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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) 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 funkcjonują 

jednostki organizacyjne.  

W roku 2020 w Gminie Siemień funkcjonowało 3 jednostki organizacyjne: Gminny Zespół Obsługi 

Szkół w Siemieniu,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Siemieniu oraz 2 gminne instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Siemieniu  

i Gminna Biblioteka w Siemieniu.  

Ponadto w roku 2020 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 2020 

funkcję Wójta Gminy pełnił Tomasz Kanak.  

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. 
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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, uchwalanie budżetu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat itp.  

  W roku 2020 Radę Gminy Siemień reprezentowało 15 Radnych, pracujących w 5 Komisjach Rady 

Gminy Siemień. 
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Lp. Nazwisko i imię Pełniona funkcja 

1. Wójcik Janusz Przewodniczący Rady Gminy  

2. Jakubiuk Anna 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Członek Kom. Ekon. i Inwestycji 
Członek Kom. Ośw. Kult. i  Sp. Socjal.. 

3. Byk Barbara Teresa  Członek Kom. Ekon. i Inwestycji. 
Członek Kom. Rol. Ochr. Śr. i P.P 

4. Cymerman Paweł 
Z-ca Przew. Kom. Ośw. Kult. i Sp. Socjal. 
Członek Kom. Ekon. i Inwest. 
 

5. Danilkiewicz Leszek Marian 
 Przew. Kom. Rol. Ochr. Śr.i P.P 
Członek Kom. Ekon. i Inwestycji 
Członek Kom. Skarg Wniosków i Petycji. 

6. Dziewulska Bożena 
Z-ca Przew.  Kom. Ekonom. i Inwestycji 
Członek Kom. Rol. Ochr. Śr. i P.P 

7. Grygorewicz Janina Anna 

 Przew. Kom. Skarg, Wniosków i Petycji 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Członek Kom. Ekonom. I Inwestycji 
Członek Kom. Rol. Ochr. Śr. i P.P 
 

8. Kolasińska Anna 

Przew. Kom. Ośw. Kult. i Sp. Socjal. 
Członek Kom. Rewizyjnej 
Członek Kom. Ekonom. I Inwestycji 
 

9. Konarska Małgorzata do 12.08.2020 
Kamiński Konrad od 8.11. 2020 

Członek Komisji Rewizyjnej 
Członek Kom. Ekonom. i Inwestycji 
Członek Kom. Ośw. Kult. i Sp. Socjal.. 
 

10. Kopeć Małgorzata 
 
Członek Kom. Ekonom. i Inwestycji 
Członek Kom. Ośw. Kult. i Sp. Socjal. 

11. Łukasik Rafał 

Przew. Kom. Rewizyjnej 
Członek Kom. Roln. Ochr. Śr. i P.P 
Członek Kom. Ekonom. i Inwestycji 
 

12. Maliszewski Bartłomiej 

Z-ca Przew. Skarg, Wniosków i Petycji 
Członek Kom. Roln. Ochr. Śr. i P.P 
Członek Kom. Ekonom. i Inwestycji 
 

13. Mróz Ryszard 
Przew. Kom. Ekonom. I Inwestycji 
Członek Komisji Rewizyjnej 
Członek Kom. Roln. Ochr. Śr.  i P.P. 

14.         Musik Krzysztof 
Z-ca Przew. Kom. Roln. Ochr. Śr.  i P.P. 
Członek Kom. Ekonom. i Inwestycji 
 

15. Teleon Stanisław Józef 
Członek Kom. Ekonom. i Inwestycji  
Członek Kom. Ośw. Kult. i Sp. SocjaL. 
Członek Kom. Skarg Wniosków i Petycji. 
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4. Realizacja budżetu i inwestycji  

 

Strona dochodowa budżetu gminy w 2020 r. została wykonana w 101,0 % zaplanowanych 
dochodów na kwotę 21.814.416,02 zł, z czego: 

 

a) dochody bieżące stanowiły kwotę 21.113.686,53 zł (101,1%), 
b) dochody majątkowe  stanowiły kwotę 700.729,49 zł (97,6%). 

 

Dotacje na realizację zadań zleconych wykonano w 99,2% na kwotę 7.047.734,32 zł.  
Wydatki ogółem budżetu gminy stanowiły kwotę 18.523.666,37 zł tj. 82,6% zaplanowanych do 

realizacji w 2020 r. wydatków. 
Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej  wysokości 18.264.552,28 zł – 87,6%, z czego: 

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 6.515.550,68 zł (89,2%), 
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 3.259.637,31 zł 

(70,4%), 
c) Dotacje na zadania bieżące stanowiły kwotę 1.089.538,72 zł (83,8%), z czego: 

a. dla Publicznej Szkoła Podstawowa w Jeziorze prowadzonej przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jezioro w ramach tzw. małej szkoły oraz dotacje 
celowe przekazano - kwotę 825.832,21 zł; 

b. dla gminnych instytucji kultury - GOK i GBP (dotacje podmiotowe i celowe) – w 
wysokości 259.556,51 zł; 

c. jednostek OSP - kwota 4.150,-zł, 
 

d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 7.018.856,91 zł (97,3%), 
e) Wydatki na programy finansowane ze środków unijnych stanowiły kwotę 380.968,66 zł 

(92,6%). 
 
Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 259.114,09 zł – 16,4%, z czego: 
a) wydatki na podstawie porozumień z JST - kwota  102.383,11 zł: 

a. budowa drogi w Juliopolu – kwota 70.883,11 zł, 
b. dotacja dla SP Parczew (droga Gródek Szl.)  - kwota   31.500,00 zł, 
c. wydatki na zadania własne - kwota 156.730,98 zł: 

- infrastruktura wodociągowa - kwota   28.064,40 zł, 

- budowa dróg gminnych - kwota 60.888,65 zł, 

- budowa parkingu w Jeziorze – kwota 15.000,00 zł  

- środki na F-sz Wsparcia Policji – kwota 7.000,00 zł, 

- dokumentacja na termorenowację budynku ZPO - kwota 6.150,00 zł, 

- „OZE w gminie Siemień I” – kwota 15.238,65 zł. 

-  remont świetlicy w Sewerynówce - kwota 14.389,28 zł, 

- wykonanie oświetlenia solarnego w Pomykowie -  kwota 10.000,00 zł. 
 

  Osiągnięte w 2020 r. przychody stanowiły łączną  kwotę 4.119.636,87 zł.  
 
 

  Budżet gminy za 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości - 3.290.749,65 zł. 
 

  Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 
r. wyniósł  7.646.078,17 zł. 

 

  Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Siemień nie posiada zobowiązań wymagalnych. 
 



                   Wójt Gminy Siemień 
        ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień 

5 
 

  Na koniec grudnia 2020 r. Gmina Siemień nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych 
pożyczek  i kredytów.    
 

  Gmina Siemień otrzymała w 2020 r. dotacje na zadania zlecone na łączną kwotę 

7.047.734,32 zł, co stanowi  99,2% wykonania planowanych dochodów. 
 

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Białej Podlaskiej przekazało dotacje            

w wysokości 50.472,-zł, w tym na: 

1) prowadzenie stałego rejestru wyborców - kwota 970,-zł, 

2) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP - kwota 46.283,-zł, 

3) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RG - kwota 3.219,-zł. 
 

Główny Urząd Statystyczny w Lublinie przekazał dotacje w kwocie 25.326,-zł, w tym na: 

      1) prowadzenie Narodowego Spisu Rolnego - kwota 25.056,-zł, 

      2) przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - kwota 270,-zł, 
 

Wojewoda Lubelski  przekazał  dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 6.971.936,32 zł, 

z tego na: 

1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 577.022,14 zł, 

2) wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 55.156,22 zł, 

3) sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu 

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach w kwocie 340,80 zł, 

4) zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe  

w kwocie 35.023,74 zł, 

5) realizację zadań pomocy społecznej w kwocie 6.304.393,42 zł. 
 

Gmina otrzymała dotacje unijne w wysokości 447.750,90 zł na realizację projektów przez UG -

„Zdalna szkoła i zdalna szkoła+ w gminie Siemień” (kwota 100.000,-zł), przez GOPS „Perspektywa-

wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień” (kwota 292.658,40 zł) oraz  dotację na 

zrealizowany w latach poprzednich projekt LGRyb „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

na terenie gminy Siemień” (kwota 55.092,50 zł).  
 

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w wysokości 37.000,-zł 

na modernizację drogi w miejscowości Juliopol. 
 

Gmina Siemień uzyskała w 2020 r. dochody majątkowe w kwocie 60.984,59 zł z tytułu otrzymanych 

dotacji na projekty unijne: 

- „OZE I” – kwota 2.127,09 zł, 

- LGRyb „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Siemień” (projekt 

realizowany w poprzednich latach) - kwota 58.857,50 zł.  
 

Do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 66.306,31 zł z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 

Otwarte Strefy Aktywności wykonane w 2019 r. w miejscowościach: Juliopol i Jezioro. 
 

Wojewoda Lubelski przekazał dotację w kwocie 14.736,59 zł na zwrot inwestycji zrealizowanych w 

ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 
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Gmina otrzymała środki w wysokości 500.000,-zł na realizację inwestycji gminnych w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

W roku 2020 w Gminie Siemień realizowano następujące inwestycje na kwotę 149.730,98 zł: 

        - infrastruktura wodociągowa          - kwota   28.064,40 zł, 

- budowa dróg gminnych          - kwota 60.888,65 zł, 

- budowa parkingu w Jeziorze           – kwota 15.000,00 zł  

- dokumentacja na termorenowację budynku ZPO - kwota 6.150,00 zł, 

- „OZE w gminie Siemień I”          - kwota 15.238,65 zł. 

-  remont świetlicy w Sewerynówce         - kwota 14.389,28 zł, 

- wykonanie oświetlenia solarnego w Pomykowie -  kwota 10.000,00 zł. 

