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Drodzy Mieszkańcy Gminy Siennica Różana,
Dzisiaj wszyscy tak intensywnie żyjemy współczesnymi i jakże tragicznymi
wydarzeniami, że nie pamiętamy jak wyglądał rok 2021. I choć wówczas również staliśmy
przed poważnymi wyzwaniami, związanymi z pandemią, to tym dzisiejszym, związanym
z agresją na Ukrainę, udało się je skutecznie przysłonić. W niniejszym raporcie zajmujemy się
rokiem 2021, który w naszej gminie – jak i w całej Polsce – upływał na walce z kolejnymi
falami pandemii COVID-19. Nadzieje na to, że uporamy się z chorobą w roku 2020, niestety
nie sprawdziły się. Myślę, że zarówno dla wielu mieszkańców jak i gminy ten ostatni rok był
czasem próby jeszcze trudniejszej niż rok 2020.
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom za ten miniony rok, kiedy po raz kolejny
pokazaliśmy, że także w trudnym czasie nasza wspólnota potrafi się rozwijać.
Z perspektywy czasu będziemy kiedyś wspominali te najtrudniejsze z minionych lat – jako
czas współpracy, jeszcze trwalszej, bo opartej na trudnym doświadczeniu, ale także na
wzajemnym wsparciu, zaufaniu i solidarności. Przekazując Państwu informacje zawarte w
tym opracowaniu, życzę miłej lektury – mimo wielu trudności rok 2021 okazał się dla
Siennicy Różanej czasem wielu osiągnięć.

Leszek Proskura
Wójt Gminy Siennica Różana

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 2021.
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1. Zarządzanie gminą
W 2021 roku nastąpiła jedna zmiana w składzie osobowym organów jednostki
pomocniczej gminy na stanowisku sołtysa w miejscowości Żdżanne.

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/
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Komisja oświaty, zdrowia i spraw społecznych



Komisja ds. samorządu, mienia komunalnego i rolnictwa

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
Renata Marczewska

Ewelina Popik

Żdżanne
Wola Siennicka
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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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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 4073
Liczba sołectw 14
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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
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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. Jana Nepomucena w m. Żdżanne.
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3. Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie Siennica Różana w 2021 r. nie powstały nowe dokumenty strategiczne
i aktualne były, podobnie jak w 2020 roku następujące opracowania:
-

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.

10

Raport o stanie Gminy Siennica Różana za rok 2021

4. Budżet Gminy Siennica Różana za 2021 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 i powiększania majątku gminy, w 2021 roku
budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 5.479.710,77 zł, przy planowanym deficycie
2.312.097,88 zł.
Budżet Gminy Siennica Różana został wykonany po stronie:
Dochodów w kwocie
dochody bieżące

26.934.797,38 zł, w tym:
18.317.547,45 zł

dochody majątkowe

8.617.249,93 zł

Wydatków w kwocie
wydatki bieżące

21.455.086,61 zł, w tym:
15.505.794,29 zł

wydatki majątkowe

5.949.292,32 zł
2.862.097,88 zł (wolne środki jako nadwyżka środków

Przychody
pieniężnych

na

rachunku

bieżącym

budżetu

jednostki

samorządu

terytorialnego,

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, środki pieniężne na rachunku
bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych
ustawach oraz kredyt bankowy.
550.000,00 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 2021 roku

osiągnęła dodatni wynik bieżący – nadwyżkę operacyjną.

Wynik majątkowy za 2021 rok jest dodatni, świadczy to o tym, że dochody majątkowe były
większe od wykonanych wydatków majątkowych. Warto podkreślić, że wydatki
inwestycyjne stanowiły 27,73% wykonanych wydatków ogółem.
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Zobowiązania długoterminowe to kwota 2.702.000,00 zł, z tytułu:
1) kredytu zaciągniętego w grudniu 2017 r., w banku komercyjnym BS Krasnystaw na
finansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 r. zadłużenie – 802.000,00 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 – 1.300.000,00 zł.
Okres spłaty na lata 2020 do 2026.
3) kredytu zaciągniętego w grudniu 2021 r. w BS Krasnystaw na finansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy w 2021 roku zadłużenie - 600 000 zł. Okres spłaty na lata 2022-2027.
Warto podkreślić, ze w 2021 roku intensywne zabiegi o pozyskanie dodatkowych środków
finansowych do budżetu gminy przyniosły bardzo dobre efekty. Na konto gminy fizycznie
wpłynęło 8 299 086,41 zł :
- 3 000 000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na objecie udziałów w Społecznej
Inicjatywie Mieszkaniowej Sp. z o.o., która będzie budowała na terenie Siennicy Różanej
mieszkania na wynajem;
- 1 696 907,75 zł refundacja wydatków na remont i rozbudowę Dworku w Siennicy Różanej
ze środków Unii Europejskiej;
- 1 681 483, 00 zł na prowadzenie inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej (uzupełnienie
subwencji ogólnej);
- 760 000,00 zł na dofinansowanie prac na Dworku z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych;
- 499 695,66 zł dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 331 531, 00 zł na inwestycje w zakresie wodociągów (uzupełnienie subwencji ogólnej);
- 259 469,00 zł na realizację projektu „Door to door” ze środków Unii Europejskiej;
- 70 000,00 zł na projekt „Laboratoria Przyszłości” ze środków przeciwdziałania Covid-19.
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Poniżej przedstawiono jeden ze zrealizowanych zakupów w ramach projektu
„Laboratoria Przyszłości” - Wirtualne Laboratorium EMPIRIUSZ.

