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Szanowni Mieszkańcy Gminy Siennica Różana, 

 

 Po raz kolejny mam przyjemność przedstawić Państwu raport o stanie gminy. Oceniam, że rok 2019 był dla 

naszego samorządu pracowity i udany. Wiele realizowanych inwestycji było kontynuacją prac lat poprzednich ale 

udało się również rozpocząć niezwykle ważne dla naszej gminy zadania. Udało się nam pozyskać środki 

zewnętrzne, budżet gminy bazuje w pierwszej kolejności na dochodach własnych, tj. subwencji, dotacji i należnych 

podatkach - to one są podstawowym źródłem finansowania bieżących zadań komunalnych, obsługi codziennego 

funkcjonowania takiego organizmu, jakim jest gmina oraz jej jednostki. Jednak należy podkreślić, że w  mijającym 

roku zdobyliśmy znaczne środki finansowe z funduszy europejskich oraz realizowaliśmy ważne dla mieszkańców 

przedsięwzięcia: 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wartość w 2019 r. 1051346,94 zł (w tym środki UE 

570115,59 zł) 

2. Rekultywacja składowiska odpadów, wartość w 2019 r. 348610,50 zł (w tym środki UE 241867,50 zł) 

3. Odnawialne źródła energii (solary), wartość w 2019 r. 1753085,00 zł (w tym środki UE 1304757,32 zł) 

4.  Przebudowa kanalizacji sanitarnej wartość w 2019 r. 1105099,93 zł (w tym środki UE 638675,70 zł) 

 Ponadto ze środków własnych zmodernizowaliśmy budynki świetlic wiejskich w miejscowościach Żdżanne, 

Wola Siennicka, Kozieniec, Stójło i Baraki oraz przebudowaliśmy drogę wewnętrzną w Siennicy Różanej (osiedle 

POM). Dzięki współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Komendą Powiatową PSP pozyskaliśmy 60 000 zł na zakup samochodu terenowego oraz 60 000 zł na 

specjalistyczny sprzęt dla OSP. Ważnym wydarzeniem było wyłonienie wykonawcy rewitalizacji zabytkowego 

dworku w Siennicy Różanej, który po zakończeniu prac dofinansowanych z funduszy unijnych, w otoczeniu 

parkowym będzie najpiękniejszym miejscem w Siennicy Różanej. 

 Wydatki inwestycyjne są bardzo ważne ale nie zapominamy o innych dziedzinach życia. Od wielu lat ważnym 

elementem życia samorządowego w gminie jest kultura. Centrum Kultury w Siennicy Różanej z powodzeniem 
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aplikowało do Narodowego Centrum Kultury o organizację atrakcyjnych wakacyjnych zajęć dla różnych grup 

wiekowych i pozyskało na ten cel grant w wysokości ponad 100 000 zł. Cykl warsztatów artystycznych 

zwieńczonych festynem i wydawnictwem albumowym był ciekawą propozycją spędzenia wakacji. Nie zapomniano 

również o stałych imprezach: Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego, Międzypowiatowym Turnieju Szachów, 

premierowym spektaklu Teatru Pokoleń czy też Koncercie Noworocznym.  

Mieszkańcy gminy chętnie korzystają z oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych w szkołach i na 

obiektach sportowych. Dużą niespodziankę sprawili młodzi piłkarze Znicza Siennica Różana, kończąc rundę 

jesienną rozgrywek na pierwszej pozycji w tabeli rozgrywek 

Największą wartością gminy jest aktywność społeczna. Chciałbym serdecznie podziękować za działania, które są 

efektem zaangażowania mieszkańców: funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracę Kół Gospodyń 

Wiejskich organizujących kolejne edycje Siennickich Smaków czy inicjatywę mieszkańców sołectwa Rudka 

związaną z organizacją Dożynek. We współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Siennickiej zorganizowane 

zostały warsztaty kulinarne oraz wyjazd do Opola Lubelskiego na jarmark zdrowej żywności. Projekt dotyczył 

promocji produktu lokalnego, jakim są pierogi boruńskie.  

 Dokładamy starań, aby realizowane przez samorząd gminny inwestycje służyły mieszkańcom. W 2019 roku 

z powodzeniem sięgaliśmy po finansowe środki zewnętrzne, pochodzące zarówno z funduszy Unii Europejskiej jak 

i ze źródeł krajowych. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy a w szczególności osobom 

aktywnym, zaangażowanym w działalność społeczną za współpracę w 2019 roku. Dziękuję również za wszelkie 

uwagi, dotyczące funkcjonowania gminy i podległych jej jednostek, staramy się je wykorzystać w codziennej pracy. 

 

 
        Leszek Proskura  

Wójt Gminy Siennica Różana 
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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy  Siennica 

Różana przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy w roku 2019. 
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I. Zarządzanie gminą:                                       

 
Wójt Gminy – Leszek Proskura 

 
Sekretarz Gminy – Dariusz Turzyniecki 

 
Skarbnik Gminy – Ewa Antoniak  

Radni: 
Rada Gminy Siennica Różana liczy 15 radnych.  

                                                                                                    

Skład Rady Gminy w Kadencji 2018-2023 

Piotr Banach - Przewodniczący 

Andrzej Korkosz Marian Mielniczuk 

Sławomir Knap Agnieszka Zaworska 

Maria Jeleń Alicja Pacyk 

Piotr Kołtun Wiesława Popik 

Marzena Dubaj Dariusz Sęczkowski 

Grażyna Kielech Maria Kiliańska 

Bogdan Kargul-
Wiceprzewodniczący 

Piotr Górny 

                                                               
Przy Radzie działają następujące stałe komisje:  

 

▪ Komisja rewizyjna- Przewodniczący Dariusz Sęczkowski 

▪ Komisja skarg, wniosków i petycji /od 2018/- Przewodnicząca Wiesława Popik 

▪ Komisja oświaty, zdrowia i spraw społecznych- Przewodnicząca Maria Kiliańska  

▪ Komisja ds. samorządu, mienia komunalnego i rolnictwa- Przewodnicząca Marzena Dubaj  
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Jednostki pomocnicze (sołectwa) 
Gmina jest podzielona na 14 sołectw 

 

 
Gmina Siennica Różana z podziałem na obręby ewidencyjne Źródło: opracowanie własne. 
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Sołtysi w kadencji 2019-2023 

Marian Manachiewicz Siennica Różana 

Elżbieta Szczupak  
Siennica Król. Duża 

Stanisław Brzyszko Rudka 

Maria Ścibak Żdżanne 

Renata Marczewska  Wola Siennicka 

Grażyna Kielech Boruń 

Włodarczyk Jerzy Maciejów 

Ewa Repeć Siennica Król. Mała 

Grażyna Kniażuk Zagroda 

Janina Berbeć Baraki 

Truskowska Urszula Stójło 

Anna Bielak Wierzchowiny 

Dariusz Knap Kozieniec 

Józef Krzywicki Zwierzyniec 
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II. Charakterystyka gminy Siennica Różana 

Gmina Siennica Różana jest gminą wiejską, położoną w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim. 

Gmina sąsiaduje z gminami: Kraśniczyn, Miasto Krasnystaw, Gmina Krasnystaw, Leśniowice, Chełm, Rejowiec. 

Gmina jest oddalona: 

 od Lublina – ok. 70 km, 

 od Zamościa – ok. 37 km, 

 od Chełma – ok. 25 km. 
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Podstawowe dane o Gminie Siennica Różana: 

Województwo Lubelskie 

Powiat Krasnostawski 
Gmina Siennica Różana 

Powierzchnia 98,4km² 
Liczba mieszkańców 4109 

Liczba sołectw 14 
Liczba miejscowości 14 

Większe miejscowości ;Siennica Różana 
Liczba gospodarstw ok. 1040 

Użytki orne, łąki, pastwiska, sady 6783ha 
Wody powierzchniowe –stawy 91 ha 

Lasy2193ha 
 

  

Gmina Siennica Różana na tle powiatu krasnostawskiego. Źródło: opracowanie własne 
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Siennica Różana jest gminą typowo rolniczą, grunty rolne stanowią ponad 74% powierzchni gminy i większość 

ludności zatrudnionych jest w rolnictwie. Na omawianym terenie nie ma uciążliwego przemysłu, 

zanieczyszczającego środowisko.  

Gminę cechują wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze, stwarzające podstawy do rozwoju turystyki. Położona 

jest po obu stronach niewielkiej rzeki Siennica (dopływ Wieprza). Teren gminy charakteryzuje się dużym 
wskaźnikiem zalesienia - lasy i zadrzewienia zajmują ponad 22% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajduje się 

otulina Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Park został utworzony w celu ochrony unikalnych wartości 
przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych. W granicach gminy znajduje się też obszar Natura 

2000 – „Siennica Różana”. 
Na terenie gminy Siennica Różana znajdują się trzy Parki Podworskie o łącznej powierzchni 15,3 ha.  