 

5. Mienie komunalne gminy  

  Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Siemień są nieruchomości,  

na które składają się grunty, budynki i budowle. 

 

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Siemień posiada prawo własności nieruchomości gruntowych o ogólnej 

powierzchni 301,3495 ha o łącznej wartości 1.014.882,85 zł, w tym: 

 zasób gminny – 296,0395 ha – wartość 945.728,05 zł (grunty – 545.631,38 zł,  grunty pod drogami – 

400.096,67zł. ) 

 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 oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle, których wartość na dzień na 

dzień 31.12.2020 r. wynosi – 38.127.219,68 zł, w tym:  

 zasób gminy – 34.907.508,24 zł. 

 budynki i budowle przekazane w trwały zarząd– 3.219.711,44 zł. 

 

Stan zasobu komunalnego gminy Siemień wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 

 

 

Rodzaj zasobu 

 

powierzchnia 

(ha) 

 

powierzchnia  

w % 

 

Nieruchomości będące w zasobie gminy  

 

296,0395 

 

98,09 % 

 

Nieruchomości gminy przekazane w trwały zarząd 

 

5,31 

 

1,76 % 

 

Nieruchomości gminy oddane w wieczyste 

użytkowanie 

 

0,44 

 

0,15 % 
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  Gmina Siemień posiada prawo własności mienia ruchomego stanowiącego środki transportu o łącznej 

wartości 1.313.444,88 zł., w tym: 

  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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zasób mienia komunalnego  

Gminy Siemień uległ zmniejszeniu o następujące nieruchomości:  

- w miesiącu grudniu 2020 r. – w związku z warunkową umową sprzedaży nieruchomości położonej w 

miejscowości Juliopol – zmniejszenie o pow. 0,3100 ha, wartość 100,00 zł. 

 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zasób mienia komunalnego  

Gminy Siemień uległ zwiększeniu o następujące nieruchomości: 

- w miesiącu lipcu 2020 r. – w związku z decyzją Wojewody Lubelskiego – nabycie z mocy prawa 

własności mienia Skarbu Państwa położonego w miejscowości Augustówka o pow. 0,0900 ha, wartość 900,00 

zł. 

 

 

Rozdysponowanie mienia komunalnego Gminy Siemień 

1. Na podstawie umów dzierżawy przekazano 45,083 ha nieruchomości gruntowych  

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

2. Na podstawie umów użyczenia przekazano nieodpłatnie nieruchomości dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich. 

3. 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. 

4. Na podstawie umowy użyczenia przekazano nieodpłatnie nieruchomość dla Stowarzyszenia Wsi 

Jezioro – budynek szkoły. 

5. Na podstawie umów dzierżawy lub najmu przekazano nieruchomości gruntowe, budynki, lokale 

mieszkaniowe i lokale użytkowe dla 16 dzierżawców lub najemców. 
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6. Trwały zarząd  nieruchomości gruntowych 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 ewidencji gruntów Kol. Siemień 

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

7. 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 85 0 45,083  ha użytkowanie 

rolnicze  

nieodpłatne umowy użyczenia 

oraz użytkowania dla jednostek 

(GBP, GOPS, ZGK, GZOS, 

GOK) oraz OSP 

7 12 - 

jednostki 

1,6532 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 

 

  W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzi 1 lokal socjalny oraz 9 lokali mieszkalnych, 

zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemień, odpowiednio: 
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1) 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) 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 

3) 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 

4) 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 

5) 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 

6) 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 m². 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. niezamieszkały jest 1 lokal socjalny, 2 lokale mieszkalne 

znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia w Siemieniu oraz 1 lokal mieszkalny znajdujący się przy 

ul. Stawowej 3. 

   

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 

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 

 

  Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności  i  innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania  posiadania. 
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W omawianym okresie dochody Gminy Siemień uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem 

przedstawiały się następująco:  

1. Z tytułu najmu/dzierżawy lokali i dzierżawy gruntów – 156.176,91 zł, w tym: 

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

(w tym gruntów rolnych) – 136.713,33 zł. 

   z tytułu centralnego ogrzewania lokali użytkowych wynajmowanych w starym biurowcu UG 

oraz mieszkań komunalnych – 6.788,48 zł. 

 z tytułu opłat za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach użytkowych –  10.668,15 zł. 

   z tytułu dzierżawy gruntów łowieckich przez Starostwo Powiatowe w Parczewie – 2.006,95 zł. 

2. Z tytułu wieczystego użytkowania – 307,70 zł.   

3. Z tytułu warunkowej umowy sprzedaży – 21.702,00 zł. - dz. 149/3, pow. 0,3100 ha w  

miejscowości Juliopol. 