Gmina Siennica Różana aplikowała z powodzeniem w I naborze do Rządowego
Programu „Polski Ład”, składając projekt budowy przedszkola z oddziałem Żłobkowym
uzyskała promesę na kwotę 9 444 443,50 zł, co stanowi 85% przewidywanych kosztów
inwestycji.
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Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2021 roku
Dział Rozdział
2

§

Podmiot
otrzymujący
dotację

3

Przeznaczenie dotacji

4

5

Planowana
kwota
dotacji
6

Kwota
Dotacji
Przekazanej
7

%
realizacji
8

1
Jednostki
Sektora
Finansów
publicznych

921 92109
921 92116

Dotacja

podmiotowa

2480 Centrum Kultury
w Siennicy Różanej
2480 Biblioteka Gminna
w Siennicy Różanej

460.661,00

437.181,38

94,90

działalność statutową

354.000,00

337.424,52

95,32

działalność statutową

106.661,00

99.756,86

93,53

897.686,96

809.805,39

90,21

347.979,61

347.979,61

100,00

451.030,19

451.030,19

100,00

52.018,41

0,00

0,00

21.678,75

0,00

0,00

13.980,00

5.795,59

Dotacja celowa
600

60013 6300 Województwo
Lubelskie

600

60014 6300 Powiat Krasnostawski

600

60014 6300 Powiat Krasnostawski

600

60014 6300 Powiat Krasnostawski

801

80113 2320 Powiat Krasnostawski

851 85158

2310 Miasto Chełm

Pomoc finansowa na zadanie
„Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 843 Chełm –
Kraśniczyn – Zamość, w
zakresie budowy chodnika w
miejscowości Żdżanne na
odcinku od km. 13+458 do
km 14+115,5”
pomoc finansowa na
zadanie „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1836L w m.
Wierzchowiny- dr. Pow. Nr
1835 L na odcinku od km.
0+420 do km 0+935 o
długości 0,515 km”
pomoc finansowa na
opracowanie dokumentacji
technicznej na zadanie
„Rozbudowa drogi 3134 L
Siennica Nadolna – Siennica
Królewska Mała od km 0+000
do km 5+536 dł. 5,536 km”
pomoc finansowa na
opracowanie dokumentacji
technicznej na zadanie:
Budowa chodnika przy w
ciągu drogi powiatowej nr
3135 L Krasnystaw ul. Witosa
– Siennica Różana na od km
3+954 do km 4+394; od km
4+450 do km 5+478 dł. 1,468
km”
dotacja dla Powiatu na
zapewnienie opieki w czasie
przewozu uczniów
niepełnosprawnych z terenu
naszej gminy na podstawie
porozumienia
partycypacja w kosztach
utrzymania Ośrodka Pomocy
Osobom Uzależnionym w

5.000,00

41,46

5.000,00 100,00
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900 90013

2710 Miasto Chełm

Jednostki nie
należące do
sektora
finansów
publicznych

926 92605

Dotacja

Chełmie
Partycypacja w kosztach
utrzymania Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w
Chełmie

6.000,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

100,00

60.000,00

60.000,00 100,00

celowa

Klub sportowy ZNICZ
2360 Siennica Różana

„upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu”

O g ó ł e m:

1.418.347,96 1.306.986,77

92,15

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

wyniosła

267.438,88

zł.

Większość

sołectw

przeznaczyła

środki

na wyposażenie i ogrodzenia świetlic wiejskich, realizację zadań w zakresie remontów dróg,
budowy altan i wiat przystankowych. Realizacja zadań w poszczególnych sołectwach
wyglądała następująco:
ZESTAWIENIE

WYKONANIA

WYDATKÓW

ZE

ŚRODKÓW

FUNDUSZU

SOŁECKIEGO W 2021 ROKU
Lp. Nazwa
sołectwa

Nazwa przedsięwzięcia

1.

1. Zakup wyposażenia
świetlicy wiejskiej
2. Zakup kruszywa na drogi

2.

3.

Baraki

Boruń

Kozieniec

Plan
zł

Wykonanie

%

8.716,40 zł

zł
8.626,90 zł

98,97

2.000,00 zł

1.980,30 zł

99,02

10.716,40 zł
17.114,83 zł

10.607,20 zł
17.114,83 zł

98,98
100,00

17.114,83 zł

17.114,83 zł

100,00

1. Zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej

8.709,63 zł

8.546,04 zł

98,12

2. Zakup budynku
gospodarczego (garaż typu
blaszak) oraz zakup usługi
wykonania nawierzchni z
kostki brukowej – przy
świetlicy wiejskiej

3.100,00 zł
2.282,63 zł

3.100,00 zł
2.282,63 zł

100,00
100,00

14.092,26 zł

13.928,67 zł

98,84

1.Wykonanie ogrodzenia
wokół świetlicy wiejskiej
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4.

5.

6.

Maciejów

Rudka

Siennica
Królewska
Duża

8.213,85 zł

8.213,85 zł

100,00

7.723,36 zł

7.669,49

99,30

15.937,21 zł
16.408,26 zł

15.883,34 zł
16.407,57 zł

99,66
100,00

16.408,26 zł
4.450,00 zł
2.850,00 zł

16.407,57 zł
4.450,00 zł
2.850,00 zł

100,00
100,00
100,00

7.405,32 zł

7.405,32
zł

100,00

998,00 zł

998,00 zł

100,00

4. Zakup bramy garażowej dla
OSP

6.629,70 zł

6.629,70 zł

100,00

5. Zakup kruszywa na drogi

3.064,45 zł

3.056,55 zł

99,74

25.397,47 zł
18.410,22 zł

25.389,57 zł
17.678,81 zł

99,97
96,03

18.410,22 zł
19.254,20 zł

17.678,81 zł
19.243,35 zł

96,03
99,94

20.000,00 zł

20.000,00 zł

100,00

39.254,20 zł
11.462,23 zł

39.243,35 zł
971,50 zł

99,97
8,48

1.Przebudowa przyłącza
gazowego do świetlicy
2. Zabezpieczenie ścian
fundamentowych oraz
wykonanie opaski
odwadniającej strażnicy OSP.
1.Budowa altany drewnianej
wraz z wyposażeniem (stół,
ławki) oraz utwardzenie
nawierzchni z kostki brukowej
pod altanę
1.Zakup wiaty przystankowej
2. Zakup materiałów i
wyposażenia do świetlicy
wiejskiej:
- lakier na ściany w świetlicy,
- listwy zabezpieczające ściany
w świetlicy,
- szafki do zabudowy,
- blat i stół ze stali
nierdzewnej,
- gry planszowe
3. Zakup 2 bramek do piłki
nożnej

