Raport o stanie Gminy Siennica Różana za rok 2020

RAPORT O STANIE GMINY

SIENNICA RÓŻANA
ZA ROK 2020

maj, 2021 rok

1

Raport o stanie Gminy Siennica Różana za rok 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Siennica Różana,

Za nami kolejny rok, rok szczególny w którym od 13 marca funkcjonowaliśmy
w warunkach pandemii SARS Covid-19. Rok 2020 był czasem nadzwyczajnych zagrożeń dla
naszego zdrowia oraz obostrzeń, wprowadzanych przez rząd w celu ratowania życia
i ochrony zdrowia mieszkańców naszego kraju. Przyszło nam żyć i pracować w warunkach
jakich nie było przez mijające 100 lat. Pandemia spowodowała, że nasza praca wyglądała
inaczej:
-

-

-

wiele działań musieliśmy realizować w związku z zagrożeniem epidemicznym, takich
jak: zdobywanie środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych dla mieszkańców
i pracowników oraz organizowanie prac organów gminy i jednostek pomocniczych
przy zachowaniu obostrzeń epidemicznych;
wydłużyły się procedury związane z ogłaszanymi i rozstrzyganymi konkursami
o dofinansowanie naszych zadań ze środków zewnętrznych oraz nastąpiły utrudnienia
na realizowanych inwestycjach;
musieliśmy zrezygnować z wielu stałych w kalendarzu imprez gminnych lub je
organizować w ograniczonym zakresie;
całkowicie zostały zawieszone zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który dla wielu
osób w wieku senioralnym był ważnym elementem życia społecznego.

Mimo wszystkich utrudnień staraliśmy się, aby wykonać wszystkie zaplanowane
inwestycje i remonty oraz w dalszym ciągu aktywnie pozyskiwać środki zewnętrzne na ich
realizację. Większość energii skupiliśmy na tym, aby zapewnić stabilne funkcjonowanie
Gminy Siennica Różana i zapewnić zaspokojenie wszystkich potrzeb, niezbędnych do
normalnego funkcjonowania mieszkańców.
Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom, kołom gospodyń wiejskich, strażakom i pracownikom
samorządu, którzy w tym trudnym czasie wspierali funkcjonowanie organu wykonawczego
gminy jakim jest wójt.

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 2020.
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1. 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

Andrzej Korkosz

Grażyna Kielech

Alicja Pacyk

Sławomir Knap

Bogdan Kargul

Wiesława Popik

Piotr Banach

Maria Jeleń

Dariusz Sęczkowski

Piotr Kołtun

Marian Mielniczuk

Maria Kiliańska

Marzena Dubaj

Agnieszka Zaworska

Piotr Górny

Przy Radzie działają następujące stałe komisje:



Komisja rewizyjna



Komisja skarg, wniosków i petycji /od 2018/



Komisja oświaty, zdrowia i spraw społecznych



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

Gmina Siennica Różana z podziałem na obręby ewidencyjne
Źródło: opracowanie własne

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
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Ewa Repeć

Siennica Król. Mała

Grażyna Kniażuk

Zagroda

Janina Berbeć

Baraki

Truskowska Urszula

Stójło

Anna Bielak

Wierzchowiny

Dariusz Knap

Kozieniec

Józef Krzywicki

Zwierzyniec

W 2020 roku Rada Gminy podjęła decyzję o wyodrębnieniu z budżetu gminy środków
na realizację funduszu sołeckiego i po raz pierwszy mieszkańcy na zebraniach wiejskich
we wrześniu, podejmowali uchwały o przeznaczeniu tych środków na wybrane przez siebie
zadania, które będą realizowane w 2021 r. Łączna kwota przeznaczona do dyspozycji
mieszkańców wyniosła prawie 270.000,00 zł.

Większość sołectw przeznacza środki

na wyposażenie świetlic, będą również realizowane zadania w zakresie remontów dróg,
budowy altan i wiat przystankowych.
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2. 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.

Źródło: www.mapa.targeo.pl

Podstawowe dane o Gminie Siennica Różana:
Województwo Lubelskie
Powiat Krasnostawski
Gmina Siennica Różana
Powierzchnia 98,4 km²
Liczba mieszkańców 4099
Liczba sołectw 14
7
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Liczba miejscowości 14
Większe miejscowości: Siennica Różana
Liczba gospodarstw ok. 1040
Użytki orne, łąki, pastwiska, sady 6783ha
Wody powierzchniowe –stawy 91 ha
Lasy-2193 ha

Gmina Siennica Różana na tle powiatu krasnostawskiego.
Źródło: opracowanie własne

Siennica Różana jest gminą typowo rolniczą, użytki 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
8
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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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3. Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
-

Strategia Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2015-2023;

-

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

-

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;

-

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Siennica Różana, 2019 – 2022;

-

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw Plus – na lata
2014-2020 z perspektywą do roku 2030.
Ze szczegółową treścią tych dokumentów programowych możecie się Państwo

zapoznać na stronie gminy: www.siennica.pl w zakładce dokumenty strategiczne.
W związku z przygotowaniami do następnego okresu programowania Unii
Europejskiej, w perspektywie finansowej 2021-2027, przystąpiliśmy do prac nad stworzeniem
nowej strategii rozwoju gminy. Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie
przystąpienia wraz i innymi jednostkami samorządu terytorialnego do Porozumienia na rzecz
utworzenia Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego, inicjatywa ta została
wpisana do Strategii Województwa Lubelskiego jako Obszar Strategicznej Interwencji (OSI)
Żywicielski.
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4. Budżet Gminy Siennica Różana za 2020 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, w 2020 roku budżet gminy zamknął się
nadwyżką w kwocie 1.143.796,67 zł, przy planowanym deficycie 1.118.301,21 zł.
Budżet Gminy Siennica Różana został wykonany po stronie:
Dochodów w kwocie
dochody bieżące

20.353.659,98 zł, w tym:
17.234.591,20 zł

dochody majątkowe

3.119.068,78 zł

Wydatków w kwocie

19.209.863,31 zł, w tym:
15.336.192,60 zł

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

3.873.670,71 zł
1.618.301,21 zł (wolne środki jako nadwyżka środków

Przychody
pieniężnych

na

rachunku

bieżącym

budżetu

jednostki

samorządu

terytorialnego,

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
500.000,00 zł (spłaty kredytów i pożyczek).