 

6. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

 

6.1 Realizacja polityk i spraw bieżących gminy 

6.1.1 Polityka zagospodarowania przestrzennego gminy 

  W gminie Siemień obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część 

teren  gminy. Szczegółowy opis planu zawarty jest w obowiązujących uchwałach:  

 uchwale Nr VII/46/2003 z dnia 30 października 2003 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego Nr 2 , poz.29 z dnia 23 stycznia 2004 r,; 

 uchwale Nr XVIII/87/2012 r. z dnia 29 listopada 2012 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego 16 stycznia 2013 r. poz.133; 

 uchwale Nr XXXI/180/2014 z dnia 9 października 2014 r. ogłoszona w dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2014 r., poz. 3684, uchwała Rady Gminy Siemień NR 

XIII/81/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku poz. 3517 oraz uchwała Rady Gminy Siemień  NR 

XV/96/2016 z dnia 28 października 2016 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego  z dnia 8 grudnia 2016 roku, poz. 5076. 

 

  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 2020 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:  
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1. Zespół Placówek Oświatowych w Siemieniu: 

  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 2019/2020 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 2020 r.   

do szkół uczęszczało 356 uczniów w 29 oddziałach, z czego: 

 

Nazwa szkoły Ilość uczniów Ilość oddziałów 

Zespół Placówek Oświatowych  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   
w Siemieniu  

Przedszkole  63 3 

Szkoła Podstawowa  145 8 

Szkoła Podstawowa  
im. Henryka Sienkiewicza w Juliopolu  

Oddział przedszkolny  33 1 

Szkoła Podstawowa 64 8 

Szkoła Podstawowa  
w Gródku Szlacheckim  

Oddział przedszkolny 17 1 

Szkoła Podstawowa 34 8 

Łącznie w gminie 356 29 

Na dzień 30 września 2020 r. w szkołach dla których organem prowadzącym była gmina Siemień  

zatrudnionych było 64 nauczycieli na 46,84 etatu.  

 
Zatrudnienie nauczycieli w szkołach na dzień 30.09.2020r. 

Nazwa szkoły 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Liczba Etat Liczba Etat Liczba Etat Liczba etat 

Zespół Placówek Oświatowych              w 
Siemieniu   

1 0,18 3 1,65 8 7,22 15 13,33 

Szkoła Podstawowa                           w 
Gródku Szlacheckim 

0 0 2 1,50 9 5,25 6 3,83 

Szkoła Podstawowa w Juliopolu  1 1 3 1 6 4,29 10 7,59 

Łącznie  2 1,18 8 4,15 23 16,76 31 24,75 
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W roku szkolnym 2019/2020 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 jednostce nie uzyskały średniej 

określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jednorazowego dodatku uzupełniającego.  

Gmina Siemień w uprzednim roku nie osiągnęła średniej dla nauczycieli mianowanych, którym 

wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości  66 261,61 zł.  

W ramach administracji i obsługi w szkołach zatrudnionych było 17 pracowników na 15,75 etatu.  

 Realizując obowiązki określone w art. 39 ust 3 Ustawy Prawo oświatowe do szkół dowożono uczniów 

zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkoły. W ubiegłym roku szkolnym około 177 uczniów korzystało z 

dowozu do szkoły. Gmina zadanie te realizuje przy użyciu autokaru i busa 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 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 5 

pracowników na 3,75 etatu.  

6.1.3 Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

z terenu gminy Siemień 

 

  Program został przyjęty uchwała 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. 

We wrześniu 2020 roku wypłacono stypendia Wójta Gminy Siemień za osiągnięcia naukowe dla 6 

uczniów w postaci jednorazowej nagrody na łączną kwotę 6 500,00 zł. 

    

Uchwały Rady Gminy Siemień dotyczące polityki oświatowej : 

 

Lp. 
Numer uchwały 

Tytuł uchwały 

1. 

 

NR IX/63/2020 w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 
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2. 
NR XII/90/2020 w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

 

6.1.4 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 2020 GOPS  udzielił następujących form pomocy: 

 
Lp. Rodzaj świadczenia Kwota razem 

1. Zasiłek stały 129 578,08 zł 

2. Usługi opiekuńcze 78 710,00 zł 

3. Zasiłek celowy i w naturze 9.060,51 zł 

4. Opłata za DPS 212 116,98 zł 

5. Zasiłek okresowy 159 702,61 zł 

6. 
Program wieloletni: pomoc państwa w zakresie 
dożywiania 

233 988,00 zł 

RAZEM 856 508,73 zł 

 

 Głównymi przyczynami korzystania ze świadczeń było ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba,  

niepełnosprawność i wielodzietność. 

Pracownicy Ośrodka zajmowali się też wypłatą zasiłków stałych z tej formy pomocy korzystało 24 

osób (więcej o 5 osób w stosunku do roku 2019), realizacją usług opiekuńczych  z których korzystało  12 osób. 

Ponadto realizowano program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z którego skorzystało 245 

osoby, a zasiłek rodzinny otrzymywało 186 rodzin. Ponoszono również opłaty za pobyt 10 podopiecznych w 

domu pomocy społecznej. Z funduszu alimentacyjnego wypłacono 519  świadczenia dla 23 rodzin. 

  W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2020 r. zatrudniony był też asystent rodziny, który 

sprawował opiekę na 5 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 72 

uczniów z 40 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. 