7.

Siennica
Królewska
Mała

1. Zakup wyposażenia do
Świetlicy Wiejskiej

8.

Siennica
Różana

1.Zakup materiału na
cząstkowe remonty dróg
gminnych
2.Remont w budynku świetlicy
wiejskiej

9.

Stójło

1.Zakup wyposażenia świetlicy
wiejskiej:
(krzesła – 20 szt., stół składany
– 5 szt., szafa chłodnicza – 1
szt., patelnia elektryczna – 1
szt., okap kuchenny – 1 szt.,
wieszak na ubrania -1 szt.
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lustro – 1 szt. serweta na stół –
10 szt. panel okienny (firana) –
12 mb

10.

11.

Wierzchowiny

11.462,23 zł
13.350,00 zł
10.163,27 zł

971,50 zł
13.350,00 zł
10.163,27 zł

8,48
100,00
100,00

23.513,27 zł
20.000,00 zł

23.513,27 zł
19.975,20 zł

100,00
99,88

1.432,79 zł

1.432,79 zł

100,00

21.432,79 zł

21.407,99 zł

99,88

23.591,77 zł

23.591,77 zł

100,00

23.591,77 zł
9.852,80 zł

23.591,77 zł
9.815,40 zł

100,00
99,62

9.852,80 zł
20.255,17 zł

9.815,40 zł
20.255,17 zł

99,62
100,00

20.255,17 zł

20.255,17 zł

100,00

267.438,88 zł

255.808,44 zł

95,65

174.131,64 zł

162.555,76 zł

93,35

93.252,68 zł

99,94

1.Zakup trzech wiat
przystankowych (ze
stabilizacją)

Wola Siennicka 1.Zakup klińca z
przeznaczeniem na drogę
gminną na Woli Siennickiej
3.Wykonanie nowej pokrywy
na istniejącym szambie przy
świetlicy

12.

Zagroda

1. Budowa ogrodzenia przy
świetlicy wiejskiej ( z bramą)

13.

Zwierzyniec

1.Zakup materiału na
cząstkowe remonty dróg
gminnych

14.

Żdżanne

1. Wykonanie ogrodzenia
terenu wokół strefy
wypoczynku
Wydatki ogółem
bieżące
majątkowe

93.307,24 zł
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5. Inwestycje gminne realizowane w 2021 r.
 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana
W 2021 roku zakończono prace związane zrealizacją tego zadania, jednego
z największych w historii naszej gminy. Prace obejmowały rozbudowę i remont dworku oraz
zagospodarowanie części otaczającego go parku. Wartość całego zadania oraz zakup
wyposażenia (wyposażenie elektroniczne, meble, karnisze, zasłony, wieszaki) zamknęła się
kwotą 4 453 764,78 zł, dzięki wytężonej pracy prawie na całość prac udało się pozyskać
zewnętrzne środki finansowe:
- dofinansowanie z Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Lubelskiego w kwocie
3 175 859,19 zł ,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 760 000,00 zł.
Dzięki temu wkład własny gminy w tym zadaniu wyniósł tylko 454 085,81 zł, co stanowi
10,2 % wartości inwestycji.

18
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Dworek w trakcie remontu:

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Gmina Siennica Różana realizowała w 2021 r. dwa projekty związane z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków:
-

-

projekt na budowę 31 szt. oczyszczalni o wartości 449 967,23 zł, dofinansowany
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (254 456,37 zł dofinansowania), zrealizowany
w całości.
projekt na budowę 44 szt. oczyszczalni wartości 773 312,20 zł, dofinansowany
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (499 695,66 zł dofinansowania),
zrealizowany częściowo, płatność nastąpiła w 2022 roku.

21
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 Inwestycje drogowe

-

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 843 relacji Chełm – Kraśniczyn – Zamość,
w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 13+458,00 do km 14+115,5 w
miejscowości Żdżanne, Gmina Siennica Różana.
Wartość zadania: 695.959,22 zł
Współfinansowanie:
Województwo Lubelskie - 50 % 347.979,61 zł,
Gmina Siennica Różana – 50%
347.979,61 zł ,
Na dofinansowanie ww. zadania Gmina przeznaczyła środki w kwocie 206.625, 16 zł
pozyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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-

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1836L Wierzchowiny – dr. pow. 1835L na odcinku
0+420 do km 0+935 o dł. 0,515 km.
Wartość zadania: 896.181,39 zł + nadzór inwestorski: 5.879,00 zł
Współfinansowanie:
Powiat Krasnostawski - 50 % 451.030,20 zł, Gmina Siennica Różana – 50%
451.030,19 zł ,

-

Przebudowa/remont drogi gminnej nr 109874L w miejscowości Baraki
Wartość zadania: 67.485,43 zł
Współfinansowanie:
Nadleśnictwo Krasnystaw: 30.000 zł, Gmina Siennica Różana – 37.485,43 zł.
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 Przebudowa parteru budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica
Różana, wartość prac 149.052,73 zł.