Rozchody

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 2020 roku osiągnęła dodatni wynik bieżący – nadwyżkę operacyjną. Wynik
majątkowy za 2020 rok jest ujemny, świadczy to o tym, że dochody majątkowe były mniejsze
od wykonanych wydatków majątkowych.
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Zobowiązania długoterminowe to kwota 2.652.000,00 zł, z tytułu:
1) kredytu zaciągniętego w grudniu 2017 r., w banku komercyjnym BS Krasnystaw na
finansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 r. zadłużenie – 1.252.000,00 zł.
Okres spłaty na lata 2018 do 2023.
2) kredytu zaciągniętego w grudniu 2019 r., w banku komercyjnym BS Krasnystaw na
finansowanie planowanego deficytu budżetu 2019 r. zadłużenie – 1.400.000,00 zł.
Okres spłaty na lata 2020 do 2026.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2020 roku

Dział Rozdział

1

2

§

3

Podmiot
otrzymujący
dotację

Przeznaczenie dotacji

Planowana
kwota
dotacji

4

5

6

Jednostki
Sektora
Dotacja
Finansów
podmiotowa
publicznych
921 92109 2480 Centrum
Kultury
w Siennicy
Różanej
921 92116

2480 Biblioteka
Gminna
w Siennicy
Różanej
Dotacja

600 60014

Kwota
%
Dotacji
realizacji
Przekazanej

7

8

437.500,00 395.987,19 90,51

działalność
statutową

351.500,00 313.479,88 89,18

działalność
statutową

86.000,00

celowa

pomoc finansowa
na zadanie
„rozbudowa drogi
powiatowej nr
6300 Powiat
Krasnostawski 1836L w m.
Wierzchowiny”

82.507,31

95,94

370.833,88 357.733,66 96,47

345.385,88 345.385,88 100,00
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801 80113

851 85158

dotacja dla Powiatu
na zapewnienie
2320 Powiat
12.948,00
opieki w czasie
Krasnostawski przewozu uczniów
niepełnosprawnych
z terenu naszej
gminy na
podstawie
porozumienia
2310 Miasto Chełm

900 90013

2710 Miasto Chełm

921 92109

2800 Centrum
Kultury w
Siennicy
Różanej

Jednostki
nie
należące do
sektora
finansów
publicznych

926 92605

O g ó ł e m:

Dotacja

partycypacja w
kosztach
utrzymania
Ośrodka Pomocy
Osobom
Uzależnionym
Partycypacja w
kosztach
utrzymania
Schroniska dla
bezdomnych
zwierząt w
Chełmie
na zadanie
„Wakacyjna
akademia kultury
2020”

celowa

Klub sportowy
ZNICZ
2360 Siennica
Różana

„upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu”

4.887,78

37,75

4.000,00

4.000,00

100,00

6.000,00

960,00

16,00

2.500,00

2.500,00

100,00

45.000,00

44.869,14

99,71

45.000,00

44.869,14

99,71

853.333,88 798.589,99 93,58
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5. Inwestycje gminne realizowane w 2020 r.
DROGI
 „Przebudowa drogi gminnej Zagroda – Maciejów nr 109866 L na odcinku od km 0+009,00
do km 0+753,90”
 Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej o długości 744,90 m i szerokości 5,4 m,
(nawierzchnia asfaltowa) zjazdy indywidualne na posesje, budowa chodnika o powierzchni
252 m2 oraz wykonanie barier ochronnych.
Wartość zadania: 643.297,82 zł
Dofinansowanie 63,63 % z PROW: 403.506,22 zł
Środki własne gminy: 239.791,60 zł
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Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano budowę trzech
dróg gminnych w miejscowości Zagroda, Boruń oraz Siennica Królewska Duża o łącznej
długości 1974 mb. Koszt przebudowy dróg to 420.806,00 zł. Dofinansowanie ze środków FIL
wyniosło 97%.

 Przebudowa/modernizacja drogi gminnej nr 109867L w miejscowości Boruń
Zadanie obejmowało przebudowę drogi (nowa nawierzchnia asfaltowa) na odcinku 1164 m
i szerokości 3 m.
Wartość zadania: 181.275,30 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 174.111,10 zł
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 Przebudowa drogi gminnej nr 109871L w miejscowości Zagroda na odcinku od km 0+000
do km 0+510
Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 510 m i szerokości 3 m
Sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (100%): 135.697,29 zł
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 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siennica Królewska Duża na działce 375/2.
Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 300 m i szerokości 3 m
W 2020 r. sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 100% wartości
inwestycji, tj.: 103.715,45 zł.
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 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1836L w Wierzchowinach na odcinku 0+016,50 do km
0+420 o długości 403,5 m
Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę chodnika, wykonanie
zjazdów indywidualnych i publicznych.
Wartość zadania: 690.771,76 zł
Zadanie współfinansowane z Zarządem Powiatu Krasnostawskiego: 50 % - 345.385,88 zł
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 Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wierzchowiny.
W ramach współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Chełm oraz Gminą Siennica Różana
przebudowana została droga leśna łącząca miejscowości Zagroda i Zwierzyniec.
Projekt obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego oraz wykonanie nawierzchni
asfaltowej o długości 600 m i szerokości 3,5 m.
Wartość zadania wyniosła 112.494,72 zł i została sfinansowana przez Nadleśnictwo Chełm, Gmina
Siennica Różana w ramach prac remontowych przeprowadziła prace w obrębie skrzyżowania
za kwotę 7585,20 zł.
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Przebudowa oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Siennica Królewska Duża
Wykonano prace budowlane w zakresie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej,
ocieplenia, instalacji wod-kan., instalacji elektrycznej, przebudowy instalacji gazu ziemnego
oraz systemu grzewczo-wentylacyjnego z pompą ciepła. Zakupiono również wyposażenie.
Roboty zakończono do dnia 30.04.2020 r.
Wartość całkowita zadania z pracami dodatkowymi: 639.532,14 zł, wartość dofinasowania:
304.784 zł, prace były realizowane na przełomie lat 2019/2020.
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Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana
Zrealizowane zostały roboty budowlane związane z rozbudową i remontem dworku
w Siennicy Różanej na kwotę 1.205.245,71 zł w zakresie architektury, instalacji elektrycznej
wewnętrznej oraz konstrukcji.
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Podpisano projekt o dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana - Projekt
obejmuje wymianę 367 szt. opraw oraz wysięgników zlokalizowanych przy drodze
wojewódzkiej, powiatowych oraz gminnych.
Wartość całkowita projektu to 888 640,00 zł a dofinansowanie 614 100,81 zł. Realizacja
zaplanowana jest na rok 2022.
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6. Bezpieczeństwo w gminie
Na posterunku Policji w Siennicy Różanej służbę pełni sześcioro funkcjonariuszy:
kierownik, dwóch policjantów służby kryminalnej, dwóch dzielnicowych oraz jeden policjant
służby patrolowej. Głównym zadaniem posterunku jest niedopuszczanie do popełniania
przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców, a tym samym zapewnienie
bezpieczeństwa