 

6.1.5 Infrastruktura, środowisko i ochrona zabytków 
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  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 2020 dokonano następujących inwestycje drogowych: 

 modernizacja drogi Nr 103966L w Juliopolu,  
 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 

– 412,64 m2, powierzchnia umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym – 41,23 m2. 

 Do Urzędu Gminy zostały złożone 7 wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i tyle też 

postępowań zostało wszczętych na wniosek. Były to następujące postępowania: 
 

L.p. Inwestor Nazwa przedsięwzięcia 

1. Osoba fizyczna 
„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

gospodarczego na potrzeby obory dla bydła mięsnego” 

2. 
SOLARPROJEKT S.C. ul. Jodłowa 23, 

15-523 Grabówka 

Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni 

słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi 

niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i 

urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej 

stacji transformatorowej, na terenie działki o nr ew. 1008 

położonej na terenie gminy Siemień w m. Jezioro” 

„ 

3. 
SOLARPROJEKT S.C. ul. Jodłowa 23, 

15-523 Grabówka 

„Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni 

słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi 

niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i 

urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej 

stacji transformatorowej, na terenie działki o nr ew. 983 

położonej na terenie gminy Siemień w m. Jezioro” 

 

4. LGF ul. Długa 5/140 20-346 Lublin 

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kW na 

działce oznaczonej nr ew. 69/2     w obr. Geodezyjnym 

Sewerynówka, gmina Siemień” 

 

5. LGF ul. Długa 5/140 20-346 Lublin 

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kW na 

działce oznaczonej nr ew. 53, 54   w obr. Geodezyjnym 

Augustówka, gmina Siemień” 

 

6. Osoba fizyczna 

„Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na 

odcieki realizowanego na działkach o nr ew. 64/3, 65/2, 

65/3 w obrębie geodezyjnym Jezioro, w m. Jezioro, gmina 

Siemień” 

 

7. 
Powiat Parczewski, ul. Warszawska 

24, 21-200 Parczew 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 L na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610 L do RSP w 

Gródku Szlacheckim na działkach o nr ew. 205, 206, 

321/1, 326 jednostka Siemień, obręb Gródek” 

 

 

  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 7 decyzji. 

 Liczba zabytków znajdująca się w Gminnej Ewidencji Zabytków w roku 2020 nie uległa zmianie. Na 
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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 2020 aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.  

   

 

  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)  

 
 

6.1.6 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.  
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  Woda z wodociągu dostarczana jest do ok. 4600 mieszkańców gminy. Zaopatrywane miejscowości 

przez wodociąg to: Siemień, Miłków, 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 31.12.2020 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 127 km, a liczba przyłączy 

wodociągowych - 1485. 

 

 

6.1.7 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 2020 GOK w Siemieniu prowadzi również zespoły ludowe w miejscowościach: Miłków 

Kolonia, Gródek Szlachecki i Jezioro, które promują Gminę Siemień na różnego rodzaju uroczystościach 

gminnych, powiatowych np. Jarmark jagielloński, spotkania kolędowe itp. 

 Przy GOK w Siemieniu prowadzona jest siłownia, koło nauki gry na instrumentach – gitara, akordeon, 

keyboard.   

Gminny Ośrodek Kultury w Siemieniu prowadził również zajęcia umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych i 

klasy 0. 

Do ważniejszych podejmowanych działań należą: 

1. Współorganizacja Wspólnego kolędowania w Zespole placówek Oświatowych w Siemieniu.  

2. Organizacja spotkania z Policjantami z Komendy Powiatowej w Parczewie temat spotkania: 
Bezpieczeństwo.  

3. Organizacja warsztatów pielęgnacyjnych dla kobiet. 

4. Warsztaty plastyczne dla dzieci temat: „Walentynkowe niespodzianki”. 

5. Zajęcia plastyczne dla dzieci pt. „Aniołowie i królowie”. 

6. Współorganizacja Gminnego dnia kobiet. 

7. Warsztaty z modelarstwa kartonowego. 

8. Współorganizacja Narodowego czytania. 

9. Zajęcia szachowe. 

10. Konkurs plastyczny na kartkę pocztową „Pozdrowienia z domu”. 

11. Spektakl teatralny pt. „O pchle, co manier nie maiła”. 

12. Szycie maseczek ochronnych. 
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13. Akcja zostań w domu – Wyszukiwanie i udostępnianie odnośników do stron umożliwiających darmowe 
zwiedzanie ciekawych muzeów m.in. Muzeum lotnictwa, dobranocek, techniki. 

14. GOK w Siemieniu przystąpił do projektu „Sieć na kulturę” w ramach projektu Polska cyfrowa. 

W okresie ferii zimowych oraz wakacji organizowane i prowadzone były zajęcia w tematyce: Gry i zabawy 
planszowe, warsztaty plastyczno-techniczne prowadzone przez Pracownię Magii edukacji, zajęcia kreatywne, 
przedstawienia teatralne. 