 Projekt „DOOR to door” – usługa transportu indywidualnego na terenie Gminy
Siennica Różana.

Całkowita wartość projektu 432 448,92 zł, otrzymana zaliczka w 2021 roku 259 469,00 zł.
W ramach tego zadania zakupiono samochód, zatrudniono kierowcę i asystenta
dyspozytora. Bezpłatne usługi transportowe są świadczone dla pełnoletnich mieszkańców
gminy Siennica Różana, mających problemy z poruszaniem się, na terenie województwa
lubelskiego po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.
25
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 Powiększanie gminnego zasobu nieruchomości – w 2021 r. zakupiono
nieruchomość zabudowaną - dwie działki położone w centrum Gminy 600/2
o powierzchni 0,75 i 601/2 ha o powierzchni 0,74 ha za kwotę 750.000,00 zł.
 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siennica Różana (bloki POM),
wartość 70 570,00 zł – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
25 930,00 zł.
 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siennica Królewska Duża wartość
47 305,28 zł.
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6. Bezpieczeństwo w gminie
Rejon działania Posterunku Policji w Siennicy Różanej obejmuje teren dwóch gmin:
Siennicy Różanej i Kraśniczyna, zajmujący 310 km2 i zamieszkały przez około
10 000 mieszkańców. 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 2021 r. wszczęto 61 postępowań oraz stwierdzono
50 przestępstw (co stanowi wzrost odpowiednio o 2 i 4 w stosunku do roku poprzedniego).
Poszczególne kategorie przestępstw odnotowane na terenie gminy:
-

kradzież cudzej rzeczy – 3 , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1;

-

kradzieże z włamaniem – 0, bez zmian;

-

kierujący nietrzeźwi – 11, spadek o 1 w stosunku do roku poprzedniego;

-

przestępstwa przeciwko rodzinie – 6, bez zmian;

-

uszkodzenie mienia – 0, bez zmian;

-

inne – 30 , wzrost o 4.

Ogółem w 2021 roku prowadzono 67 postępowań wyjaśniających w sprawach
o wykroczenia (wzrost o 17), w tym:
-

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach – 19, (wzrost o 6);

-

przeciwko mieniu – 12, (wzrost o 5);

-

przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 0, (spadek o 8);

-

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

-

przeciwko przepisom o wychowaniu w trzeźwości – 1, (spadek o 1);

-

inne – 33, (wzrost o 13).

Ponadto w 2021 roku ujawniono 24 popełnionych wykroczeń ( wzrost o 13) gdzie na
sprawców nałożone zostały mandaty karne.
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W 2021 na drogach gminy doszło do 19 zdarzeń drogowych (spadek o 1), w tym
1 wypadek (0 zabitych, 1 ranny) oraz 19 kolizji (bez zmian).
Na Krajową Mapę Zagrożeń na terenie gminy Siennica Różana naniesiono ogółem 84
zagrożenia (wzrost o 50), 79 dotyczących ruchu drogowego, z czego potwierdzono 75.
Najczęstszym zagrożeniem było przekraczanie dozwolonej prędkości.
W ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych policjanci PP w Siennicy Różanej
przeprowadzili 5 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. W 2021 roku została wykonana zabudowa
specjalistyczna samochodu Renault Master OSP Siennica Król. Duża (19 800,00 zł) oraz
zakupiliśmy ze środków budżetu gminy zestaw wodno-pianowy wysokociśnieniowy do tego
samochodu (10 000,00 zł). Jest to duże wzmocnienie zabezpieczenia p-poż na terenie naszej
gminy.
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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.
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 i Siennica
Królewska Duża) oraz zakłady naprawy samochodów. Odpady powstające w wyniku ich
działalności to m.in. substancje (ropopochodne) z oczyszczania urządzeń gospodarki wodnościekowej
i okresowego czyszczenia zbiorników paliw, materiały filtracyjne i sorbenty, zużyte lampy
fluorescencyjne, zużyte akumulatory, zużyte oleje.
W roku 2021 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);
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-

likwidowano (poprzez uprzątnięcie i utylizację odpadów) „dzikie” wysypiska śmieci,
gmina we własnym zakresie prowadzi prace porządkowe gruntów oraz rowów
przydrożnych.
Z kanalizacji korzystało na koniec 2021 roku 29% gospodarstw z terenu gminy,

natomiast 368 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 2021 roku realizowaliśmy projekt wspólnie z Urzędem Marszałkowskim:
-

„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 36 osób, dzięki czemu
usunięte zostało około 5,6 tyś m2 eternitu ( ~84 tony);

Na terenie gminy nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych – badania przeprowadzano w latach 2015-2016. W 2021 roku powstała
na terenie gminy nowa stacja przekaźnikowa telefonii komórkowej w miejscowości Siennica
Różana.
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.,
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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. Przy gminnej oczyszczalni
ścieków w Siennicy Różanej zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK). Dzięki niemu mieszkańcy mają możliwość dostarczenia
problematycznych rodzajów odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach
domowych.
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8. Demografia
W 2021 roku zanotowaliśmy ujemny bilans liczby mieszkańców ( 16 narodzin, 74
zgony). W stosunku do roku 2020 spadła liczba urodzin (o 6) i wzrosła liczba zgonów (o16) –
co zapewne kolejny rok 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
2021

Liczba
urodzeń
2021

Liczba
zgonów
2021

1.

Baraki

73

1

2

2.

Boruń

231

1

3

3.

Kozieniec

151

0

4

4.

Maciejów

200

0

4

5.

Rudka

223

0

1

6.