W kompleksach leśnych oraz parkach podworskich występują chronione gatunki roślin np. zawilec wielokwiatowy  

i obuwnik pospolity. Z dość zróżnicowaną szatą roślinną wiąże się występowanie wielu gatunków zwierząt. 
Najcenniejszym elementem fauny jest żółw błotny wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Na uwagę 

zasługują również rzadkie gatunki ptaków drapieżnych oraz zwierzyny łownej. 

 

Atrakcyjność gminy podnoszą również znajdujące się na jej terenie obiekty zabytkowe i miejsca pamięci, m.in.: 

 Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Siennicy Różanej 

 Dworek oraz podworski park krajobrazowy w Siennicy Różanej 
 Neogotycka gorzelnia w Wierzchowinach 

 Zbiorowa mogiła pomordowanych mieszkańców Wierzchowin 
 Zespół dworski w m. Zagroda 

 Kościół p.w. św. Michała Archanioła w m. Żdżanne 
 Kapliczka św. Nepomucena w m. Żdżanne. 
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III. Realizacja polityk, programów i strategii 

 
 W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 
- strategia rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2015-2023, 

- strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016-2024, 
- Lokalny Program  Rewitalizacji 2017-2023 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2015-2020 
- Gminny Program Wspierania Rodziny 2019-2021 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2017-2021 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, 2004 r. 
- Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Siennica Różana na lata 2019-2022  

Ze szczegółową treścią tych dokumentów programowych możecie się Państwo zapoznać na stronie gminy: 
www.siennica.pl w zakładce dokumenty strategiczne.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.siennica.pl/
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VI. Budżet Gminy Siennica Różana za 2019 rok 

 
Podobnie jak w ubiegłych latach stan finansów gminnych jest stabilny, gmina nie jest nadmiernie zadłużona. 

Zaciągnięte zobowiązania finansowe służą do realizacji dużych inwestycji z udziałem środków zewnętrznych 
 

Budżet Gminy Siennica Różana został wykonany po stronie: 

Dochodów w kwocie               19.389.350,53 zł, w tym: 

- dochody bieżące           16.133.473,96 zł  

- dochody majątkowe        3.255.876,57 zł                       

 

Wydatków  w kwocie             19.608.746,54 zł, w tym: 

      - wydatki bieżące                13.944.860,49          

      - wydatki majątkowe             5.663.886,05         

 

Przychody                               2.237.697,22 zł  (wolne środki  jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu jest,  wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 737.697,22 zł, kredyt 

długoterminowy 1.500.000,00 zł)      

Rozchody                                    400.000,00 zł  (spłaty kredytów i pożyczek).   

 
Na 31 grudnia 2019 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 219.396,01 zł, przy planowanym deficycie 

1.837.697,22 zł. 
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Realizacja budżetu gminy przebiegała bez zakłóceń. Zobowiązania wymagalne w omawianym okresie 

sprawozdawczym nie wystąpiły. 

 

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest, jako wynik bieżący, który w przypadku 

osiągania wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku 

ujemnego wyniku operacyjnego). Gmina  Siennica Różana na 31 grudnia 2019 roku  osiągnęła dodatni wynik 

bieżący – nadwyżkę operacyjną. Wynik majątkowy za 2019 rok jest ujemny, świadczy to o tym, że dochody 

majątkowe były mniejsze od wykonanych wydatków majątkowych. 

 

 

Zobowiązania długoterminowe to kwota 3.152.002,21 zł, z tytułu: 

1) pożyczki preferencyjnej zaciągniętej w grudniu 2017 roku w WFOŚ i GW na budowę przydomowych    

   oczyszczalni ścieków do spłaty pozostało– 84.000,00 zł. Okres spłaty na lata 2018 do 2020.   

2) kredytu  zaciągniętego w grudniu 2017 r., w banku  komercyjnym BS Krasnystaw na finansowanie  

    planowanego deficytu budżetu 2017 r. zadłużenie – 1.568.000,00 zł. Okres spłaty na lata 2018 do 2023. 

3) kredytu  zaciągniętego w grudniu 2019 r., w banku  komercyjnym BS Krasnystaw na finansowanie  

    planowanego deficytu budżetu 2019 r. zadłużenie – 1.500.000,00 zł. Okres spłaty na lata 2020 do 2026.  

4) zakupu ratalnego telefonu komórkowego, zgodnie z umową nr 1787981795/2018 z dnia  
   17.01.2018 r.   Urządzenie zakupiono na 24 miesięczne raty.  Zadłużenie to kwota 2,21 zł.                                      
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Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 

na 31 grudnia 2019 roku 

 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

Podmiot 

otrzymujący  

dotację 

Przeznaczenie 

dotacji 

Planowana  

kwota  

dotacji 

Kwota 

dotacji 

przekazanej 

% 

realizacji 

1 
2 3 4 5 6 7 8 

Jednostki  

Sektora 

Finansów  

publicznych 

 

Dotacja    

podmiotowa 

  

392.777,00 

 

373.909,24 

 

95,20 

921 92109 2480 Centrum  

Kultury  

w Siennicy 

Różanej 

działalność 
statutową 

315.777,00 297.839,43 94,32 

921 92116 2480 Biblioteka 

Gminna 

w  Siennicy 

działalność 

statutową 

77.000,00 76.069,81 98,79 



Raport o stanie Gminy Siennica Różana za rok 2019. 

15 
 

Różanej 

  
Dotacja    celowa 

 116.502,00 114.937,21 98,66 

 

 

600 

 

 

60014 

  
 

6300 

 
 

Powiat 
Krasnostawski 

  

 pomoc finansowa 
na dokumentację 

na  zadanie 
„przebudowa drogi 

powiatowej nr 
1836L w m. 

Wierzchowiny „   

 

19.311,00 

 

19.311,00 

 

100,00 

 

801 

 

80113 

 

2320 

 
Powiat 

Krasnostawski 
  

dotacja dla 
Powiatu na 

zapewnienie opieki 
w czasie przewozu 

uczniów 
niepełnosprawnych 

z terenu naszej 
gminy na 

podstawie 
porozumienia 

 

10.468,00 

 

8.903,21 

 

85,05 

851 85158 2310 Miasto 

Zamość 

partycypacja w 

kosztach 

utrzymania 

Ośrodka dla Osób 

Nietrzeźwych w 

Zamościu  

5.500,00 5.500,00 100,00 

    

2310 

 

Miasto Chełm 

Partycypacja w 

kosztach 
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900 90013   utrzymania 
Schroniska dla 

bezdomnych 
zwierząt w 

Chełmie 

4.000,00 4.000,00 100,00 

921 92109 2800 Centrum 

Kultury w 
Siennicy 

Różanej 

 na zadanie 

„Wakacyjna 
akademia kultury”     

9.223,00  9.223,00    100,00 

754 75412 6230 Ochotnicza 

Straż Pożarna 

w Siennicy 

Różanej 

na zadanie „Zakup 

lekkiego 

samochodu 

ratownictwa 

technicznego” 

 

68.000,00 

 

68.000,00 

 

100,00 

Jednostki nie  

należące do  

sektora 

finansów  

publicznych 

 

 

Dotacja    celowa 

  

50.000,00 

 

49.991,93 

 

99,98 

 

926 

 

92605 

 

2360 

Klub sportowy 

ZNICZ Siennica 
Różana 

„upowszechnianie 

kultury fizycznej i 

sportu” 

 

50.000,00 49.991,93 99,98 
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O g ó ł e m: 

  

559.279,00 

 

538.838,38 

 

96,35 

 

Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych  na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania 

subwencji wyrównawczej na 2020 r. na tle gmin powiatu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRASNYSTAW 1 579,52 

FAJSŁAWICE 943,20 

GORZKÓW 944,13 

IZBICA 817,94 

KRASNYSTAW 1 511,11 

KRAŚNICZYN 1 066,39 

ŁOPIENNIK GÓRNY 1 036,83 

RUDNIK 798,67 

SIENNICA RÓŻANA 968,62 

ŻÓŁKIEWKA 1 071,62 
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V. Działalność inwestycyjna -inwestycje gminne realizowane w 2019 r. 

1. Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Zagroda 

 

Gmina Siennica Różana pragnąc w jak najlepszym stopniu zapewnić mieszkańcom wysoki standard życia, 

przystąpiła do etapu działań inwestycyjnych pragnąc tym samym realizować cel ogólny przedmiotowego 

projektu jakim jest "powstrzymanie procesów ujemnego oddziaływania obiektu na środowisko, 

zabezpieczenie terenów przyległych przed degradacją oraz stworzenie warunków do zagospodarowania 

terenu jako użytku ekologicznego i gospodarczego". Przedmiotowy projekt pn. "Rekultywacja zamkniętego 

składowiska odpadów w miejscowości Zagroda" został zrealizowany  w następującym zakresie:  

a) rekultywacja eksploatowanego sektora S1 oraz terenów przyległych poprzez zagęszczenie oraz 

ukształtowanie czaszy zewnętrznej składowiska umożliwiające odprowadzenie wód opadowych poza obszar 

składowany  

b) wykonanie 4-ech studni odgazowujących  

c)  przeprowadzenie izolacji zewnętrznej czaszy składowiska   

Zaplanowane roboty ziemne związane z rekultywacja składowiska odpadów zostały wykonane do września 

i w październiku wykonawca dokonał  nasadzeń drzew i krzewów. Wartość całkowita projektu to 628 614,61 

zł oraz wielkość dofinasowania przewidziana w umowie z Urzędem marszałkowskim to kwota 434 408,47 zł 

co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. 
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Zrekultywowane składowisko odpadów w miejscowości Zagroda                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              

 

 

 

2. Odnawialne źródła energii w Gminie Siennica Różana 

Przedmiotem projektu był zakup i montaż instalacji solarnych do produkcji energii cieplnej z promieniowania 

słonecznego w celu podgrzewania c.w.u. w gospodarstwach domowych. Wykonawcą zadania była firma DAJK 

z Lublina, która zamontowała 159 kpl. instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Prace 

wykonywane były w okresie od 12 lutego do 15 maja 2019 r. Całkowity koszt projektu zamknął się w kwocie 

1697619,00 zł natomiast dofinansowanie wyniosło 1330257,32 zł. 
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3. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Siennica Różana 

Zrealizowano prace budowlane dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, czyli budynków 

świetlic w miejscowościach Kozieniec, Żdżanne i Baraki oraz wykonano cześć prac przy budynku Urzędu Gminy. 

Prace budowalne budynków związane były z ich izolacją przeciwwilgociową, izolacją cieplną, wymianą pokrycia 

dachowego, stolarki drzwiowej i okiennej oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Roboty związane z termomodernizacją ww. świetlic wiejskich zostały zakończone do 31-10-2019 a ich koszt 

zamknął się w kwocie 493 094,08 zł.  

  

Świetlica wiejska w miejscowości Kozieniec                                                     Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Stójło   
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Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Baraki                                                     Budynek Urzędy Gminy  
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4. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków 

Inwestycja została zrealizowana do 31-05-2019 r. Prace budowlane wykonane zgonie z projektem budowlanym  

i do ich jakości nie było zastrzeżeń. Potwierdzeniem tego jest protokół z przeprowadzonej kontroli dokonanej przez 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Przebudowa oczyszczalni ścieków dotyczyła modernizacji 

pompowni I i II stopnia, montażu sitopiaskownika, zmontowania nowego układu napowietrzania oraz 

zamontowania przenośnik osadu ściekowego. Natomiast w ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej 

przebudowano sieć główną na terenie miejscowości Siennica Różana. Wartość robót budowlanych związanych  

z przebudową sieci kanalizacyjnej zamknęła się w kwocie 1750433,17 zł. Natomiast modernizacja oczyszczalni 

kosztowała 572 000,00 zł. 
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Zmodernizowana gminna oczyszczalnia ścieków - sitopiaskownik 
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5. Przebudowa oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Królewska 

Duża  

Dnia 12 września 2019 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowalnych. Do końca 2019 r. 

zrealizowano prace budowalne w zakresie ocieplenia budynku, instalacji pompy ciepła, instalacji elektrycznej 

wewnętrznej, których koszt wyniósł 240 000,00 zł. Zakończono roboty 30.04.2020 r. 
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6. Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana 

W grudniu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą remontu i przebudowy dworku wraz z rewitalizacją parku 

w m. Siennica Różana. 
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7. Przygotowano dwa projektu o dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014-2020 

- Energia ze słońca dla gminy Siennica Różana - Projekt obejmuje budowę 287 szt. instalacji 

fotowoltaicznych, 15 szt. instalacji kolektorów słonecznych oraz 28 szt.  pieców na biomasę. Projekt obecnie 

jest na etapie oceny merytorycznej, która prawdopodobnie zakończy się w maju lub czerwcu br. Wartość 

inwestycji zamyka się kwotą 6 042 816,00 zł, a dofinansowanie to 4 607 510,00 zł. W przypadku pozytywnej 

oceny i otrzymaniu dofinasowania projekt zrealizowany zostanie w latach 2020-2021. 

 

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana - Projekt obejmuje wymianę 367 szt. 

opraw oraz wysięgników zlokalizowanych przy drogach: wojewódzkiej, powiatowych oraz gminnych. Projekt 

obecnie jest na etapie oceny formalnej.  

Wartość całkowita projektu to 888 640,00 zł a dofinansowanie 614 100,81 zł.  

 

8. Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Siennica Różana 

Złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek 

obejmuje odbiór odpadów azbestowych z 20 posesji o łącznej masie 38.5 tony. Odbiór przeprowadzony 

zostanie od czerwca do sierpnia br. po podpisaniu umowy z WFOŚiGW. 

Gmina uczestniczy w projekcie dotyczącym usuwania wyrobów azbestowych realizowanym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W 2019 r. zebrano zgłoszenia od 39 właścicieli posesji, którzy 

zgromadzili do utylizacji 63,85 Mg wyrobów zawierających azbest. Załadunek, transport  i utylizację odpadów 

niebezpiecznych dla zdrowia zorganizował Lubelski Urząd Marszałkowski w Lublinie.  

 

9. Przygotowaliśmy wniosek o wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej. W ciągu roku przeprowadzone zostaną dwie zbiórki w miesiącu czerwcu oraz listopadzie. 

Informacja o zbiórkach wysłana zostanie za pomocą gminnego systemu SMS. Pierwszeństwo w odbiorze 

będą miały osoby, które złożyły w listopadzie 2019 r. odpowiednie deklaracje. 
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10. We współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Siennickiej zorganizowane zostały 

warsztaty kulinarne oraz wyjazd do Opola Lubelskiego na jarmark zdrowej żywności. Projekt 

dotyczył promocji produktu lokalnego jakim są pierogi boruńskie.  

 

VI. Bezpieczeństwo w gminie 

Na posterunku Policji w Siennicy Różanej pełni służbę pełni sześcioro funkcjonariuszy: kierownik, dwóch 

policjantów służby kryminalnej, dwóch dzielnicowych oraz jeden policjant służby patrolowej. 

 Zgodnie z posiadanymi danymi,  w 2019 r. wszczęto 70 postępowań oraz stwierdzono 56 przestępstw (co stanowi 

spadek odpowiednio o 7 i 1 w stosunku do roku poprzedniego). 

Poszczególne kategorie przestępstw odnotowane na terenie gminy: 

- kradzież cudzej rzeczy – 5 , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1; 

- kradzieże z włamaniem – 4, spadek -3; 

- kierujący nietrzeźwi – 9, wzrost o 4 w stosunku do roku poprzedniego; 

- przestępstwa przeciwko rodzinie – 15, kolejny rok wzrostu, o 3 względem 2018 roku; 

- uszkodzenie rzeczy – 3, wzrost o 2 wobec 2018r.; 

- gospodarcze – 9, zanotowano wzrost o 7 w stosunku do roku poprzedniego. 

- inne – 14 , spadek o 15 

 

Ogółem w 2019 roku prowadzono 50 postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia (spadek o 6), w tym: 

- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach – 18 – (spadek o 13); 

- przeciwko mieniu – 6 – (spadek o 5); 

- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 8 – (wzrost o 6); 

- przeciwko obyczajności publicznej – 3; bez zmian 

- inne – 15, wzrost o 6 
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Ponadto w 2019 roku ujawniono 32 popełnione wykroczenia ( wzrost o 13) gdzie na sprawców nałożone zostały 

mandaty karne. 

 

W 2019 na drogach gminy doszło do 20 zdarzeń drogowych ( spadek 11), w tym 3 wypadków (0 zabitych, 3 

rannych) oraz 17 kolizji (spadek o 10). 

Na Krajową Mapę Zagrożeń na terenie gminy Siennica Różana naniesiono ogółem 12 zagrożenia (spadek o 12)  

z czego potwierdzono 7 (spadeko12). Najczęstszym zagrożeniem było przekraczanie dozwolonej prędkości. 