   
  W Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemieniu w roku 2020 odnotowano wzrost wypożyczeń 

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

 W roku 2020 zakupiono 265 nowych pozycji książkowych ze środków własnych oraz otrzymano 

dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup 306 pozycji książkowych. 

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 2020  prowadziła prężną działalność 

oświatową poprzez organizację licznych konkurów, spotkań i wydarzeń. Do najciekawszych z nich należał:  

-  List do Świętego Mikołaja ; Konkurs na kartkę świąteczną  

– 2 konkursy przeprowadzone w SP w Juliopolu w ramach współpracy  z biblioteką szkolną. 

FERIE ZIMOWE 

- Zajęcia plastyczne dla dzieci 

1) Bałwanki z płatków kosmetycznych oraz bałwanki maskotki 

2) Srebrne drzewko szczęścia 

- Wyjazd do kina na film dla dzieci : URWIS 2D 

-  KINDER – akcja wspólne czytanie książek 

- Ozdoby z wikliny papierowej – warsztaty 

- Warsztaty tworzenia mydełek glicerynowych 

- Wspólne czytanie książki J. Brzechwy – Przygody Lisa Witalisa oraz tworzenie figurek bajkowych z 

naturalnych materiałów eko. 

- Konkurs ortograficzny ( w formie dyktanda ) przeprowadzony w ZPO Siemień wspólnie z biblioteką 

szkolną dla klas 4-6 oraz 7 – 8 (udział wzięło 23 uczestników) 

- Projekt Mała Książka Wielki Człowiek – rozdano 50 wyprawek czytelniczych dla dzieci w wieku 3 - 6 

lat.  
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- Pomoc w przeprowadzeniu eliminacji gminnych konkursu wiedzy o Straży Pożarnej – współpraca z 

OSP  

-  Szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Siemień.  

-   Dzień Dziecka – niespodzianki dla dzieci które tego dnia wypożyczają książki w bibliotekach: 

baloniki + słodycze. 

 - Czytelnicza rymowanka konkurs dla dzieci przeprowadzony w FB w Jeziorze Zadaniem uczestników 

konkursu było napisanie krótkiego, rymowanego wiersza o czytaniu, bibliotece lub książkach oraz wykonanie 

plakatu na którym będzie wierszyk i jego ilustracja.  

-  Wakacyjne zajęcia w bibliotece zajęcia plastyczne wykonanie motylków z filcu. 

-  Wakacyjny wyjazd dla dzieci do Skansenu Wsi Lubelskiej: zwiedzanie skansenu oraz 

zorganizowane warsztaty dla dzieci wykonanie biżuterii ekologicznej bransoletka lub naszyjnik z 

papieru. 17 osób. 

-  Sezon na jagody: czytanie fragmentu książki M. Konopnickiej „Na jagody”, wspólne śpiewanie 

piosenki „Jesteśmy jagódki” 

- Warsztaty kulinarne: deser z jagodami wykonany samodzielnie przez dzieci na zajęciach. 

- Zajęcia plastyczne: koraliki z papieru 

- Zajęcia dla dzieci: dekorowanie toreb ekologicznych 

- Dzień Smerfa w Bibliotece w Działyniu 

-  Narodowe czytanie Balladyny w Siemieniu. 

-  Wystawa prac plastycznych Jarosława Kozłowskiego – rysunki satyryczne. 

-   Akcja Mała Książka Wielki Człowiek i rozdanie 24 wyprawek czytelniczych dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

-  Konkurs plastyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek: Moja kukiełka  ulubionej 

postaci bajkowej. 

-  Pomoc i zbiórka książek dla małych bibliotek publicznych w ramach akcji PRZERWA NA WSPÓŁNE 

CZYTANIE – KINDER POLSKA dla dzieci w wieki 2 – 14 lat ( uzbieraliśmy 2 duże pudełka w zamian 

dostaliśmy pufy i nowe książki oraz możliwość spotkania autorskiego z pisarzami dla dzieci: Michał 

Rusinek, Zofia Kraszewska ,Sylwia Stano – oczywiście bezpłatnie). 

-  Dwa konkursy przeprowadzone przez FB w Działyniu: oryginalne i ciekawe w formie życzenia 

bożonarodzeniowe oraz konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę świąteczną. 

Działania w czasie pandemii. 
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- Zainstalowanie programu ZOOM i branie udziału w szkoleniach online. 

- Branie udziału w internetowych spotkaniach autorskich głównie organizowanych przez WBP 

Lublin.  

- Dzień Mamy online – konkurs dla dzieci na przygotowanie dla mamy niespodzianki w formie 

życzeń, filmiku, piosenki i zaprezentowanie na facebooku biblioteki. 

- Czytanie dzieciom przez bibliotekarzy książek w ramach akcji: Cała Polska Czyta Dzieciom o 

Zwierzętach.  

- Koncert kolęd i pastorałek online. Przygotowanie w domu, nagranie przez rodziców, i prezentacja 

na fb biblioteki wykonań dzieci. Konkurs cieszył się popularnością wszystkie dzieci dostały 

świąteczne upominki.  

 Ponadto na terenie gminy Siemień działa 15 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 3 Stowarzyszenia. 