Siennica Królewska Duża

442

1

11

7.

Siennica Królewska Mała

269

1

3

8.

Siennica Różana

909

6

14

9.

Stójło

93

0

2

10.

Wierzchowiny

393

1

10

11.

Wola Siennicka

341

3

7

12.

Zagroda

392

1

8

13.

Zwierzyniec

52

0

1

14.

Żdżanne

307

1

4

Liczba ludności ogółem

4073

16

74
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Liczba ludności w poszczególnych
sołectwach
52
231

392

Maciejów

151

Rudka
Siennica Król.Duża

200
223

Siennica Król. Mała

Siennica Różana

341
442

Stójło
Wierzchowiny

393
269
93

Boruń
Kozieniec

73
307

Baraki

909

Wola Siennicka
Zagroda
Zwierzyniec
Żdżanne

16
14
12
10
8
6
4
2

Liczba urodzeń 2020
liczba zgonów 2020

0
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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
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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”
30. Stowarzyszenie wędkarskie SUM

Stowarzyszenia z obrębu gminy zarejestrowane w KRS:

Numer

Nazwa

Miejscowość

Typ rejestru

Organizacja
Pożytku
Publicznego

Wpisy dot.
postępowania
upadłościowego

0000087014

STOWARZYSZENIE
MŁODYCH
ROLNIKÓW "ISKRA"

SIENNICA
RÓŻANA

Rejestr
Stowarzyszeń

NIE

NIE

0000158525

ZRZESZENIE
PRODUCENTÓW
SIENNICA
ZIARNA ZBÓŻ "AGRO- RÓŻANA
WITTA"

Rejestr
Stowarzyszeń

NIE

NIE

0000208296

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW ZIEMI
SIENNICKIEJ

SIENNICA
RÓŻANA

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

NIE

0000232141

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "TĘCZA" SIENNICA
W ZESPOLE SZKÓŁ W RÓŻANA
SIENNICY RÓŻANEJ

Rejestr
Stowarzyszeń

TAK

NIE

0000246878

STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA W
ŻDŻANNEM

ŻDŻANNE

Rejestr
Stowarzyszeń

NIE

NIE

0000305219

OCHOTNICZA STRAŻ
SIENNICA
POŻARNA W SIENNICY
RÓŻANA
RÓŻANEJ

Rejestr
Stowarzyszeń

NIE

NIE

0000327369

OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA W
MACIEJOWIE

MACIEJÓW

Rejestr
Stowarzyszeń

NIE

NIE

0000333879

OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA W WOLI
SIENNICKIEJ

WOLA
SIENNICKA

Rejestr
Stowarzyszeń

NIE

NIE
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Numer

Nazwa

0000371544

STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA

0000507686

0000860265

STOWARZYSZENIE
WĘDKARSKIE SUM

Miejscowość

Typ rejestru

Organizacja
Pożytku
Publicznego

Wpisy dot.
postępowania
upadłościowego

Rejestr
Stowarzyszeń

NIE

NIE

OCHOTNICZA STRAŻ SIENNICA
POŻARNA W SIENNICY KRÓLEWSKA
KRÓLEWSKIEJ DUŻEJ DUŻA

Rejestr
Stowarzyszeń

NIE

NIE

SIENNICA
KRÓLEWSKA
DUŻA

Rejestr
Stowarzyszeń

NIE

NIE

ZAGRODA

Rok 2021 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 2021 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.
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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 stanie 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)
-

1863L Siennica Różana - Maciejów

4,437

4,437

-

1864L Wierzchowiny – granica
powiatu

3,397

-

3,397

3130L Zagroda - Rejowiec

3,665

3,665

-

3132L Krupe - Siennica Różana

4,893

4,893

-

Nr
drogi

Przebieg drogi

1836L Wierzchowiny - Sielec

3133

Kasjan – Siennica Różana

3,982

3,982

-

3134

Siennica Nadolna – Siennica
Mała

1,050

1,050

-

3135

Krasnystaw – Siennica
Różana

9,079

9,079

-

3136L 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
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11. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa realizowaną również
przez samorząd gminny, jej rola jest szczególnie ważna w sytuacjach kryzysowych, taką była
niewątpliwie pandemia koronawirusa. Stanowi ona 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 2021 objęto 93 rodziny (liczba osób w rodzinach 192),
w tym pomocą finansową 44 rodziny (liczba osób w rodzinach 107).
1. W ramach pomocy społecznej w 2021 roku świadczone były:
a) świadczenia pieniężne:
- zasiłki stałe (8 rodzin/11 osób ), na kwotę 48 357,12 zł;
- zasiłki okresowe (31 rodzin/76 osób ), na kwotę 54 422,51 zł;
- zasiłki celowe (28 rodzin/75 osób ), na kwotę 11 740,00 zł;
b) świadczenia niepieniężne
- posiłek (18 osób – 4 097,40 zł);
- pobyt w domu pomocy społecznej (5 osób – 183 648,17 zł);
- 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 8 rodzin, wydano ogółem 19 kart.
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3. Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 8 „Niebieskich Kart”,
założonych przez funkcjonariuszy Policji.
4. Asystent rodziny w 2021 r. miał pod opieką 9 rodzin.
Na 1 stycznia 2021 r. 99 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
na dzieci, a na dzień 31 grudnia 2021 r. były to 93 rodziny. Średniomiesięczna liczba dzieci,
na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła w roku 2021 – 193. Kwota
wypłaconych w 2021 r. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wyniosła –379 466,50 zł,
zasiłków pielęgnacyjnych – 184 111.52 zł, świadczeń pielęgnacyjnych –561 217,60 zł,
specjalnych zasiłków opiekuńczych – 24 548,00 zł, świadczeń rodzicielskich – 132 794,50 zł,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka – 20 000,00 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej wypłacił świadczenia
z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych w łącznej wysokości 65 149,31 zł. Liczba
rodzin pobierających w/w świadczenie na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 13, natomiast
na dzień 31 grudnia 2021 r. – 11.
W roku 2021 roku

średniomiesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie

wychowawcze (tzw. 500+), wyniosła 343 rodzin. Kwota wypłaconych świadczeń
wychowawczych w 2020 roku zamknęła się kwotą 3 364 696,60 zł.
W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 85 skierowań uprawniających 294
osoby do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z

Europejskiego

Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
W 2021 r. Gmina Siennica Różana przystąpiła do realizacji projektu pilotażowego pn.
„Aktywna mama” realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach projektu
pilotażowego pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”, we współpracy z Powiatem
Krasnostawskim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Krasnymstawie i Gminą Krasnystaw.
Realizację w/w projektu powierzono jednostce organizacyjnej Gminy Siennica Różana –
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej. Celem projektu jest
zwiększenie skuteczności działań instytucji rynku pracy i jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie reintegracji społeczno – zawodowej kobiet – matek powracających na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.
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Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowego programu aktywizacji zawodowej dla 20
uczestniczek projektu:


opracowanie Indywidualnego Planu Działania celem wyboru najlepszej możliwej
ścieżki dalszej kariery zawodowej,



udzielenie wsparcia indywidualnego psychologicznego oraz terapeutycznego celem
wzmocnienia poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości,



udzielenie wsparcia indywidualnego w postaci pośrednictwa pracy oraz doradztwa
zawodowego

celem

podsumowania

posiadanego

doświadczenia,

kwalifikacji

i kompetencji: zawodowych, osobistych i społecznych,


zorganizowanie szkoleń w celu

nabycia

podstawowej

wiedzy z

zakresu:

wykorzystywania komputera i Internetu w pracy oraz wizażu i stylizacji własnej
osoby,


skierowanie uczestniczek na staże zawodowe celem nabycia praktycznych
umiejętności wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Ponadto, w ramach aktywizacji zawodowej uczestniczek projektu zakłada się wsparcie

tej grupy osób w formie bonu „niania+”, który będzie można przeznaczyć na opiekę nad
dzieckiem, w okresie 3-miesięcznego stażu oraz bonu „mama+”, który będzie można
wykorzystać na poprawę wizerunku (wizyta u fryzjera, kosmetyczki). Planowany okres
realizacji projektu to: 01.09.2021 r. – 31.12.2022 r.
Do zadań Gminy Siennica Różana jako Partnera należy:


rekrutacja uczestników do projektu,



organizacja warsztatów z terapeutą – podnoszenie motywacji oraz warsztatów
z psychologiem (dla 10 uczestników projektu),



organizacja szkolenia „Wizaż” (dla 20 uczestników projektu).
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12. Kultura
W roku 2021 (podobnie jak w roku poprzednim) praca i działalność Centrum Kultury
oraz pozostającej w jego strukturach Biblioteki Publicznej podporządkowana była
obostrzeniom wynikającym z sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia cykliczne oraz mniejsze
imprezy, warsztaty, spotkania i wycieczki odbywały się w małych grupach z zachowaniem
podstawowych zaleceń: „DDM - dystans, dezynfekcja, maseczka”. Podczas lockdownu,
zajęcia były zawieszone. Ograniczenia skłoniły do kontynuowania wzorem poprzedniego
roku, działalności online.
Z kolei zespoły skupiające dorosłych i seniorów w sezonie letnim (wakacyjnourlopowym) oraz w czasie robót polowych nie pracowały podobnie jak w poprzednich latach.
Aktywność w tych kręgach przejawia się jesienią i zimą, ale w roku sprawozdawczym o tej
porze ponownie nastąpił wzrost zakażeń i zajęcia nie były podejmowane. Wiele osób przy
tym, nie poddaje się szczepieniom lub ignoruje zagrożenie bliskiego kontaktu pomiędzy
członkami zespołów, ale są również osoby, które zdecydowanie odmawiają udziału w
zajęciach ze względu na stan zdrowia i zagrożenie życia. Z tego względu w roku 2021
sporadycznie odbywały się zajęcia zumby dla seniorów, próby Chóru „Echo”, Żeńskiego
Zespołu Ludowego „Sienniczanki”, Zespołu „Wrzos”, wykłady Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz próby Teatru Pokoleń. Teatr nie pracował. W okresie letnim jednak, począwszy
od czerwca, przy mniejszym zagrożeniu epidemiologicznym zaczęły się odbywać imprezy
i spotkania m.in. Wakacyjna Akademia Kultury, Festyn Zdrowotny i Turniej Tańca
Towarzyskiego.
W lipcu realizowano trzecią edycję Wakacyjnej Akademii Kultury 2021 pomimo,
że tegoroczny projekt nie otrzymał wsparcia Narodowego Centrum Kultury. Przy oszczędnym
gospodarowaniu środkami, zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy impreza jednak się
odbyła. W ramach WAK miały miejsce warsztaty rzeźbiarskie (Sylwia Kiełbasa), cykl
spotkań pod nazwą „Popołudnia literackie” z udziałem aktorów Teatru Pokoleń (Andrzej
Misiura) oraz „Fotoplener-online” (Radosław Masłowski).
Podczas sierpniowego Festynu Rodzinnego „Wszyscy się szczepimy” Centrum
Kultury przygotowało lokal na punkt szczepień. Prezentowało zespoły: Chór Mieszany
„Echo”, Kapelę Ludową „Siennica”, solistki Strefy Wokalnej Centrum Kultury oraz dziecięce
grupy taneczne ze świetlicy w Siennicy Królewskiej Dużej. Pracownice prowadziły animacje
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i gry dla dzieci, malowanie tatuaży, włosów i twarzy, prezentowana była wystawa 64 zdjęć
„Fotopleneru online” WAK 2021.
Ważnym akcentem dla naszych dziejów było otwarcie cyklu imprez poświęconych
pamięci wielokrotnego marszałka sejmu Mikołaja Siennickiego z udziałem krewnych
wielkiego męża stanu. Uroczyste spotkania zapoczątkowaliśmy 7 września w 500-lecie
urodzin polityka.
XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Siennica
Różana na każdym odcinku zadania współorganizowało Centrum Kultury m.in. w zakresie
obsługi finansowej, pozyskania patronatu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława
Stawiarskiego itd.
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Siennicy Różanej ponadto były
organizatorem wycieczek, spektakli teatralnych, imprez integracyjnych pod nazwą „Noc
kultury” i „Klub podróżnika”, konkursów, warsztatów oraz spotkań.
Dzięki połączeniu biblioteki z Centrum Kultury istnieje większa możliwość
pozyskania nowych czytelników poprzez organizację wspólnych wydarzeń. Biblioteka
otrzymuje wsparcie w postaci pokrycia części wydatków związanych z utrzymaniem
pomieszczeń, współuczestniczy również w organizacji projektów.