W analizowanym okresie z terenu gminy wykonano 24 doprowadzenia osób (spadek o17), z czego 13 na Izbę 

wytrzeźwień (wzrost o 2), 11 na PDOZ (spadek 3). W ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych policjanci PP  

w Siennicy Różanej przeprowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, nauczycielami siennickich szkół oraz  

z mieszkańcami gminy. 

Poziom bezpieczeństwa na terenie gminy na przestrzeni ostatnich lat jest satysfakcjonujący. W 2019 odnotowano 

niewielki wzrost liczby przestępstw gospodarczych i przeciwko rodzinie oraz poprawę w zakresie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Poziom bezpieczeństwa nie odbiega od poziomu innych gmin w powiecie.  
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VII. Ochrona środowiska 

 

Stan środowiska na terenie gminy kształtowany jest w głównej mierze przez rolnictwo oraz działalność 

gospodarczą. Problemem w systemie gospodarki odpadami są odpady powstające w produkcji rolniczej tj. 
opakowania po środkach ochrony roślin i po przeterminowanych środkach ochrony roślin, których sposób 

zagospodarowania nie jest zorganizowany. Rolnicy co prawda powinni zdawać zużyte opakowania po środkach 
ochrony roślin do punktów ich sprzedaży, jednak wielu jeszcze tego nie robi mimo, że jest to odpad zaliczany do 

grupy niebezpiecznych. 
Ze względu na swój rolniczy charakter, gmina nie jest obszarem zagrożonym pod względem zanieczyszczenia 

powietrza. Na jej terenie brak jest większych zakładów przemysłowych, emitujących zanieczyszczenia gazowe czy 

tez pyły. Stąd też głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia 
komunikacyjne –liniowe oraz pochodzące ze źródeł niskiej emisji. 

Dodatkowym źródłem zanieczyszczenia powietrza i jednocześnie źródłem hałasu choć w mniejszym stopniu jest w 
gminie ruch komunikacyjny. Zanieczyszczenia komunikacyjne należą do czynników najbardziej obciążających 

powietrze atmosferyczne. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w wyniku spalania paliw 
przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i 

zużywania się elementów pojazdów. Na terenie gminy powstają również odpady niebezpieczne. Głównymi ich 
wytwórcami na terenie gminy są: stacje paliw (Siennica Różana) oraz zakłady naprawy samochodów. Odpady 

powstające w wyniku ich działalności to m.in. substancje (ropopochodne) z oczyszczania urządzeń gospodarki 
wodno-ściekowej i okresowego czyszczenia zbiorników paliw, materiały filtracyjne i sorbenty, zużyte lampy 

fluorescencyjne, zużyte akumulatory, zużyte oleje. 

 

W roku 2019 przeprowadzano następujące działania związane z ochroną środowiska: 

1. Kontynuacja ochrony zasobów i jakości wód podziemnych-współpraca z Terenową Stacją Epidemiologiczną 

(likwidacja nieczynnych i rzadko używanych studni przydomowych w gospodarstwach zwodociągowanych, 

kontrola właściwej eksploatacji ujęcia, oszczędna eksploatacja wód podziemnych). 
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2. Każdego roku z terenów będących własnością gminy likwidowane są (poprzez uprzątnięcie i utylizację 

odpadów) „dzikie” wysypiska śmieci. 

3. Gmina we własnym zakresie prowadzi prace porządkowe gruntów oraz rowów przydrożnych. 

4. W gminie organizowane są coroczne akcje „Sprzątanie świata”. 

5. W lipcu 2018 r. podpisana została umowa na dofinasowanie projektu pn. „Energia Odnawialna w Gminie 

Siennica Różana”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 760 858,14 zł natomiast dofinasowanie wyniesie 

1 330 257,32 zł. W październiku 2018 r. złożyliśmy wniosek o refundację wydatków za przygotowanie 

studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej poniesionych w 2016 r. W listopadzie 2018 

zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na wyłonienie wykonawcy dostawy i montażu instalacji 

solarnych. Wyniku realizacji projektu, liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu 

energii promieniowania słonecznego zwiększy się o 159 szt. instalacji w budynkach indywidualnych. Zadanie 

zrealizowano w roku 2019.  

6. W 2018 r. rozpoczęto działania w ramach projektu pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów 

w miejscowości Zagroda” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 6.3 Gospodarko odpadami.  

W ramach projektu wykonane zostaną prace związane z rekultywacją składowiska odpadów oraz zakupione 

będzie wyposażenie PSZOK. Koszt całkowity – 628 614,61 zł, dofinasowanie - 434 408,47 zl.  

7. Podjęliśmy działania związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Zrealizowano prace 

budowlane dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, czyli budynków świetlic  

w miejscowościach Kozieniec, Żdżanne i Baraki oraz wykonano cześć prac przy budynku Urzędu Gminy. 

Prace budowalne budynków związane były z ich izolacją przeciwwilgociową, izolacją cieplną, wymianą 

pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej i okiennej oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  Roboty związane z termomodernizacją ww. świetlic wiejskich zostały zakończone do 31-

10-2019 a ich koszt zamknął się w kwocie 493 094,08 zł.  

 

8.  Z kanalizacji  korzystało na koniec 2018 roku 29% gospodarstw z terenu gminy, natomiast 337 gospodarstw 

wyposażonych jest w przydomowe oczyszczalnie. 
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Na terenie gminy nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych – badania 

przeprowadzano w latach 2015-2016. 

Najbardziej uciążliwy hałas na terenie Gminy Siennica Różana powstaje przy drogach: wojewódzkiej i powiatowych. 

Badania dotyczące hałasu prowadzone są systematycznie przez WIOŚ w Chełmie.  

Na terenie Gminy Siennica Różana brak jest przemysłu, wobec czego nie występują z tym związane negatywne 

skutki środowiskowe, podstawową działalnością jest rolnictwo. 

Selektywna zbiórka odpadów „u źródła” prowadzona jest na terenie gminy. Do selektywnego zbierania odpadów 

stosuje się pojemniki i worki przeznaczone do segregacji. Posegregowane odpady oraz zmieszane odbierane  

są z terenu gminy z nieruchomości przez Firmę wyłonioną w drodze przetargu. 
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VIII .Demografia 

 

 W 2019 roku zanotowaliśmy ujemny bilans liczby mieszkańców  ( 34 narodzin, 45 zgonów). Zjawisko to 

obserwujemy w całej Polsce,  jednak szczególnie jest ono widoczne w naszej części kraju. Należy jednak zauważyć, 

że nasza gmina demograficznie wyróżnia się na plus na tle całego powiatu. 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH 

Lp
. 

Miejscowość 
Liczba 

ludności 
2019 

Liczba 
urodzeń 

2019 

Liczba 
zgonów 

2019 

Liczba 
ludności 
powyżej 
64 roku 

życia 

Liczba 
ludności 

poniżej 18 
roku życia 

1. Baraki 
 

75 1 - 19 7 

2. Boruń 
 

231 3 2 51 33 

3. Kozieniec 
 

160 0 1 27 20 

4. Maciejów 
 

204 1 1 51 42 

5. Rudka 
 

214 1 1 37 53 
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6. Siennica Król. 
Duża 

442 4 3 108 65 

7. Siennica Król. 
Mała 

266 2 2 57 54 

8. Siennica 
Różana 
 

915 7 11 194 151 

9. Stójło 
 

90 - 1 18 10 

10. Wierzchowiny 
 

394 2 7 76 64 

11. Wola 
Siennicka 
 

345 1 3 63 56 

12. Zagroda 
 

405 5 4 78 65 

13. Zwierzyniec 
 

52 2 2 12 13 

14. Żdżanne 
 

316 5 7 61 50 

 Liczba ludności 
ogółem 
 

4109 34 45 852 683 
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Liczba ludności w poszczególnych 
sołectwach  

Baraki Boruń

Kozieniec Maciejów

Rudka Siennica Król.Duża

Siennica Król. Mała Siennica Różana

Stójło Wierzchowiny

Wola Siennicka Zagroda

Zwierzyniec Żdżanne

Liczba mieszkańców  
powyżej 64 roku w  

porównaniu z ogólną  
liczbą mieszkańców  

Mieszkańcy
powyżej 64 roku
życia

Liczba mieszkańców poniżej 18  
roku życia w porównaniu  

z ogólną liczbą mieszkańców 

Mieszkańcy poniżej 18
roku życia

Mieszkańcy ogółem
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Liczba ludności w naszej gminie utrzymuje się powyżej prognoz GUS opracowanych w 2007 roku. 