mieszkańcom

i

utrzymywanie

stałej

współpracy

ze społeczeństwem i samorządem terytorialnym.
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2020 r. wszczęto 59 postępowań oraz stwierdzono
46 przestępstw (co stanowi spadek odpowiednio o 11 i 10 w stosunku do roku poprzedniego).
Poszczególne kategorie przestępstw odnotowane na terenie gminy:
-

kradzież cudzej rzeczy – 2 , spadek w stosunku do roku poprzedniego o 3;

-

kradzieże z włamaniem – 0, spadek o 3;

-

kierujący nietrzeźwi – 12, wzrost o 3 w stosunku do roku poprzedniego (kolejny rok
podobnego wzrostu);

-

przestępstwa przeciwko rodzinie – 6, spadek o 9 względem 2019 roku;

-

uszkodzenie mienia – 0, spadek o 3 wobec 2019 roku.;

-

inne – 26 , wzrost o 3.
Ogółem w 2020 roku prowadzono 50 postępowań wyjaśniających w sprawach o

wykroczenia (taka sama liczba jak w 2019 roku), w tym:
-

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach – 13, (spadek o 5);

-

przeciwko mieniu – 7, (wzrost o 1);

-

przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 3, (spadek o 5);

-

przeciwko obyczajności publicznej – 2,(spadek o 1);

-

przeciwko przepisom o wychowaniu w trzeźwości – 2, (wzrost o 2);

-

inne – 23, (wzrost o 8).

Ponadto w 2020 roku ujawniono 11 popełnionych wykroczeń ( spadek o 11) gdzie na
sprawców nałożone zostały mandaty karne.
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W 2020 na drogach gminy doszło do 20 zdarzeń drogowych (bez zmian w stosunku do
2019 roku), w tym 1 wypadek (0 zabitych, 1 ranny) oraz 19 kolizji (wzrost o 2).
Na Krajową Mapę Zagrożeń na terenie gminy Siennica Różana naniesiono ogółem 34
zagrożenia (wzrost o 22), 31 dotyczących ruchu drogowego, z czego potwierdzono 31.
Najczęstszym zagrożeniem było przekraczanie dozwolonej prędkości.
W analizowanym okresie z terenu gminy wykonano 32 doprowadzenia osób (wzrost o
8), z czego 7 na izbę wytrzeźwień (spadek o 6), 22 na PDOZ (wzrost o 11). W ramach działań
profilaktyczno – edukacyjnych policjanci PP w Siennicy Różanej przeprowadzili 17 spotkań
z dziećmi i młodzieżą szkolną, nauczycielami siennickich szkół oraz z mieszkańcami gminy.
Ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo mieszkańców jest działalność
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina prowadzi intensywne starania w zakresie
pozyskania środków na ich doposażenie w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt. W 2020 roku
zakupiliśmy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master. Zakup samochodu został
sfinansowany w znacznej części ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (138.600,00 zł) i środków budżetu
gminy (6.100,00 zł). Drugim źródłem wsparcia były dotacje Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji na zakup wyposażenia dla jednostek;
- OSP Zdżanne 2.100,00 zł
- OSP Siennica Królewska Duża 2.200,00 zł
- OSP Maciejów 2.100,00 zł
- OSP Wola Siennicka 2.200,00 zł
- OSP Zagroda 2.100,00 zł
- OSP Siennica Różana 10.000,00 zł.
Ponadto jednostki otrzymały wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy; OSP Żdżanne
2.800,00 zł, OSP Siennica Królewska Duża 1.000,00 zł i OSP Maciejów 500,00 zł.
Poziom bezpieczeństwa na terenie gminy na przestrzeni ostatnich lat jest satysfakcjonujący
i nie odbiega od poziomu innych gmin w powiecie.
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7. 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. Mając to na uwadze Gmina Siennica Różana w 2020
roku realizowała projekt: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag”, finansowany ze środków Narodowego
Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki podjętym działaniom nieodpłatnie
odebrano od rolników 31,3 Mg odpadów, które stanowiły zagrożenie dla środowiska.
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. 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.
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W roku 2020 przeprowadzano następujące działania związane z ochroną środowiska:
-

kontynuacja ochrony zasobów i jakości wód podziemnych – współpraca z Terenową
Stacją Epidemiologiczną (kontrola właściwej eksploatacji ujęcia, oszczędna
eksploatacja wód podziemnych);