Do grupy wiodącej

biblioteki należą seniorzy, korzystający z księgozbioru, warsztatów współorganizowanych
przez Bibliotekę i Centrum Kultury. Konsultowane są z nimi zakupy nowości wydawniczych.
Rok sprawozdawczy odznaczał się jednak spadkiem zainteresowania tej grupy wiekowej ze
względu na występujący COVID-19. Biblioteka brała udział w ogólnopolskim projekcie
,,Mała Książka Wielki Człowiek” organizowanym przez Instytut Książki. W roku 2021
wzbogaciła swoją ofertę o polski system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych
„Academica”, pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej. Pozyskała również dofinansowanie
MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 4 000,00 zł.
W roku 2021 zarejestrowanych było 372 czytelników z czego 119 w oddziale dla
dorosłych, a 159 w oddziale dziecięco-młodzieżowym. W tym 94 mężczyzn i 278 kobiet.
Według podziału na zajęcia jest: 197 uczniów, 113 pracujący, 62 pozostałych.
W 2021 roku zakupiono 453 woluminy, w tym 282 ze środków organizatora i 171 ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ciągu 2021 roku
zostało zaprenumerowanych ogółem 9 tytułów czasopism nieoprawnych, dostępnych zarówno
w czytelni jak również do wypożyczenia na zewnątrz. Na koniec roku ogólny stan
księgozbioru wyniósł 8010 sztuk woluminów.
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Ponadto Centrum Kultury pozyskało 3 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na
promocję

Województwa

Lubelskiego

podczas

Ogólnopolskiego

Turnieju

Tańca

Towarzyskiego, oraz około 10 000,00 zł z darowizn, najmów i opłat startowych turnieju.
W roku 2021 zorganizowano przeszło 40 wydarzeń o charakterze kulturalnym na
terenie gminy Siennica Różana z udziałem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, których
widzami było 1620 osób (wartość przybliżona, nie uwzględnia obsługi pracowniczej). W tej
licznie nie uwzględniono odbiorców na stronach internetowych oraz odbiorców (czytelników)
wydawnictw.
W zakresie remontów w maju 2021 roku, pomimo skromnych środków wykonane
zostały przy Centrum Kultury nowe zewnętrzne schody antypoślizgowe.
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna współpracowała z organizacjami oraz
stowarzyszeniami jak: Koła Gospodyń Wiejskich, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
Stowarzyszenie

Miłośników

Ziemi

Siennickiej

i

Uniwersytet

Trzeciego

Wieku.

Kontynuowana była również współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie,
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, Szkołą Podstawową
im.

Synów

Pułku,

Gminnym

Ośrodkiem

Pomocy Społecznej,

Gminną

Komisją

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Krasnostawskim Domem Kultury,
Muzeum Regionalnym, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Krasnymstawie
i Świetlicą Wiejską w Siennicy Królewskiej Dużej.
Centrum Kultury zaprasza do pracy w następujących zespołach i grupach:
Chór Mieszany „Echo”
Żeński Zespół Ludowy „Sienniczanki”
Zespół Śpiewaczy „Wrzos”
Kapela Ludowa „Siennica”
Teatr Pokoleń
Sekcja Wokalna – wiek szkolny
Dziecięce Koło Plastyczne – w składzie uczniowie
Grupa Plastyczna „Osiemnastka” – skupia malarzy, rzeźbiarzy, grafików
Grupa Rękodzieła Artystycznego GRA – skupia twórców ludowych
Grupa Literacka – skupia poetów, literatów i sympatyków literatury
Galeria MAESTRO – firmowanie i organizowanie wernisaży i wystaw
Biblioteka ZIARNA – seria wydawnictw dorobku literackiego twórców i konkursów
ZIARNO Czasopismo Społeczno-Kulturalne – skupia zespół redakcyjny i korespondentów
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13.Edukacja
Realizacja zadań oświatowych w 2021 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. Warto podkreślić, ze mimo trudnej sytuacji w trakcie
pandemii nasza szkoła ciągle się rozwija. W 2021 r. zajęła I miejsce w powiecie
krasnostawskim w kategorii „Szkoła Roku” w Plebiscycie Edukacyjnym Kuriera Lubelskiego
– jako nagrodę otrzymała voucher promocyjny w kwocie 3 000,00 zł.