Prognoza ludności do 2020 r. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Powiat 
krasnostawski 

66 002 65 391 64 749 64 130 63 515 62 884 62 272 61 666 61 066 60 475 

Gmina Siennica 
Różana 

4241 4206 4282 4 240 4 198 4 157 4 116 4 075 4 035 3 995 

Źródło: opracowanie własne na podst. danych GUS „Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011-

2035”, oprac. z 2007 r. 
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XI. Kapitał społeczny 

 

Na terenie Gminy Siennica Różana działają następujące organizacje społeczne: 

1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej 

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „KRASNYSTAW PLUS” 

3. Klub sportowy „Znicz” Siennica Różana 

4. Uczniowski Klub Sportowy "TĘCZA" w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Żdżannem 

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Różanej  

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Maciejowie  

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Siennickiej  

9.  Ochotnicza Straż Pożarna w Zagrodzie 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Królewskiej Dużej 

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowinach 

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Królewskiej Małej 

13. Koło Gospodyń Wiejskich w Barakach 

14. Koło Gospodyń Wiejskich w Boruniu 

15. Koło Gospodyń Wiejskich w Kozieńcu 

16. Koło Gospodyń Wiejskich w Maciejowie 

17. Koło Gospodyń Wiejskich w Rudce 

18. Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Królewskiej Dużej 

19. Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Królewskiej Małej 
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20. Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Różanej 

21. Koło Gospodyń Wiejskich w Stójle 

22. Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzchowinach 

23. Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Siennickiej 

24. Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodzie 

25. Koło Gospodyń Wiejskich w Żdżannem 

26. Uniwersytet Trzeciego Wieku 

27. Związek Emerytów i Rencistów 

28. Związek Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych 

29. Koło Wędkarskie „Sandacz” 
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X. Drogownictwo 

Dostępność komunikacyjna Gminy Siennica Różana jest czynnikiem determinującym rozwój. Dostępność 
komunikacyjna to także czynnik napędu gospodarczego, który jest elementem kluczowym do poprawy jakości życia 

mieszkańców. Drogi na terenie gminy są w przeważającej większości w sanie dobrym lub bardzo dobrym i nie 
stanowią bariery rozwojowej gminy Siennica Różana. Jednakże występują jeszcze luki w infrastrukturze drogowej 

jeżeli chodzi o drogi gminne i tu należy skupić działania inwestycyjne. Główny układ komunikacyjny Gminy 
Siennica Różana tworzą drogi: wojewódzkie, powiatowe i gminne. Przez obszar gminy Siennica Różana przebiega 

droga wojewódzka Nr 843, relacji: Chełm –Siennica Różana –Kraśniczyn –Zamość. W granicach gminy Siennica 
Różana długość drogi wojewódzkiej wynosi 10,7 km. Droga posiada parametry techniczne i użytkowe klasy „Z” 

(zbiorcza). 

Drogi powiatowe na terenie gminy Siennica Różana 
Nr drogi Przebieg drogi Długość w 

granicach gminy 

(km) 

Drogi 

utwardzone 

(km) 

Drogi 

gruntowe 

(km) 

0836L Wierzchowiny - Sielec 2,907 2,907 - 

0863L Siennica Różana - 

Maciejów 

4,437 4,437 - 

0864L Wierzchowiny – granica 

powiatu 

3,397 - 3,397 

2130L Zagroda - Rejowiec 3,665 3,665 - 

2132L Krupe - Siennica Różana 4,893 4,893 - 

2133 Kasjan – Siennica Różana 3,982 3,982 - 

2134 Siennica Nadolna – 

Siennica Mała 

1,050 1,050 - 

2135 Krasnystaw – Siennica 

Różana 

9,079 9,079 - 

2136L Baraki – Siennica 

Królewska Duża 

3,795 3,095 0,700 

Razem gmina: 37,205 33,108 4,097 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, 2004 r. 
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Drogi gminne 

Nr drogi. Przebieg drogi. 

009755 L dr. pow. 2134 L (Siennica Nadolna) – Rudka – dr. pow. 2135 L 

009861 L dr. pow. 2133 L – Siennica Mała przez wieś – dr. pow. 2133 L 

009862 L dr. pow. 2133 L Siennica Mała – Siennica Duża – dr. pow. 2135 L 

009863 L Stójło – dr. pow. 2130 L 

009864 L Kozieniec – Wola Siennicka 

009865 L Siennica Duża – Wola Siennicka 

009866 L Zagroda – Maciejów – dr. pow. 0863 L 

009867 L przez wieś Komarówka – dr. wojew. 843 

009868 L Stójło – gr. Gminy Krasnystaw 

009869 L dr. wojew. 843 Kułagówka – gr. Gminy Leśniowice 

009870 L dr. pow. 2130 L – Kol. Zagroda – Zwierzyniec – gr. Gminy Chełm 

009871 L dr. pow. 2130 L – Zagroda – Majdanek – Żdżanne – dr. woj. 843 

009872 L Zagroda dr. gm. 009866 L – Kol. Żdżanne 

009873 L dr. wojew. 843 – przez wieś Kol. Wierzchowiny 

009874 L gr. Gminy Krasnystaw – Baraki – dr. pow. 2136 L 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, 2004 r. 

W roku 2019 dokonano zakupu gruzu betonowego w ilości 1500 ton z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg 

gminnych w miejscowościach: Zagroda, Maciejów, Rudka Siennica Królewska Duża, Siennica Różana, 

Wierzchowiny. Wartość gruzu: 46.500 zł. 

Zakupiono również kruszywo drogowe (frakcja: 0-31,5 mm) w ilości 354,15 t., z przeznaczeniem na remonty dróg  

w miejscowości: Wierzchowiny, Zagroda, Zwierzyniec. Wartość kruszywa: 24.635,42 zł 
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 Wykonane zostało równanie dróg gminnych równiarką. 

Gmina Siennica Różana zakupiła żużel od Krajowej Spółki Cukrowej, Oddział Cukrownia Krasnystaw 

Ilość żużlu: 2274,50 t.  

Wykonano również remonty dróg gminnych gruzem betonowym kruszonym, pozyskanym nieodpłatnie. 

Ilość gruzu: około 400 ton 
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XI. Pomoc społeczna 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Stanowi ważny system wsparcia osób i rodzin 

znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwość. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc 

udzielana w ramach świadczeń z pomocy społecznej ma charakter przejściowy i zakłada aktywizację osób z niej 

korzystających.  

Pomocą społeczną w roku 2019 objęto 89 rodzin (liczba osób w rodzinach 169), w tym pomocą finansową 51 

rodzin (liczba osób w rodzinach 126).  

1. W ramach pomocy społecznej świadczone są: 

a) świadczenia pieniężne: 

- zasiłki stałe (15 rodzin/25 osób ) 

- zasiłki okresowe (37 rodzin/102 osób ) 

- zasiłki celowe (16 rodzin/56 osób ) 
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b) świadczenia niepieniężne 

- schronienie (2 osoby) 

- posiłek (45 osób) 

- usługi opiekuńcze (2 osoby) 

- mieszkanie chronione (1 osoba) 

- pobyt w domu pomocy społecznej (6 osób) 

- działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym: 

- poradnictwo i interwencja w rodzinach w których występują dysfunkcje. 

2. Z Karty Dużej Rodziny skorzystało 42 rodziny, wydano ogółem 118. 

3. Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 21 „Niebieskich Kart”, założonych przez 

funkcjonariuszy Policji. 

4. Asystent rodziny w 2019 r. miał pod opieką 15 rodzin. 

Na 1 stycznia 2019 r. 139 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na dzieci, a na dzień 31 

grudnia 2019 r. było to 125 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła na 

początek roku 2019 – 248, a na koniec tego roku 245. Kwota wypłaconych w 2019 r. zasiłków rodzinnych wraz  

z dodatkami wyniosła – 528 978,03 zł, zasiłków pielęgnacyjnych – 165 303,20 zł, świadczeń pielęgnacyjnych – 
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260 877,00 zł, specjalnych zasiłków opiekuńczych – 50 780,00 zł, świadczeń rodzicielskich – 220 227,80 zł, 

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka – 37 000,00 zł, zasiłków dla opiekuna – 22 320,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób 

uprawnionych w łącznej wysokości 94 450,00 zł. Liczba rodzin pobierających w/w świadczenie na dzień 1 stycznia 

2019 r. wynosiła 14, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. – 13. 

Na początek 2019 r. 221 rodzin pobierało świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec tego roku, 

było to 337 rodzin. Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 2 694 859 zł.  

Ponadto, w 2019 r. dla dzieci rozpoczynających rok szkolny wypłacono 421 świadczeń „Dobry start”. Na ten 

cel wydatkowano kwotę 126 300,00 zł. 
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XII. Kultura 

Działalność Centrum Kultury w Siennicy Różanej w roku 2019 odbywała się na różnych płaszczyznach.  

W zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą w kole plastycznym, zespole tańca współczesnego „No Name” 

oraz sekcji wokalnej CK. W ramach zadań bibliotecznych prowadzono konkursy, warsztaty, zabawy i gry 

edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dla dorosłych oraz osób w wieku emerytalnym 

prowadzono warsztaty malarskie, literackie, rękodzieła artystycznego oraz ćwiczenia rekreacyjne zumba. 

Działalność artystyczną kontynuowały: Zespół Śpiewaczy „Wrzos”, Kapela Ludowa „Siennica”, Żeński Zespół 

Ludowy „Sienniczanki”, Chór Mieszany „Echo” oraz Teatr Pokoleń, który realizował nową sztukę – komedię pt. „Pan 

Geldhab” według Aleksandra Fredry w reżyserii Tadeusza Kicińskiego. 

W roku 2019 kontynuowano współpracę z organizacjami oraz stowarzyszeniami jak: Koła Gospodyń 

Wiejskich, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, Koło Łowieckie 

„Szarak”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus” oraz kluby szachowe z Krasnegostawu, 

Żółkiewki i Fajsławic. Szczególną aktywnością w zakresie współpracy kulturalno-artystycznej przejawia Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, który bywa współorganizatorem, uczestnikiem i jednocześnie odbiorcą ofert kulturalnych. W roku 

sprawozdawczym trwała współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, Zespołem Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, Szkołą Podstawową im. Synów Pułku oraz Przedszkolem. Centrum 

Kultury współdziałało również z Powiatową Biblioteką Publiczną w Krasnymstawie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną 

im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Krasnostawskim Domem Kultury, Domem Kultury Lubelskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, Zespołem Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Chełmskim Centrum 

Tańca „Rytm”, Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, a także z Bankiem Spółdzielczym, OSM  

w Krasnymstawie i ZPO CORA-TEX. 

Efektem współpracy z Kołem Łowieckim Nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie było przygotowanie i wydanie 

opracowania monograficznego pt. „Dzieje Szaraka”. Dzięki kontaktom z Opolskim Centrum Kultury w Opolu 

Lubelskim zorganizowano dla mieszkańców naszej gminy występy w wykonaniu zaprzyjaźnionej grupy teatralnej 

„Pokolenia”, która zaprezentowała dwa spektakle pt. „Betlejem Polskie” i „Grajek na dachu”.  

Współdziałając m.in. ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz mieszkańcami 

gminy skompletowano w Centrum Kultury (na dzień 31.12.2019 r.) listę 204 osób poległych i zamordowanych 
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przez okupantów w okresie II wojny światowej. W kwestii upamiętnienia wymienionych ofiar podjęto rozmowy  

z architektem Andrzejem Mikulskim z Krakowa w sprawie zaprojektowania pamiątkowej tablicy  

z wyszczególnionymi nazwiskami.   

Ze względu na długą przerwę w ukazywaniu się Czasopisma społeczno-kulturalnego „Ziarno” wydany został 

podwójny 46/47 numer. Periodyk obok upowszechniania i utrwalania dorobku artystycznego z zakresu: malarstwa, 

grafiki, literatury, poezji, rękodzieła, fotografii odtwarza i zapisuje historię ruchu artystycznego oraz zapomniane 

dzieje gminy Siennica Różana. „Ziarno” inspiruje oraz zachęca do pracy artystycznej wszystkich twórców. Poprzez 

swój uniwersalny profil pełni rolę gazety, informatora i kroniki wydarzeń społeczno-kulturalnych zachowując 

jednocześnie profesjonalny poziom, dzięki czemu zyskuje uznanie i odbiorców poza gminą. Jest wartościowym 

materiałem promocyjnym. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące imprezy cykliczne m.in.: Koncert Noworoczny (Gminny 

Opłatek) podczas, którego wręczane jest honorowe wyróżnienie Zasłużony dla Gminy Siennica Różana, między 

powiatowy V Turniej Szachów o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana SZACH 2019. Zorganizowany został  

14 kwietnia we współpracy z klubami szachowymi Krasnegostawu, Żółkiewki i Fajsławic. 10 października odbył się 

IV Festiwal Siennickich Smaków, którego gospodarzem było KGW w Woli Siennickiej. Natomiast 20 października  

X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana RYTM 2019 r., podczas 

którego rozegrano Otwarte Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego PTT. Turniej zorganizowano we współpracy  

z Chełmskim Centrum Tańca „Rytm”. 

Oprócz wymienionych wspierano również organizację dożynek w Rudce, oraz cykl spotkań z okazji Dnia 

Kobiet na terenie siennickich sołectw. 

Spośród imprez plenerowych odbyły się uroczyste obchody święta Konstytucji 3-Maja połączone z obchodami 

Dnia Strażaka, a 11 listopada świętowaliśmy Narodowy Dzień Niepodległości z udziałem orkiestry dętej  

z Tarnogóry.  

Kolejna impreza plenerowa odbyła się 14 lipca. Był to festyn na zakończenie Wakacyjnej Akademii Kultury – 

największego projektu realizowanego przez Centrum Kultury w Siennicy Różanej w ramach programu „Kultura-

Interwencje 2019” ze środków Narodowego Centrum Kultury na wartość 112 223 zł. Podczas dwutygodniowych 

warsztatów powstało około dwustu prac. Spośród nich wyeksponowano 20 akrylowych obrazów, 20 linorytów i 50 
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fotografii. Efektem warsztatów fotograficznych było również 11 reportaży filmowych, natomiast owocem 

warsztatów teatralnych stały się dwa spektakle wystawione przez najmłodszych uczestników oraz przedstawienie 

Teatru Pokoleń. Warsztaty reportażu prowadzone przez Ewę Hadrian oraz Andrzeja Zdunka wniosły pięć reportaży 

prasowych. Podczas festynu zainteresowaniem cieszyło się miasteczko dmuchanych zabawek oraz zajęcia 

animacyjne w wykonaniu aktorów lubelskiej „Sceny Juno”. Imprezie towarzyszyli żołnierze prezentujący nowe 

osprzętowanie wojskowe oraz pokazy jednostek OSP z terenu gminy. Gratisowy poczęstunek zapewniły Koła 

Gospodyń Wiejskich z wykorzystaniem produktów ofiarowanych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską  

w Krasnymstawie. Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej częstował watą cukrową i prezentował swoją ofertę 

edukacyjną. Gwiazdą estrady był zespół Standard Brass Band. W ramach WAK odbyła się premiera sztuki Teatru 

Pokoleń „Pan Geldhab”. Aktorzy wystąpili w kostiumach uszytych przez Barbarę Bojarczuk z materiałów 

podarowanych przez ZPO CORA-TEX. Jako podsumowanie projektu wydany został pamiątkowy album „WAK-ART. 

Pokłosie Wakacyjnej Akademii Kultury – Siennica Różana 2019”. 

 

Biblioteka Publiczna im. R. Kapuścińskiego w Siennicy Różanej 

w strukturach Centrum Kultury 

 

1. Biblioteka znajduje się w strukturach Centrum Kultury, pod nazwą Biblioteka Publiczna  im. Ryszarda 

Kapuścińskiego w Siennicy Różanej. W 2019 roku działała nieprzerwanie, pracownicy wykorzystywali urlopy 

wypoczynkowe naprzemiennie 

2.  W  2019 roku zakupiono 373 woluminy, w tym 244 szt. ze środków organizatora i 116 ze środków finansowych 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ciągu 2019 roku zaprenumerowanych zostało ogółem 7 tytułów 

czasopism nieoprawnych, dostępnych zarówno w czytelni jak również do wypożyczenia na zewnątrz. W ciągu roku 

biblioteka otrzymała 13 sztuk woluminów w formie darów od osób prywatnych. Na koniec roku 2019 ogólny stan 

księgozbioru wyniósł 7062 woluminy. 

                                                                                                                                                

3. W 2019 roku liczba czytelników wyniosła 386 osób, wzrosła o 57 osób w stosunku do roku poprzedniego. Wśród 

czytelników wyodrębniono 225 osób uczących się, 101 pracujących i 60 pozostałych. Ogółem zarejestrowano 3948 
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wypożyczeń książek i czasopism, w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 449. Na wzrost niewątpliwie miał 

wpływ zakup książek, dostosowanych do zainteresowań czytelników. Biblioteka podejmuje przy tym szereg działań 

promujących czytelnictwo. Uczestniczyła w projekcie ,,Mała książka - wielki człowiek” cieszącym się 

zainteresowaniem najmłodszych czytelników. Ponadto Biblioteka współorganizuje konkursy, warsztaty i zajęcia dla 

dzieci, stara się aktywnie współpracować ze szkołą podstawową i przedszkolem. Uczestniczyła również  

w przygotowaniu i realizacji projektu Wakacyjna Akademia Kultury oraz w promocji czasopisma społeczno-

kulturalnego „Ziarno”. 