-

pielęgnacja i urządzanie istniejących terenów zielonych, dalsze zwiększanie ich
powierzchni w obrębie gminy. W ramach projektu „ Pielęgnacja

istniejącego

drzewostanu oraz nasadzenie drzew i krzewów w istniejącym parku wpisanym do
rejestru zabytków” w parku przy remontowanym dworku, na terenie wpisanym do
rejestru zabytków nr A/1130;
o wykonano pielęgnację koron 30 szt. drzew, w tym usunięto posusz oraz
uformowano korony drzew (koszt 10 800,00 zł);
o zakupiono i wykonano nowe nasadzenia 128 drzew oraz 48 szt. krzewów
ozdobnych (koszt sadzonek 1 500,00 zł), nasadzenia dokonali pracownicy
Urzędu

Gminy

w Siennicy Różanej.
Każdego roku z terenów będących własnością gminy likwidowane są (poprzez
uprzątnięcie i utylizację odpadów) „dzikie” wysypiska śmieci.
Gmina we własnym zakresie prowadzi prace porządkowe gruntów oraz rowów
przydrożnych.
Z kanalizacji korzystało na koniec 2020 roku 29% gospodarstw z terenu gminy,
natomiast 337 gospodarstw wyposażonych jest w przydomowe oczyszczalnie.
Bardzo istotnym zagadnieniem związanym z ochroną środowiska

jest usuwanie

azbestu. Nasza gmina od wielu lat korzysta z programów dofinansowujących jego usuwanie.
W 2020 roku realizowaliśmy dwa działania:
-

„System

gospodarowania

odpadami

azbestowymi

na

terenie

województwa

lubelskiego", współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (azbest.lubelskie.pl) – zgłosiło się 39
osób, dzięki czemu usunięte zostanie około 5,5 tyś m2 eternitu ( ~71 ton);
-

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w ramach Programu priorytetowego
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie –
zgłosiło się 19 osób, usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w łącznej
ilości 38,54 tony.

31

Raport o stanie Gminy Siennica Różana za rok 2020

Na terenie gminy nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych – badania przeprowadzano w latach 2015-2016. Warto jednak
nadmienić, że w najbliższym czasie powstaną na terenie gminy dwie nowe stacje
przekaźnikowe telefonii komórkowej.
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.
Ponadto na terenie gminy znajdują się dwa obszary chronione, czyli Skierbieszowski Park
Krajobrazowy oraz Obszar Natura 2000 Siennica Różana PLH060090 a także Pomniki
Przyrody:


Dąb szypułkowy o obwodzie 360 cm w Rudce – zatwierdzony Obwieszczeniem
Wojewody Chełmskiego z dn. 30.05.1981 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
(Dz. Urz. WRN z 20.08.1981 r. nr 2 poz. 11),



Kasztanowiec biały o obwodzie 330 cm w Wierzchowinach – zatwierdzony
Zarządzeniem nr 28 Wojewody Chełmskiego z dn. 20.11.1988 w sprawie uznania za
pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej położonych na terenie województwa
chełmskiego,



Jesion wyniosły o obwodzie 350 cm w Wierzchowinach – zatwierdzony w
Zarządzeniu jw.,



Dąb szypułkowy o obwodzie 368 cm w Wierzchowinach – zatwierdzony
Rozporządzeniem nr 76 Wojewody Chełmskiego z dn. 10.11.1998 r. w sprawie
wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody
obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej położonych na terenie woj. chełmskiego
(Dz. Urz. Woj. Ch. nr 19 poz. 189),



Lipa drobnolistna o obwodzie 500 cm w Siennicy Królewskiej Dużej – zatwierdzony
Rozporządzeniem jw.
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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8. Demografia
W 2020 roku zanotowaliśmy ujemny bilans liczby mieszkańców ( 22 narodzin, 58
zgonów). W stosunku do roku 2019 spadła liczba urodzin (o 12) i wzrosła liczba zgonów
(o13) – co zapewne było spowodowane pandemią, zjawisko nadmiernej ilości zgonów
obserwujemy w całej Polsce. Należy jednak zauważyć, że nasza gmina demograficznie
wyróżnia się na plus na tle całego powiatu.
LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

Miejscowość

Lp.

Liczba
ludności
2020

Liczba
urodzeń
2020

Liczba
zgonów
2020

Liczba
ludności
powyżej
64 roku
życia

Liczba
ludności
poniżej 18
roku
życia

1.

Baraki

73

0

2

22

5

2.

Boruń

231

2

3

49

32

3.

Kozieniec

157

0

3

25

14

4.

Maciejów

206

0

2

50

31

5.

Rudka

222

3

2

44

47

6.

Siennica Królewska Duża

444

2

4

104

65

7.

Siennica Królewska Mała

269

2

3

61

53

8.

Siennica Różana

908

3

15

196

132

9.

Stójło

93

1

1

15

12

10.

Wierzchowiny

393

3

4

78

71

11.

Wola Siennicka

345

0

5

64

45

12.

Zagroda

397

1

7

89

61

13.

Zwierzyniec

51

1

1

9

11

14.

Żdżanne

314

4

6

57

49

Liczba ludności ogółem

4099

22

58

818

628
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Baraki

Liczba ludności w poszczególnych
sołectwach

Boruń
Kozieniec

73
51
314

231

397

Maciejów

157

Rudka
Siennica Król.Duża

206

Siennica Król. Mała

222

Siennica Różana

345

Stójło

444

Wierzchowiny
393

Wola Siennicka

269
93

Zagroda
Zwierzyniec

908

Żdżanne

Liczba mieszkańców powyżej 64 roku życia
w porównaniu z ogólną liczbą mieszkańców

818
Mieszkańcy powyżej 64 roku
życia
Mieszkańcy ogółem

4099
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Liczba mieszkańców poniżej 18 roku życia
w porównaniu z ogólną liczbą mieszkańców

628
Mieszkańcy poniżej 18 roku
życia
Mieszkańcy ogółem

4099

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

Prognoza ludności do 2020 r.