Zasady i procedury współpracy z organizacjami pozarządowymi określała Uchwała 

Nr VII/46/2019 Rady Gminy Siemień z dnia 28 listopada 2019 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 2020 r. 

  Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostało poprzedzone ogłoszeniem 

konsultacji społecznych w formie opinii i uwag zgłaszanych na piśmie, przewidzianej w § 4 pkt 3 Uchwały Nr 

XXIX/184/2010 Rady Gminy Siemień z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 

z 2011 r., Nr 12 poz 309). Formę konsultacji, czas ich trwania od dnia 19 września 

do 2 października 2019 r. oraz sposób zgłaszania opinii i uwag określił Wójt Gminy Siemień. Konsultacje 

zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siemieniu, na stronie internetowej 

Gminy Siemień www.siemien.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń. 

  W wyznaczonym terminie nie wpłynęły opinie i uwagi do konsultowanego projektu.  

 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. 

6.2 Realizacja programów 
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6.2.1 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 2020. 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 2020 przyjęty został uchwała 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.   

Po przeanalizowaniu akt i rozmowach z petentami członkowie komisji skierowało  

5 osób na badanie do biegłych, 8 osób zostały wysłane podjęte działania zmierzające do orzeczenia o 

zastosowaniu przymusowego leczenia, 16 osób zgłosiło przypadki nadużywania alkoholu, 23 osoby wezwano 

do rozmowy . 

  Cały budżet na działalność  przeciwdziałania alkoholizmowi   21.816,50 zł  

został wykorzystany. Środki te wykorzystano na wynagrodzenie pełnomocnika, badania uzależnień, wypłatę 

wynagrodzenia komisji AA, obsługę prawną, na zakup materiałów biurowych oraz na opłaty za leczenie 

odwykowe i koszty badań AA. 

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

  Członkowie komisji uczestniczyli również w spotkaniach grup roboczych Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 

6.2.2 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. 

   Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostało poprzedzone ogłoszeniem 

konsultacji społecznych w formie opinii i uwag zgłaszanych na piśmie, przewidzianej w § 4 pkt 3 Uchwały Nr 

XXIX/184/2010 Rady Gminy Siemień z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 

z 2011 r., Nr 12 poz 309). Formę konsultacji, czas ich trwania od dnia 19 września 
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do 2 października 2019 r. oraz sposób zgłaszania opinii i uwag określił Wójt Gminy Siemień. Konsultacje 

zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siemieniu, na stronie internetowej 

Gminy Siemień www.siemien.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń. 

  W wyznaczonym terminie nie wpłynęły opinie i uwagi do konsultowanego projektu.  

 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. 

W roku 2020 Wójt Gminy Siemień nie ogłosił otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze 

względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną związaną z wirusem COVID-19.  

        Gmina uczestniczyła w pisaniu, realizacji i rozliczeniu wniosku w kwocie 10 000 tyś  złotych które Klub 

szachowy „szachmix” z siedzibą w Gródku Szlacheckim pozyskał na prowadzenie zajęć szachowych w ramach 

programu „Klub” – edycja 2020 z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach projektu zostały 

przeprowadzone warsztaty nauki gry w szachy dla  60  dzieci w wieku 7 - 17 lat mieszkających w Gminy 

Siemień. Przeprowadzono 66 spotkań – ponad 166 godzin zajęć. Nauka gry w szachy odbywała się w Szkole 

Podstawowej w Gródku Szlacheckim, Szkole Podstawowej w Juliopolu, Szkole Podstawowej w Jeziorze, 

Zespole Placówek Oświatowych w Siemieniu, Gminnym Ośrodku Kultury w Siemieniu oraz świetlicach 

wiejskich na terenie Gminy Siemień. Na zakończenie realizacja zadania został przeprowadzony Turniej 

Gminny dla uczestników projektu. 

6.2.3 Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

z terenu gminy Siemień 

 

  Program został przyjęty uchwała 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 2020 r. do Wójta wpłynęło 6 wnioski objęcie programem o stypendium  

za osiągnięcia naukowe , artystyczne oraz  za osiągnięcia sportowe.  

   Ostatecznie z wypłacono  stypendium Wójta Gminy Siemień za osiągnięcia naukowe dla 6 uczniów w 

łącznej kwocie 6 500,00 zł.  

 

6.2.4 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Siemień w 2018 r. 
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  Szczegółowy cel i zakres programu określa Uchwała Rady Gminy Siemień  NR IX/66/2020  

z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemień w 2020 r. 

 Celem programu było zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności 

zwierząt oraz zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt. 

 Realizację zadań w ramach Programu w roku 2020  prowadzili: 

 w zakresie Odławianie 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 2020 odłowiono i umieszczono w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 8 psów . Na 

realizację tych zadań wydatkowani  12 000,00 zł.  

  Ponadto udzielono pomocy 1 psu poszkodowanemu w wyniku zdarzenia drogowego.  Z tego tytułu 

gmina poniosła koszt 250,00 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 2020 r.  

w sposób określony tymi uchwałami.   