                          Zestawienie wypożyczeń i udostępnień. 

 2018 2019 

Liczba zarejestrowanych czytelników 355 386 

Liczba wypożyczeń ogółem 3499 3948 

Liczba udostępnień księgozbioru bez czasopism 303 193 

Liczba udostępnień czasopism 197 82 

 

4. Do grupy specjalnej korzystającej z biblioteki zaliczają się seniorzy, którzy w 2019 roku licznie i z dużą 

częstotliwością korzystali z księgozbioru oraz uczestniczyli w imprezach i warsztatach współorganizowanych przez 

bibliotekę i Centrum Kultury w Siennicy Różanej.  

5. Pracownicy biblioteki konsultują z czytelnikami zakup nowości wydawniczych, współpracują z gminnymi 

instytucjami dbając o różnorodną ofertę kulturalno-oświatową. Starają się zaspokoić potrzeby czytelnicze starszym 

oferując książki z dużą czcionką. 

6. Infrastruktura biblioteki. W roku 2019 nie prowadzono inwestycji i modernizacji, natomiast w roku 2020 

planowane jest odnowienie ścian oraz remont schodów. 
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XII .Edukacja 

Zapewnienie mieszkańcom gminy dobrej jakości edukacji jest zadaniem szczególnie odpowiedzialnym,  
a w obecnych warunkach również – z wielu powodów – trudnym. W najtrudniejszej sytuacji są małe gminy, takie 

jak nasza, które dysponują niewielkim budżetem. Rola szkoły w dzisiejszym społeczeństwie jest wielowymiarowa  
i nie ogranicza się wyłącznie do edukacji. Szkoła to miejsce na mapie gminy ważne dla kultury, budowania 

tożsamości lokalnej, patriotyzmu a także ważny ośrodek opiniotwórczy. 
 

Wydatki na oświatę z budżetu gminy wyniosły 4 069 136,65 złotych z czego  56,5 % zostało pokryte z subwencji 

oświatowej przekazanej z budżetu państwa. 

Rok 2019 był rokiem przełomowym w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku, bowiem po 28 latach 

pracy na emeryturę odszedł Pan Dariusz Michalak – długoletni dyrektor szkoły, na tym  stanowisku  zastąpiła go 

pani Katarzyna Czajka.  

Podsumowując funkcjonowanie szkoły za rok 2019, należy wziąć pod uwagę zarówno rok szkolny 2018/2019 jak  

i 2019/2020 bowiem fragmenty tych dwóch roków szkolnych zawierają się w kalendarzowym roku 2019.  

W związku z tym poniżej przedstawiamy  analizę porównawczą najważniejszych danych. 

1. Stan organizacji 

 

1.1. Organizacja pracy 

Poniższa tabela przedstawia ilość oddziałów w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej w roku 

szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 

Rok szkolny Oddziały 
przedszkolne 

Klasy I – III Klasy IV – VIII Klasy 
gimnazjalne 

2018/2019 4 4 8 1 

2019/2020 4 5 8 0 
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1.2. Demografia 

Obowiązek szkolny 

Rok szkolny 2018/2019 2019/2020 

Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu 264 289 

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w obwodzie, w  

którym mieszka 

203 217 

Liczba dzieci uczęszczających do innej szkoły 61 72 

 

 

Poniższe tabele przedstawiają ilość dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej – 

stan wg. danych na dzień 23.03.2019 r., oraz 30.04.2020 

Punkt Przedszkolny rok 2018/2019 

93 

Punkt Przedszkolny rok 2019/2020 

83 

 

Szkoła Podstawowa rok 2018/2019 

223 

Szkoła Podstawowa rok 2019/2020 

238 
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Klasy gimnazjalne rok 2018/2019 

21 

                         Łączna liczba uczniów rok 2018/2019 

337 

 Łączna liczba uczniów rok 2019/2020 

321 

 

 

 

1.3. Kadra 

Statystyka awansów zawodowych nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019: 

L.p. Stopień awansu Liczba 
nauczycieli 

Realizacja 

1. Kontraktowy 2 Rozpoczęty 2018 

2. Mianowany 1 Rozpoczęty 2018 

3. Dyplomowany 2 Rozpoczęty 2017 

4. Dyplomowany 1 Zakończony 07.12.2018 
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Statystyka awansów zawodowych nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020: 

L.p. Stopień awansu Liczba 
nauczycieli 

Realizacja 

1. Kontraktowy 2 Zakończony 12.11.2019 

2. Mianowany 1 Rozpoczęty 2018 

3. Dyplomowany 2 Rozpoczęty 2017 

 

1.4. Dowożenie 

Poniższe tabele przedstawiają informacje dotyczące liczby uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej im. Synów 

Pułku w Siennicy Różanej. 

Szkoła Podstawowa rok 2018/2019 

Ogółem 116 uczniów 

 

Klasy gimnazjalne rok  2018/2019 

Ogółem 11 uczniów 

  

Szkoła Podstawowa rok 2019/2020 

Ogółem 124 uczniów 

 

Punkt Przedszkolny rok 2019/2020 

Ogółem 29 uczniów 
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1.5. Stołówka szkolna i przedszkolna 

Średnia dzienna liczba posiłków wydawanych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy 

Różanej 

Rok szkolny 2018/2019 

Wyszczególnienie Liczba korzystających z 

posiłków 

Śniadanie 91 

Obiad 210 

Podwieczorek 11 

Rok szkolny 2019/2020 

Wyszczególnienie Liczba korzystających z 

posiłków 

Śniadanie 82 

Obiad 258 

Podwieczorek 21 

 

1.6   Zrealizowane prace remontowe i modernizacyjne 

Rok szkolny 2018/2019 

 Wykonano w sali gimnastycznej wraz z zapleczem bieżącą konserwację (cyklinowanie i lakierowanie parkietu, 

malowanie emulsyjne ścian, wymiana posadzek, wymiana drzwi wejściowych, wymiana drzwi 

wewnętrznych); 

 Malowanie emulsyjne ścian w stołówce szkolnej; 

 Malowanie emulsyjne ścian i lamperii w 4 klasach lekcyjnych; 

 Uzupełnianie tynków i podmalowywanie ścian i lamperii w salach lekcyjnych; 

 Konserwacja placu zabaw. 

Rok szkolny 2019/2020 

 Wymieniono izolację termiczną drzwi kotła gazowego GE500, 

 Wymieniono naczynie ciśnieniowe Reflex 500, 



Raport o stanie Gminy Siennica Różana za rok 2019. 

54 
 

 Wymieniono sterownik kotła Logomotic 4322 z modułami, 

 Wymieniono programator R43 PL S25 EXP 111, 

 Wymieniono poziomowskaz przy kotle nr 2, 

 Wymieniono odcinek instalacji c.o. obiegu grzewczego 4, 

 Uzupełniono tynki i pomalowano ściany i lamperie w salach lekcyjnych. 

 

 

 

1.6. Przeprowadzone kontrole i ich wyniki 

Data Zakres -  kontrolujący Wynik 

   

18.01.2019 r. Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i 

przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. 
Kontrolujący – Pan Henryk Radej – starszy wizytator KO w Lublinie. 

 

Nie wydano zaleceń 

 

 

Pozostałe kontrole i badania techniczne 

Data Zakres -  kontrolujący Wynik 

01.10.2019 r. 

Kompleksowa kontrola sanitarna w zakresie oceny 

funkcjonowania zakładu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa żywnościowego. 
 Kontrolujący – przedstawiciel Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie. 

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

27.05.2019 r. 

Wizytacja – ocena realizacji programu „Trzymaj 

formę”. 
Pracownik upoważniony przez Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie. 

Nie wydano zaleceń 



Raport o stanie Gminy Siennica Różana za rok 2019. 

55 
 

01.10.2019 

Wizytacja – wdrożenie kolejnej edycji programu  
„Trzymaj formę” i „Czyste Powietrze”. 

Pracownik upoważniony przez Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie. 

Nie wydano zaleceń 

23.01.2019 r. 

Przegląd, konserwacja i remont podręcznego sprzętu 
gaśniczego. 

Pracownik zakładu konserwacji podręcznego sprzętu  
gaśniczego. 

Sprzęt sprawny 

23.01.2019 r. 
Przegląd i konserwacja sieci hydrantowej. 
Pracownik zakładu konserwacji podręcznego sprzętu  

gaśniczego. 