Powiat
krasnostawski
Gmina Siennica
Różana

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

66 002

65 391

64 749

64 130

63 515

62 884

62 272

61 666

61 066

60 475

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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9. 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
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
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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”

Rok 2020 był również bardzo trudnym okresem dla działalności organizacji
pozarządowych. Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały okresowe
zawieszenie działalności statutowej i przesunięcie terminów zebrania organów stowarzyszeń.
Klub sportowy „ Znicz” Siennica Różana w 2020 roku rywalizował po awansie
w wyższej klasie rozgrywkowej, co niosło ze sobą większe wydatki. Przy merytorycznej
pomocy pracowników urzędu złożył wniosek o dotację do ministerstwa Sportu i pozyskał
10.000,00 zł oraz zdobył wsparcie w wysokości 5.000,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy.
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10. 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
Długość w
granicach gminy
(km)
2,907

Drogi
utwardzone
(km)
2,907

Drogi
gruntowe
(km)
-

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

-

Nr
drogi

Przebieg drogi

0836L Wierzchowiny - Sielec

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.

109755 L

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

109861 L

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

109862 L

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

109863 L

Stójło – dr. pow. 2130 L

109864 L

Kozieniec – Wola Siennicka

109865 L

Siennica Duża – Wola Siennicka

109866 L

Zagroda – Maciejów – dr. pow. 0863 L

109867 L

przez wieś Komarówka – dr. wojew. 843

109868 L

Stójło – gr. Gminy Krasnystaw

109869 L

dr. wojew. 843 Kułagówka – gr. Gminy Leśniowice

109870 L

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

109871 L

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

109872 L

Zagroda dr. gm. 009866 L – Kol. Żdżanne

109873 L

dr. wojew. 843 – przez wieś Kol. Wierzchowiny

109874 L

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

W celu poprawy stanu utrzymania dróg gminnych w 2020 roku dokonano zakupu koparkoładowarki za kwotę 149.449,91 zł.

39

Raport o stanie Gminy Siennica Różana za rok 2020

40

Raport o stanie Gminy Siennica Różana za rok 2020

11.Pomoc społeczna
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa realizowaną również
przez samorząd gminny, jej rola jest szczególnie ważna w sytuacjach nadzwyczajnych jaką
mieliśmy w roku 2020. Stanowi wsparcie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnych
sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. 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.
Jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej Gminy Siennica Różana jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej. Rozeznaje on i realizuje potrzeby
mieszkańców gminy, wdraża w życie działania wynikające ze strategii rozwiązywania
problemów społecznych i innych programów.
Pomocą społeczną w roku 2020 objęto 88 rodzin (liczba osób w rodzinach 171),
w tym pomocą finansową 34 rodzin (liczba osób w rodzinach 159).
1. W ramach pomocy społecznej w 2020 roku świadczone były:
a) świadczenia pieniężne:
- zasiłki stałe (9 rodzin/14 osób ), na kwotę 50 642 zł;
- zasiłki okresowe (32 rodzin/99 osób ), na kwotę 59 350 zł;
- zasiłki celowe (30 rodzin/116 osób ), na kwotę 14 000 zł;
b) świadczenia niepieniężne
- posiłek (32 osoby - 3 134 zł);
- usługi opiekuńcze (2 osoby);
- pobyt w domu pomocy społecznej (5 osób – 161 136 zł);
- działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym;
- poradnictwo i interwencja w rodzinach w których występują dysfunkcje.
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2. Z Karty Dużej Rodziny skorzystało 13 rodzin, wydano ogółem 37 kart.
3. Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 17 „Niebieskich Kart”,
założonych przez funkcjonariuszy Policji.
4. Asystent rodziny w 2020 r. miał pod opieką 10 rodzin.
Na 1 stycznia 2020 r. 123 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na
dzieci, a na dzień 31 grudnia 2020 r. była to ta sama liczba rodzin. Średniomiesięczna liczba
dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła w roku 2020 – 238. Kwota
wypłaconych w 2020 r. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wyniosła – 469 420,53 zł,
zasiłków pielęgnacyjnych – 186 855.00 zł, świadczeń pielęgnacyjnych – 461 965,00 zł,
specjalnych zasiłków opiekuńczych – 16 521,00 zł, świadczeń rodzicielskich – 187 219,00 zł,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka – 28 000,00 zł, zasiłków dla opiekuna
– 5 320,00 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej wypłacił świadczenia
z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych w łącznej wysokości 61 200,00 zł. Liczba
rodzin pobierających w/w świadczenie na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 12, natomiast na
dzień 31 grudnia 2020 r. – 8.
W

