójta Gminy 

Siemień za osiągnięcia naukowe w kwocie 3 000,00 zł.  

 

 

5.2.6 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemień w 2019 r. 

 

 Szczegółowy cel i zakres programu określa Uchwała Rady Gminy Siemień  

NR V/32/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemień. 

 

 Celem programu było zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt. 

 W 2019 r. gmina Siemień posiadała umowę wyłapywania, odławiania oraz 

zapewniania opieki dla bezdomnym zwierząt z  firmą „BAROS” Maciej Glijer, ul. Berezów 

76d, 26-130 Suchedniów.  

W 2019 r. na koszt gminy zapewniono opiekę dla: bezdomnych kotów w ilości 5 oraz 

bezdomnych psów w ilości 14.  
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 Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 

polegającego na wyłapywaniu, odławianiu, opiece, usłudze weterynaryjnej i dokarmianiu 

zwierząt w roku 2019 wyniósł: 45 787,91 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 2019 r. w sposób określony tymi uchwałami.   

W 2019 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie 

z przyjętym planem prac. Rada Gminy i podjęła następujące uchwały: 

Z zakresu spraw finansowych: 

 
Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1. Nr IV/15/2019 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej; 

 

2. Nr IV/16/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019;  

3. Nr IV/17/2019 

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 
Siemieniu do dr. W813 w Parczewie” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; 

 

4. Nr V/26/2019 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
Wójta Gminy Siemień z wykonania budżetu za rok 
2018; 

 

5. Nr V/27/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Siemień z tytułu wykonania budżetu za rok 2018;  

 

6. NR V/28/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej; 

 

7. NR V/29/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019;  

8. NR V/31/2019 

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 
Siemieniu do dr. W813 w Parczewie” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; 
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9. Nr VI/35/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej; 

 

10. Nr VI/36/2019 w zmian w budżecie gminy na rok 2019;  

11. NR VI/40/2019 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi 
Parczewskiemu 

 

12. NR VI/41/2019 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 
oraz przewodniczących organów wykonawczych 
sołectw.  

 

13. Nr VII/42/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
14. Nr VII/43/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019  

15. NR VII/47/2019 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 
2020 rok 

 

16. NR VII/48/2019 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy 
Siemień na rok 2020 

 

17. NR VII/49/2019 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i 
ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 

18. Nr VIII/51/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;  
19. Nr VIII/52/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020;  

20. Nr VIII/53/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej; 

 

21. Nr VIII/54/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019;  

22. Nr VIII/55/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych; 

Rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody 
Lubelskiego z dnia 
4.02.2020 r. 
stwierdzające 
nieważność uchwały 
w części. 

23. Nr VIII/58/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
Powiatowi Parczewskiemu. 

 

 
 
 
Z zakresu spraw mienia komunalnego, rolnictwa i ochrony środowiska: 
 

Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1. NR IV/19/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy na okres do 3 lat po umowach 
zawartych na czas oznaczony pomiędzy tymi samymi 
stronami i w stosunku do tej samej nieruchomości; 

 

2. NR IV/20/2019 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemień w 
2019 r.; 

Rozstrzygnięcie 
nadzorcze 
Wojewody 
Lubelskiego z dnia 
15.04.2019 r. 
stwierdzające 
nieważność 
uchwały. 
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3. NR V/32/2019 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemień; 

 

4. Nr VI/37/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy oraz użyczenia na okres do 3 lat, po 
umowach zawartych na czas oznaczony pomiędzy 
tymi samymi stronami i w stosunku do tej samej 
nieruchomości; 

Rozstrzygnięcie 
nadzorcze 
Wojewody 
Lubelskiego z dnia 
9.10.2019 r. 
stwierdzające 
nieważność uchwały 
w części. 

 
 
Z zakresu spraw planowania przestrzennego, inwestycji gminnych: 
 

Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1. NR V/30/2019 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Siemień;   

 

 
 
Z zakresu spraw obejmujących działalność oświatową: 
 

Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1. 
 

NR IV/24/2019 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemień 
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.  

 

2. NR VI/38/2019 

w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Siemień; 

 

3. NR VI/39/2019 
w sprawie zmiany szczegółowych warunków 
udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i 
młodzieży; 

 

 
 
 
 
Z zakresu pomocy społecznej: 
 

Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1. NR IV/21/2019 
w sprawie trybu i sposobu powoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania; 

 

2. NR IV/22/2019 
w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy Siemień na lata 
2019-2021; 
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3. Nr VII/44/2019 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2020 

 

4. NR VII/45/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

 

5. Nr VIII/56/2019 

w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również trybu ich pobierania; 

 

6. Nr VIII/57/2019 

w sprawie przystąpienia Gminy Siemień do 
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – Edycja 2019-2020 
realizowanego ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych; 

 

 
 
Z zakresu gospodarki komunalnej: 
 

Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1. NR IV/23/2019 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków w Gminie 
Siemień” 

Rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody 
Lubelskiego z dnia 
12.04.2019 
stwierdzające 
nieważność uchwały 
w części. 