Instalacja spełnia wymagania w 

zakresie parametrów 
technicznych, wydajności oraz 

ciśnienia akustycznego i 
dynamicznego 

29.07.2019 

Przegląd stanu technicznego obiektu budowlanego 

(roczny) – sala gimnastyczna 
 

Nie stwierdzono 

nieprawidłowości, trwają prace 
remontowe 

29.07.2019 
Przegląd stanu technicznego obiektu budowlanego 
(roczny) – budynek szkoły 

 

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości, zalecono w 

sezonie letnim remont kominów 

23.08.2019 Okresowe pomiary elektroenergetyczne Nie wydano zaleceń 

27.08.2019 
Kontrola obiektów należących do Szkoły Podstawowej 

w Siennicy Różanej. 

Nie stwierdzono 

nieprawidłowości 

03.10.2019 Okresowa kontrola przewodów kominowych 
Nie stwierdzono 

nieprawidłowości 
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1.7. Zajęcia specjalistyczne 

Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów uczęszczających na zajęcia specjalistyczne z uwzględnieniem typu 

zajęć. 

 

Punkt przedszkolny Rok szkolny 

2018/2019 

Rok szkolny 

2019/2020 

L.p. Typ zajęć Liczba uczniów Liczba uczniów 

1. Zajęcia logopedyczne 25 37 

2. Zajęcia korekcyjno - 

kompensacyjnie 

1 6 

3. Zajęcia z wczesnego 

wspomagania 

1 2 

 

Szkoła Podstawowa Rok szkolny 

2018/2019 

Rok szkolny 

2019/2020 

L.p. Typ zajęć Liczba uczniów Liczba uczniów 

1. Zajęcia logopedyczne 13 25 
2. Zajęcia korekcyjno - 

kompensacyjnie 
18 18 

3 Zajęcia rozwijające 
kompetencje emocjonalno - 

społeczne 

0 2 

4 Inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym 

2 1 

5 Zajęcia dydaktyczno 
wyrównawcze 

4 7 
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1.8.  Wyniki egzaminów zewnętrznych 
 

 

Część humanistyczna 
Część matematyczno-

przyrodnicza 
Języki obce 

 

Język 

polski 

Historia i 

wiedza o 

społeczeństwie 

Matematyka 
Przedmioty 

przyrodnicze 

Język 

angielski 

poziom 

podstawowy 

Język 

angielski 

poziom 

rozszerzony 

Język 

niemiecki 

poziom 

podstawowy 

Język 

niemiecki 

poziom 

rozszerzony 

 

Skala staninowa 

Szkoła/Gmina 6 6 6 6 4 3 1 1 

Powiat 5 5 5 5 4 4 4 5 

Województwo 5 5 5 5 5 5 5 7 

Kraj 5 6 6 5 6 6 6 6 

Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego gimnazjaliści uzyskali średnio 67% punktów możliwych do 

zdobycia, co plasuje szkołę w 6 staninie, z przedmiotów przyrodniczych  50,7 %  punktów możliwych do zdobycia, 

co również plasuje szkołę w 6 staninie. Są  to wyniki wyższe od średniego wyniku  w powiecie, województwie  

i kraju. Uzyskane wyniki z historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki to 6 stanin, są one wyższe od średniego 

wyniku  w powiecie i województwie. Wyniki z języków obcych są niższe od średniego wyniku  w województwie  

i kraju. 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Siennica Różana za rok 2019. 

58 
 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  

Przedmiot 
Wynik szkoły  

w skali 
staninowej 

Język polski 2 

Matematyka 3 

Język angielski 2 

Język niemiecki 4 

 

Średnie wyniki z języka polskiego, matematyki i języków obcych są  niższe od średniego wyniku  w powiecie, 

województwie i kraju. 

 

 

 

Ważnym elementem na mapie edukacyjnej i kulturalnej naszej gminy jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Siennicy Różanej, prowadzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

W ramach szkoły funkcjonują: 

1.  Branżowa Szkoła I stopnia o specjalnościach; 

- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 

- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 

- rolnik  
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2. Technikum kształcące specjalistów; 

- technik mechanizacji rolnictwa 

- technik żywienia i usług gastronomicznych 

- technik technologii żywności 

- technik hodowca koni 

Zespół Szkół CKR prowadzi również kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych w zawodach; 

- rolnik 

- technik rolnik 

Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową w tym również internatem dla uczniów. Oferuje stypendia dyrektora 

dla najlepszych uczniów, bezpłatną wycieczkę dla klasy o najlepszej frekwencji i Rejs Bałtycki dla wyróżniających 
się uczniów, zajęcia dla klasy mundurowej w jednostkach wojskowych i na poligonie, płatne staże krajowe i staże 

zagraniczne, dodatkowe zajęcia w Stadninie Koni Arabskich w Białce, bezpłatny internat, udział w programach 
współfinansowanych przez UE. Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu gminy, młodzież szkolna oraz kadra 

pedagogiczna angażują się we wszelkie projekty realizowane przez samorząd. Warto podkreślić, że uczniowie 
szkoły rekrutują się również z poza terenu gminy i powiatu. 
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XVI .Opieka zdrowotna 

NZOZ w Siennicy Różanej pracuje codziennie, z ograniczeniami związanymi z koronawirusem,  od godz. 800 do 

godz. 1800. W roku 2019 na stałe pracowało dwóch lekarzy, dwie pielęgniarki, położna środowiskowo – rodzinna 

oraz pielęgniarka higieny szkolnej. Przychodnia ma podpisaną umowę na badania laboratoryjne z trzema  

placówkami tj.: lab. Luxmed , lab. Alab i lab. Pana Piecha na ul. PCK w Krasnymstawie.  Badania pobierane są 

codziennie od poniedziałku do piątku. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, istnieje możliwość skorzystania z  dodatkowych usług konsultacji 

specjalistycznych (poza podpisanym kontraktem z NFZ): 

- Diabetologia (dla osób chorych na cukrzycę), prowadzona przez lekarza diabetologa z Wojewódzkiego                      

Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. 

- Pulmunologia (dla pacjentów ze schorzeniami układu  oddechowego), prowadzona przez lekarza pulmonologa ze 

Szpitala Specjalistycznego w Zamościu.  

- Placówka współpracuje z Panią doktor Jóźwiak (nefrologiem) w zakresie chorób nerek. 

- Od 2017r. NZOZ współpracuje z Poradnią Okulistyczną w Zamościu, na miejscu prowadzone są konsultacje 

okulistyczne w szerokim zakresie ( raz na kwartał przyjmowanych jest ok. 50 pacjentów) 

Od 2018r. placówka zaopatrzona jest w aparat spirometr, w związku z czym, pacjenci z chorobami układu 

oddechowego mogą wykonać badanie spirometryczne na miejscu w Przychodni. 

Placówka  prowadzi profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Wykonywane są badania bilansowe 2 i 4 latków. 

W 2018 roku w szkołach powstały gabinety profilaktyki medycznej, w których obecnie wykonywane są badania 

przesiewowe 6, 7, 10, 12 i 13 latków oraz badania bilansowe w wieku 6, 10, 13, 15 i 18 lat, które przeprowadza 

lekarz rodzinny. Opieką pielęgniarską i lekarską objęte są dzieci mające problemy zdrowotne w tzw. grupach 

dyspanseryjnych. W klasach 1-6 prowadzona jest profilaktyka próchnicy zębów.  
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W 2019 r odbyły się cztery konsultacje okulistyczne (dr. Winiarczyk PSK4 w Lublinie), jedna diabetologiczna (lek. 

B. Wdowiak-Bartoń PSK4), jedna kardiologiczna (dr Prasał PSK4). Placówka otrzymała dofinansowanie  

do szczepień ochronnych p/pneumokokom, dzieci rodziców którzy wyrazili zgodę, zostały zaszczepione. 

 

Gmina Siennica Różana zawarła w 2019 roku  porozumienie z Prywatnym Gabinetem Stomatologicznym – Adam 

Krajewski w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej. 

26 maja 2019 roku została zorganizowana przez  Gminę Siennica Różana przy współpracy Stowarzyszenia 

Miłośników Ziemi Siennickiej i Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Krasnystaw „Biała Niedziela”. Mieszkańcy mogli 

skorzystać z porad 10 wybitnych lekarzy specjalistów oraz porad prawnych, z oferty skorzystało ok. 300 osób. 

Do działań prozdrowotnych można również zaliczyć realizację wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Odbiorcami 

finansowanych działań są: dzieci i młodzież z terenu Gminy, rodzice, nauczyciele oraz pozostali mieszkańcy 

Siennicy Różanej. Wysokość wydatków w 2019 r. wyniosła: 

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37 640,25 zł; 

- na przeciwdziałanie narkomanii – 1500,00 zł. 
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XV. Obraz gminy na tle innych gmin powiatu  

 

Na następnych stronach znajdują się materiały statystyczne pozwalające ocenić sytuację naszej gminy na tle 

pozostałych gmin powiatu. Niestety na dzień przygotowania raportu były dostępne dane za rok 2018. 
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