roku

2020

średniomiesięczna

liczba

rodzin

pobierających

świadczenie

wychowawcze (tzw. 500+), wyniosła 339 rodzin. Kwota wypłaconych świadczeń
wychowawczych w 2020 roku zamknęła się kwotą 3 366 251 zł.
Ponadto, w 2020 r. dla dzieci rozpoczynających rok szkolny wypłacono 397
świadczeń „Dobry start”. Na ten cel wydatkowano kwotę 119 100,00 zł.
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12. Kultura
Działalność kulturalna ze względu na swoją specyfikę była znacznie ograniczona
przez pandemię koronawirusa. Początek roku nie zapowiadał tak znaczących zmian
w działalności Centrum Kultury, pierwszym wydarzeniem artystycznym w 2020 r. było
Spotkanie Noworoczne, podczas którego wystąpiła w koncercie kolęd piosenkarka i aktorka
Olga Bończyk. Uroczystość była okazją do udekorowania prof. Józefa Zająca honorowym
wyróżnieniem „Zasłużony dla gminy Siennica Różana”.
Pierwszy kwartał obfitował w imprezy karnawałowe jak wernisaże, spotkania,
wykłady i bale ostatkowe dla dorosłych odbiorców i bywalców Centrum Kultury. Dzieci i
młodzież natomiast uczestniczyła w warsztatach plastycznych, tanecznych i wycieczkach na
spektakle teatralne oraz wystawy i zajęcia muzealne. Praca w kołach zainteresowań oraz
zespołach m.in. tanecznym, muzycznym, teatralnym i wokalnym odbywała się w tradycyjnym
trybie. Odbył się również cykl imprez z okazji Dnia Kobiet w świetlicach wiejskich na terenie
całej gminy współorganizowanych przez KGW oraz jednostki OSP. Zapoczątkowała je
impreza gminna koncertem Łukasza Jemioły, a kontynuowały rodzime zespoły śpiewacze jak
„Sienniczanki” i „Wrzos”. Dodatkowo Kapela Ludowa „Siennica” koncertowała w sąsiedniej
gminie Kraśniczyn, Chór Mieszany „ECHO” w Krasnostawskim Domu Kultury, natomiast w
Powiatowej Bibliotece Publicznej prezentowana była wystawa prac Wakacyjnej Akademii
Kultury 2019.
Po ogłoszeniu pandemii koronawirusa COVID-19 działalność kulturalno-artystyczna
została ograniczona w zakresie organizowania imprez i spotkań oraz przeszkodziła
wiosennym i letnim festynom m.in. w związku z jubileuszem 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca
Jawor. Z tych samych powodów nie doszły do skutku spektakle Teatru Pokoleń z najnowszą
sztuką „Pan Geldhab” Aleksandra Fredry np. w spektaklach na terenie Muzeum Józefa
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Domu Kultury LSM w Lublinie, GCK w Siennicy
Nadolnej oraz innych miejscowościach. W znacznym stopniu ograniczyło to aktywność
artystyczną i udział w konkursach Kapeli Ludowej „Siennica”. Działanie Centrum Kultury
przekierowane zostało na wewnętrzną działalność merytoryczną. W jej ramach pracownicy
zaangażowani

zostali

do

wykonania

indeksu

wszystkich

nazwisk

występujących

w dotychczas wydanych numerach „Ziarna”. Indeks pomocny będzie czytelnikom a głównie
uczniom, regionalistom oraz badaczom kultury Ziemi Siennickiej. Izolacja pozwoliła skupić
się na przygotowaniu do druku tomiku poezji „Duch skrzydlaty” autorstwa Apolonii
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Proskury. Książka dzięki temu została bogato ozdobiona grafikami Anny, Marii i Sylwii
Kiełbasy. W tym samym czasie prowadzone były intensywne prace nad kompletowaniem
wierszy, zdjęć, biogramów i oświadczeń do antologii poetów siennickich „Ziemia nad
błękitem”.
Z końcem czerwca złagodzone zostały obostrzenia epidemiologiczne i 1 lipca
Centrum Kultury mogło rozpocząć realizację dużego projektu pod nazwą Wakacyjna
Akademia Kultury 2020, na którą pozyskane zostało przeszło 60 000 złotych z Narodowego
Centrum Kultury. Podczas WAK 2020 odbywały się dwutygodniowe zajęcia warsztatowe w
pięciu dziedzinach z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych przy zaangażowaniu wszystkich
pracowników Centrum Kultury w tym również Biblioteki Publicznej. Organizacja zajęć oraz
ich efektywność obliczona została i dostosowana uprzednio do aktualnych warunków
epidemicznych. Latem odnotowano wzmożoną aktywność kulturalną podczas, której
odbywały się warsztaty plastyczne, kulinarne, święto pieczonego ziemniaka, zajęcia zumby,
tańca współczesnego. Niebawem jednak pojawiły się nowe obostrzenia, które nie pozwoliły
zorganizować V Festiwalu Siennickich Smaków oraz XI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana.
Biblioteka Publiczna im. R. Kapuścińskiego w Siennicy Różanej Biblioteka znajduje
się w strukturach Centrum Kultury, pod nazwą Biblioteka Publiczna im. Ryszarda
Kapuścińskiego w Siennicy Różanej. Po wystąpieniu pandemii COVID-19 Biblioteka jedynie
w czasie lockdownu wstrzymała wypożyczanie książek nie przerywając wykonywania innych
zadań statutowych. Po rekomendacji MKiDN wznowiła wypożyczanie zbiorów przez
specjalne okno z zachowaniem zalecanego reżimu sanitarnego. Pandemia w znacznym
stopniu osłabiła aktywność czytelników w starszym wieku. Częstotliwość ich wizyt zmalała z
powodu obaw zdrowotnych. Dotychczas grupa ta m.in. konsultowała zakup nowości
wydawniczych. W 2020 roku liczba czytelników wyniosła 373 osoby, spadła o 13 osób w
stosunku do roku poprzedniego. Wśród czytelników wyodrębniono 195 osób uczących się, 96
pracujących i 82 pozostałych. Ogółem zarejestrowano 3658 wypożyczeń książek i 100
udostępnień czasopism. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek o 190 wypożyczeń. W
2020 roku zakupiono 495 sztuk woluminów, w tym 231 szt. ze środków organizatora i 264 ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaprenumerowanych
zostało ogółem 9 czasopism dostępnych zarówno w czytelni jak również do wypożyczania na
zewnątrz. Na koniec roku 2020 ogólny stan księgozbioru wyniósł 7557 woluminów. Łączna
kwota na zakup nowości wydawniczych wyniosła 10 000,00 zł w tym: 5 000 zł z budżetu
organizatora oraz 5 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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13. Edukacja
Realizacja zadań oświatowych w 2020 roku odbywała się również pod presją
pandemii SARS Covid-19, utrudniona była przez występujące zakażenia koronawirusem
wśród uczniów i kadry pracowniczej, a także kolejne ograniczenia w normalnej pracy szkoły
ogłaszane przez władze centralne.
Zamknięcie placówek edukacyjnych w trakcie pandemii było sytuacją nadzwyczajną,
konsekwencje tego będą łatwiejsze do oszacowania w przyszłości. Przede wszystkim
oznaczało to brak aktywności fizycznej dzieci i spędzanie wielu godzin dziennie przed
ekranem komputera w trakcie nauki zdalnej. Zastosowany model edukacji rozwinął
kompetencje cyfrowe uczniów, jednak stanowił olbrzymie wyzwanie dla kadry pedagogicznej
i rodziny ucznia. Ogromnym problemem okazały się braki sprzętu komputerowego, które
występowały wśród uczniów i nauczycieli, aby zabezpieczyć odpowiednią ilość komputerów
gmina dwukrotnie aplikowała do programu „Zdalna Szkoła” pozyskując środki na zakup 40
laptopów w kwocie 98. 984,70 zł. Ponadto nieodpłatnie Urząd Marszałkowski w Lublinie
przekazał 2 tablety na prowadzenie zajęć edukacyjnych. Młodzież nie miała w okresie nauki
zdalnej możliwości przyswajania wiedzy wśród rówieśników przez emocje, wzajemne
kontakty czy zabawę.
Trudno przewidzieć jakie następstwa dla poziomu nauczania i kondycji emocjonalnej
uczniów
miejscem