 
 
Z zakresu pozostałej działalności: 
 

Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1.  NR IV/18/2019 
w sprawie określenia trybu i szczególnych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 

2. Nr V/25/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi 
Gminy Siemień za rok 2018; 

 

3. NR V/33/2019 

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”; 

 

4. NR V/34/2019 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji 
stałych Rady Gminy Siemień. 

 

5. NR VII/46/2019 
w sprawie uchwalenia rocznego programu 
współpracy Gminy Siemień z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
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w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2020 r. 

6. NR VII/50/2019 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
wdrożenia w Urzędzie Gminy w Siemieniu 
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 

 

 

 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. 

 Zgodnie z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty 

prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami 
 

 Na terenie Gminy Siemień funkcjonują 3 stowarzyszenia oraz 14 Kół Gospodyń 

Wiejskich aktywnie włączających się w działalność kulturalną i promocyjną gminy. 

 Ponadto na terenie gminy Siemień działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 

zlokalizowane w następujących miejscowościach:  

 Działyń,  

 Glinny Stok,  

 Jezioro,  

 Juliopol,  

 Siemień,  

 Wierzchowiny,  

 Wola Tulnicka.  

 Jednostka OSP Siemień włączona jest do Krajowego Systemu Ratownictwa 

Gaśniczego (KSRG).  

Liczba członków Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2019 wynosiła łącznie 231, w 

tym: 

 zwyczajnych (czynnych) 206, w tym 204 mężczyzn i 2 kobiety; 

 honorowych 3; 

 wspierających 22.  

 W roku 2019 Gmina Siemień brała udział w projekcie: „Wzmocnienie potencjału 

Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa 

lubelskiego i obwodu wołyńskiego” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020.  

W ramach projektu zakupiono: 

 sprzęt ratownictwa medycznego – Zestaw PSP R1, 

 sprzęt ratownictwa technicznego - Zestaw pneumatyczny,  
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 oraz przeszkolono 7 strażaków z terenu Gminy Siemień z zakresu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy (OSP Jezioro – 2 strażaków, OSP Juliopol – 1 strażak, OSP 

Wierzchowiny – 4 strażaków). 

Jednostki OSP Siemień, OSP Jezioro, OSP Wierzchowiny wyposażone są w średnie 

samochody bojowe – gaśnicze, natomiast lekkie samochody znajdują się w jednostkach  

OSP Siemień, OSP Działyń oraz OSP Juliopol.  

Wszystkie jednostki wyposażone są w podstawowy sprzęt pożarniczy: węże ssawne 

oraz tłoczne W-75 i W-52, rozdzielacze wody, prądownice, motopompy, ubrania koszarowe, 

umundurowanie wyjściowe itp.  

 Jednostki posiadające samochody gaśnicze wyposażone są w ubranie specjalne, 

hełmy, rękawice, kominiarki oraz obuwie specjalne. 

 W ubiegłym roku w akcjach ratowniczych najczęściej udział brały udział jednostki 

OSP Jezioro, OSP Juliopol, OSP Siemień, OSP Wierzchowiny. Były to pożary palących się 

traw, torfowisk, usuwanie skutków wichur, udział w usuwaniu skutków zdarzeń 

komunikacyjnych oraz odśnieżanie dróg gminnych. 

W 2019 r. następujące jednostki OSP zrealizowały wyjazdy do akcji (pożary) w 

liczbie: 

 OSP Siemień – 11 razy; 

 OSP Juliopol – 1 raz, 

 OSP Jezioro – 4 razy, 

 OSP Wierzchowiny – 5 razy. 

 

 W ubiegłym roku w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych wzięło udział 5 

jednostek OSP, a w powiatowych – 2 jednostki. 

 

9. Pozyskane dofinansowania i realizowane projekty z wykorzystaniem funduszy 

zewnętrznych  

 

 W roku 2019 Gmina Siemień złożyła wnioski o dofinansowanie następujących 

projektów: 

1. „OZE w gminie Siemień I” Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-202 

o wartości 4 203 855,60 zł  

2. Dofinansowanie na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka  

do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag dofinansowany  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                  

o wartość 13 495,00 zł 

3. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Siemień” Działania 5.5 Promocja 

niskoemisyjna RPO WL 2014-2020 – wartość 1 049 941,44 zł 
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4. „OZE w gminie Siemień II” Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

5.  „Szlak Niepodległej w Gminie Siemień” z Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 na kwotę 13 380,00 zł  

Ponadto w roku 2019 realizowano następujące projekty: 

1. „Modernizacja stacji wodociągowej w Siemieniu, pompowni wspomagającej  

w miejscowości Wierzchowiny Stare wraz z robotami towarzyszącymi” Działanie 

6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

2. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Siemień” 

w ramach działania 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

3. Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Siemień 

w miejscowości Jezioro oraz Juliopol Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło 

wyniki naboru drugiej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). 

 

Dofinansowano również kwotą 3.180.152,11 zł „Przebudowę drogi powiatowej nr 1250 L od 

km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie”. 

 

 

 

 

 

 

 