W 2020 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie 

z przyjętym planem prac. Rada Gminy obradowała na  sesjach zwyczajnych i podjęła 41 uchwał,  

z czego: 

 Uchwały RG Siemień 2020 r. – REFERAT FINANSOWY: 

Lp. 
Numer uchwały 

Tytuł uchwały Uwagi 

1. NR IX/59/2020 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej; 

 

2. NR IX/60/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020; 

 

 

3. NR IX/61/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy Powiatowi 

Parczewskiemu 
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4. NR IX/68/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020 

 

5. NR IX/73/2020 w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem Wójta Gminy 

Siemień z wykonania budżetu za rok 

2019 

 

6. NR IX/74/2020 w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Siemień z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2019;  

 

7. NR IX/75/2020 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej; 

 

8. NR IX/76/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020; 

 

9. NR IX/81/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020; 

 

10. NR IX/87/2020 w sprawie określenia zasad 

umarzania, odraczania rozkładania 

na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Siemień lub 

jej jednostkom organizacyjnym 

 

11. NR IX/91/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2021 

 

12. NR IX/92/2020 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy 

Siemień na rok 2021 

 

13. NR IX/93/2020 w sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatku od 

środków transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy 

Siemień na rok 2021 

 

14. NR IX/94/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty i ustalenia stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
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15. NR IX/96/2020 w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej; 

 

16. NR IX/97/2020 w sprawie uchwały budżetowej na 

rok 2021 

 

17. NR IX/98/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020 

 

 

 Uchwały RG Siemień 2020 r. – OCHRONA ŚRODOWISKA I MIENIE KOMUNALNE: 

Lp. 
Numer uchwały 

Tytuł uchwały Uwagi 

1. NR IX/62/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na okres  3 lat po 

umowie zawartej na czas 

oznaczony pomiędzy tymi samymi 

stronami i w stosunku do tej 

samej nieruchomości; 

 

2. NR IX/64/2020 w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa 

drogowego dróg gminnych 

 

3. NR IX/65/2020 w sprawie przyjęcia aktualizacji 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Siemień. 

 

4. NR IX/66/2020 w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Siemień w 2020 r. 

 

5. NR IX/67/2020 w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej,  

 

6. NR IX/71/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu 

na okres do 3 lat, po umowie 

zawartej na czas oznaczony 
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pomiędzy tymi samymi stronami i 

w stosunku do tej samej 

nieruchomości; 

7. NR IX/77/2020 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy 

Siemień 

 

8. NR IX/78/2020 w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych dla 

właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów 

 

9. NR IX/80/2020 w sprawie przyjęcia aktualizacji 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Siemień. 

 

10. NR IX/88/2020 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy 

Siemień 

 

11. NR IX/89/2020 w sprawie zawarcia porozumienia 

dotyczącego współdziałania przy 

realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji 

 

12. NR IX/95/2020 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; 

 

13. NR IX/99/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na okres  do 3 lat po 

umowie zawartej na czas 
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oznaczony pomiędzy tymi samymi 

stronami i w stosunku do tej 

samej nieruchomości; 

 Uchwały RG Siemień 2020 r. – INWESTYCJE: 

Lp. 
Numer uchwały 

Tytuł uchwały Uwagi 

1. brak   

 Uchwały RG Siemień 2020 r. – GZOS 

Lp. 
Numer uchwały 

Tytuł uchwały Uwagi 

1. NR IX/63/2020 w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w gminie. 

 

2. NR IX/90/2020 w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w gminie. 

 

 Uchwały RG Siemień 2020 r. – GOPS 

Lp. 
Numer uchwały 

Tytuł uchwały Uwagi 

1. NR IX/83/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021 

 

2. NR IX/84/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 

 

3. NR IX/85/2020 w sprawie przyjęcia Gminnej 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Siemień na lata 2020 - 

2030 

 

 

 

 Uchwały RG Siemień 2020 r. – ZGK 

Lp. 
Numer uchwały 

Tytuł uchwały Uwagi 

1. brak   

 Uchwały RG Siemień 2020 r. – POZYSKIWANIE DFUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 
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Lp. 
Numer uchwały 

Tytuł uchwały Uwagi 

1. NR IX/69/2020 w sprawie likwidacji aglomeracji 

Siemień 

 

2. NR IX/70/2020 w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Siemień na lata 

2020 - 2027 

 

 Uchwały RG Siemień 2019 r. – inne 

Lp 
Numer uchwały 

Tytuł uchwały Uwagi 

1.  NR IX/72/2020 w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Wójtowi Gminy 

Siemień za rok 2019  

 

2. NR IX/79/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej podjęcia uchwały w 

sprawie ochrony zdrowia 

mieszkańców przed 

elektroskażeniami 

 

3. NR IX/82/2020 w sprawie ustalenia składów 

osobowych komisji stałych Rady 

Gminy Siemień. 

 

4. NR IX/86/2020 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 2021 r. 

 

 

 

  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. 

 