spowodował miniony rok, ponieważ szkoła dla młodych ludzi jest nie tylko
edukacji

ale

również

odpowiada

za

budowanie

więzi

społecznych

i tożsamości lokalnej.
Wydatki na oświatę z budżetu gminy wyniosły 4 207 004,62 złote:
-

4 109 473,87 zł utrzymanie szkoły, przedszkola, dowożenie uczniów, utrzymanie
stołówki,

-

64 031,83 zł świetlice szkolne,

-

28 611,14 zł zakup podręczników,

-

4 887,78 zł dotacja dla powiatu na zapewnienie opieki w czasie transportu
niepełnosprawnych uczniów.
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Dochody zamknęły się kwotą 2 437 074,68 zł;
-

2 312 989,00 zł subwencja oświatowa,

-

77 467,00 zł dotacja przedszkolna,

-

28 611,14 zł dotacja podręcznikowa,

-

18 007,54 zł pozostałe dochody.
W 2020 roku wydatki na oświatę w 57,9 % zostały pokryte z dochodów

wymienionych powyżej, a w 42,1 % z budżetu gminy.

1. Organizacja pracy
Poniższa tabela przedstawia ilość oddziałów w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w
Siennicy Różanej w 2020 roku
Semestr

Oddziały przedszkolne

Klasy I – III

Klasy IV – VIII

II 2019/2020

4

5

8

I 2020/2021

4

5

9

2. Demografia
Obowiązek szkolny
Semestr

II

I

2019/2020

2020/2021

Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu

289

292

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w obwodzie, w którym

217

218

72

74

mieszka
Liczba dzieci uczęszczających do innej szkoły

Semestr

II

I

2019/2020

2020/2021

Punkt Przedszkolny

83

78

Szkoła Podstawowa

238

247
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3. Kadra
Statystyka awansów zawodowych nauczycieli w roku kalendarzowym 2020 :
L.p. Stopień awansu

Liczba nauczycieli

Realizacja

1.

Mianowany

2

W trakcie realizacji

2.

Dyplomowany

2

Zakończone sierpień 2020

3.

Dyplomowany

1

W trakcie realizacji

4. Dowożenie
Poniższe dane przedstawiają informacje dotyczące liczby uczniów dowożonych do Szkoły
Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej.
II semestr roku szkolnego 2019/2020

I semestr roku szkolnego 2020/2021

153 uczniów w tym 29 z punktu przedszkolnego

131 uczniów ze szkoły podstawowej oraz

( w okresie stacjonarnego funkcjonowania

22 z punktu przedszkolnego ( w okresie

szkoły)

stacjonarnego funkcjonowania szkoły).
W okresie nauki zdalnej klas IV-VIII z
dowożenia korzystało 54 uczniów z klas
I – III i 22 uczniów z punktu
przedszkolnego

5. Stołówka szkolna i przedszkolna
Średnia dzienna liczba posiłków wydawanych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.
Synów Pułku w Siennicy Różanej
II semestr roku szkolnego 2019/2020
Wyszczególnienie

Liczba korzystających z posiłków

Śniadanie

82

Obiad

258

Podwieczorek

21
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I semestr roku szkolnego 2020/2021
Wyszczególnienie

Liczba korzystających z posiłków

Śniadanie

75

Obiad

223(w okresie stacjonarnej nauki
wszystkich klas) 147( w okresie
zdalnej nauki klas IV – VIII)

Podwieczorek

26

6. Zrealizowane prace remontowe i modernizacyjne
Rok szkolny 2019/2020:
-

Wykonano remont drogi dojazdowej do szkoły, z której korzystają autobusy dowożące
uczniów do szkoły na zajęcia lekcyjne i rozwożą uczniów po zajęciach do domów.

-

Wymiana naczynia przepływowego Reflex 500.

-

Naprawa odcinka CO.

-

Wymiana poziomowskazu stykowego na kotle nr 2.

-

Wymiana sterownika kotła wraz z modułami.

-

Montaż filtrów wody w stołówce szkolnej.

-

Wymiana drzwi do sal lekcyjnych na starym skrzydle w budynku szkoły.

-

Malowanie ścian i sufitów na korytarzach w starej części budynku szkoły.

Rok szkolny 2020/2021 I semestr:
-

Modernizacja barierki znajdującej się na pierwszym piętrze starego skrzydła budynku
szkoły do stanu, w którym spełnia ona wymagania dotyczące balustrad znajdujących
się w budynkach oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.

-

Wymiana filtrów wody w stołówce szkolnej.

-

Naprawa oświetlenia w pracowni nr 21 ( pracownia chemiczna)
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7. Zajęcia specjalistyczne
Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów uczęszczających na zajęcia specjalistyczne z
uwzględnieniem typu zajęć.

Punkt przedszkolny

Rok szkolny 2019/2020

I semestr roku szkolnego
2020/2021

L.p.

Typ zajęć

Liczba uczniów

Liczba uczniów

1.

Zajęcia logopedyczne

36

20

2.

Zajęcia korekcyjno -

6

14

kompensacyjnie
3.

Zajęcia z wczesnego wspomagania

1

-

4.

Zajęcia rewalidacyjne

1

3

Szkoła Podstawowa

Rok szkolny 2019/2020

I

semestr

roku

szkolnego 2020/2021
L.p.

Typ zajęć

Liczba uczniów

Liczba uczniów

1.

Zajęcia logopedyczne

25

15

2.

Zajęcia korekcyjno -

22

18

5

-

kompensacyjnie
3

Zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalno - społeczne

4

Zajęcia rewalidacyjne

2

1

5

Zajęcia dydaktyczno

9

6

1

-

wyrównawcze
6

Zajęcia z terapii pedagogicznej
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8. Wyniki egzaminów zewnętrznych
Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty – czerwiec 2020
W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 21 uczniów z klasy
ósmej. Wszyscy uczniowie pisali egzamin w terminie głównym od 16 do 18 czerwca 2020r.
z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
- Języka polskiego
- Matematyki
- Języka angielskiego
Tabela 1. zamieszczona poniżej przedstawia porównanie średnich wyników uzyskanych przez
uczniów w porównaniu z wynikami uzyskanymi przez ich rówieśników w powiecie,
województwie, i kraju.
Tabela 1. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty ( w %)
Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin
Język polski

64

58

60

59

6 – wyżej średni

Matematyka

47

42

46

46

6 – wyżej średni

Język angielski 52

47

52

54

5- średni

Jak można zauważyć uczniowie Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy
Różanej bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami ujętymi w arkuszach egzaminacyjnych ze
wszystkich części egzaminu w porównaniu do ich rówieśników biorących udział w tej sesji
egzaminacyjnej. Średni wynik procentowy uzyskany przez uczniów z języka polskiego
i matematyki jest wyższy od wyników uzyskanych na poziomie powiatu( odpowiednio o 6%
i 5%), województwa ( odpowiednio o 4% i 1%) oraz kraju ( odpowiednio o 5% i 1%). Średni
wynik procentowy z języka angielskiego jest wyższy od średniego wyniku uzyskanego na
poziomie powiatu o 5% , porównywalny ze średnim wynikiem na poziomie województwa
i niższy o 2 % w porównaniu ze średnią uzyskaną przez wszystkich ósmoklasistów w kraju.
Tabela 2 prezentuje podstawowe informacje statystyczne dotyczące wyników, jakie uzyskali
uczniowie klasy ósmej naszej szkoły z trzech części egzaminu ósmoklasisty.
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Tabela 2. Parametry statystyczne rozkładu wyników – egzamin ósmoklasisty
Liczba

Średnia

Minimum

Maksimum

Mediana

Dominanta

Odchylenie

uczniów

%

%

%

%

%

standardowe%

Język polski

21

64

26

98

66

68

20

Matematyka

21

47

17

100

33

33

29

Język

21

52

10

98

52

18

33

angielski

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. Placówka dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, która
ciągle jest powiększana. W 2020 roku pozyskano 32 ha ziemi uprawnej z pasieką edukacyjną
i tradycyjnym sadem, zakupiono nowe maszyny. W najbliższym czasie planowana jest
również budowa nowoczesnej hali warsztatowej o wymiarach 66x15 metrów, dalsza
rozbudowa parku maszyn rolniczych oraz wejście w nowoczesne technologie (zakup drona
z kamerą multispektralną).
W ramach szkoły funkcjonują:
1. Branżowa Szkoła I stopnia o specjalnościach;
- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
2. Technikum kształcące specjalistów;
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- 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,
który w roku 2020 został poddany modernizacji. Placówka 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
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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.
Atrakcyjne warunki zdobywania wykształcenia przekładają się na sukcesy szkoły:
- zdawalność egzaminów zawodowych kształtuje się powyżej średniej krajowej,
-

technikum

osiągnęło

najwyższy

wynik

egzaminu

maturalnego

w

powiecie

(wśród techników),
- najlepsza zdawalność egzaminu na prawo jazdy wśród szkół w powiecie krasnostawskim.
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14.Opieka zdrowotna
NZOZ w Siennicy Różanej pracuje codziennie, z ograniczeniami związanymi
z koronawirusem, od godz. 800 do godz. 1800. W roku 2020 na stałe pracował jeden lekarz,
dwie pielęgniarki, położna środowiskowo – rodzinna oraz pielęgniarka higieny szkolnej.
Dziennie korzysta z wizyt i porad od 70 do 120 pacjentów. Przychodnia ma podpisaną umowę
na badania laboratoryjne z trzema placówkami tj.: lab. Luxmed , lab. Alab i lab. Pana Piecha
na ul. PCK w Krasnymstawie.
W 2020 roku pacjenci mieli

możliwość skorzystania z

dodatkowych usług

konsultacji specjalistycznych (poza podpisanym kontraktem z NFZ), niestety ze względu na
pandemię w ograniczonym zakresie:
-

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

-

Od 2017r. NZOZ współpracuje z Poradnią Okulistyczną w Zamościu, na miejscu były
prowadzone konsultacje okulistyczne w szerokim zakresie w I kwartale roku 2020.

-

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. Gmina
Siennica Różana posiada porozumienie z Prywatnym Gabinetem Stomatologicznym – Adam
Krajewski w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami Szkoły Podstawowej w Siennicy
Różanej.
W okresie od 21 grudnia do 31 grudnia 2020 roku, działalność placówki została wyłączona
na czas choroby i kwarantanny personelu.
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15. Obraz gminy i powiatu na tle innych samorządów i miejsce
w rankingach
Poniżej znajdują się materiały statystyczne pozwalające ocenić sytuację naszej gminy
na tle pozostałych gmin powiatu. Niestety na dzień przygotowania raportu były dostępne dane
za rok 2019, ponieważ są one publikowane w drugiej połowie roku. W 2020 roku został
opublikowana trzecia edycja Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce
obejmującego wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, z podziałem na: gminy
wiejskie, miejsko-wiejskie, gminy miejskie , miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie.
Gmina Siennica Różana w kategorii gmin wiejskich zajęła 267 miejsce na 1547
sklasyfikowanych samorządów i drugie miejsce w powiecie.
Podstawowy dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie wyniósł 1077,25 zł.
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