Przedszkolaki kodują bez komputera
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Dzień języków obcych

Wydatki na oświatę z budżetu gminy wyniosły 4 437 061,94 zł :
-

4 330 237,73 zł utrzymanie szkoły, przedszkola, dowożenie uczniów, utrzymanie
stołówki,

-

68 612,58 zł świetlice szkolne,

-

32 416,04 zł zakup podręczników,

-

5 795,59 zł dotacja dla powiatu na zapewnienie opieki w czasie transportu
niepełnosprawnych uczniów.

Dochody zamknęły się kwotą 2 566 905,65 zł;
-

2 427 507,00 zł subwencja oświatowa,

-

80 905,00 zł dotacja przedszkolna,

-

32 416,04 zł dotacja podręcznikowa,

-

26 077,61 zł pozostałe dochody.

W 2021 roku wydatki na oświatę w 57,85 % zostały pokryte z dochodów
wymienionych powyżej, a w 42,15 % z budżetu gminy, wartość ta jest prawie identyczna jak
w roku poprzednim.
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14. Stan organizacji.
1. Organizacja pracy.
Poniższa tabela przedstawia ilość oddziałów w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku
w Siennicy Różanej w roku szkolnym 2021/2022.
Stan na dzień 31.12.2021 r.

Oddziały przedszkolne

Klasy I – III

Klasy IV – VIII

4

5

8

2. Demografia.
Obowiązek szkolny.

Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu

292

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w obwodzie, w którym
mieszka

212

Liczba dzieci uczęszczających do innej szkoły

80

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

Punkt Przedszkolny

Szkoła Podstawowa

95

236
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Uczniowie według roku urodzenia.

Lp.

Rok urodzenia

Liczba uczniów

1.

2015

1

2.

2014

20

3.

2013

31

4.

2012

35

5.

2011

29

6.

2010

30

7.

2009

30

8.

2008

36

9.

2007

24

Razem:

236

3. Kadra.
Liczba zatrudnionych nauczycieli wynosi 36.
Statystyka awansów zawodowych nauczycieli.

L.p.

Stopień awansu

Liczba nauczycieli

Realizacja

1.

Mianowany

2

w trakcie realizacji

2.

Dyplomowany

1

w trakcie realizacji

4. Dowożenie.
Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące liczby uczniów dowożonych do Szkoły
Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej.
Szkoła Podstawowa

Punkt Przedszkolny

130 uczniów

21 uczniów
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5. Stołówka szkolna i przedszkolna.
Średnia dzienna liczba posiłków wydawanych w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.
Synów Pułku w Siennicy Różanej.

Punkt Przedszkolny
Wyszczególnienie

Liczba korzystających z posiłków

Śniadanie

93

Obiad

93

Podwieczorek

43
Szkoła Podstawowa

Wyszczególnienie

Liczba posiłków
płatnych

Liczba posiłków
finansowanych
przez GOPS

Obiad

129

10

58% dzieci uczęszczających do szkoły korzysta z posiłków wydawanych przez stołówkę
szkolną.

6. Zrealizowane prace remontowe i modernizacyjne w okresie 01.09.2021 –
31.12.2021
 Dokonano naprawy zaworu regulującego dopływ wody do układu grzewczego
kotłowni gazowej znajdującej się w budynku szkoły.
 Dokonano modernizacji oświetlenia w pracowniach lekcyjnych nr 11 i 201
(pracownia komputerowa).
 Dokonano napraw instalacji elektrycznej znajdującej się na stołówce szkolnej.
 Dokonano modernizacji dostępu do sieci Internet na pierwszym piętrze starego
skrzydła w budynku szkoły.
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7. Przeprowadzone kontrole i ich wyniki.
Data

02.09.2021 r.

01.10.2021 r.

01.10.2021 r.

18.11.2021 r.

Zakres - kontrolujący

Wynik

Pomiary natężenia
oświetlenia na
stanowisku pracy.

W związku z dokonaniem w dniu 02 września
2021r. pomiarów natężenia oświetlenia na
stanowiskach pracy w Szkole Podstawowej im.
Synów Pułku w Siennicy Różanej stwierdzono, że
niewłaściwe natężenia światła występuje w
następujących pomieszczeniach: gabinet
wicedyrektora, sala przedszkolna nr 1, sala
przedszkolna nr 2, pokój nauczycielski, kuchnia:
przygotowalnia posiłków, gabinet kierownika
gospodarczego, sala lekcyjna nr: 11, 110, 109,
108, 104, 103, 102, 101, 25, 210, 202, 14, 14A,
15, 116, 21, 121, 117, 116, 115, 112, 201.

Okresowa kontrola
przewodów
kominowych.

Kominy ponad dachem - stan techniczny dobry.
Przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe
drożne, nadają się do eksploatacji. Kotłownia
gazowa posiada sprawne przewody kominowe,
spełnia warunki do eksploatacji. Budynek posiada
instalację gazu GZ-50.

Przegląd instalacji
gazowej od kurka
głównego do instalacji w
mieszkaniach i lokalach
użytkowych.
Przegląd techniczny
kotłów gazowych
Buderus.

Bez uwag.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.
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15. Realizacja zadań i podjęte działania.
1. Zajęcia specjalistyczne.
Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów uczęszczających na zajęcia specjalistyczne
z uwzględnieniem typu zajęć.

Punkt Przedszkolny
L.p.

Typ zajęć

Liczba uczniów

1.

Zajęcia logopedyczne

4

2.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

14

3.

Zajęcia z rewalidacyjne

4

4.

Trening umiejętności społecznych

3

5.

Zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalno społeczne

2

Szkoła Podstawowa
L.p.

Typ zajęć

Liczba uczniów

1.

Zajęcia logopedyczne

6

2.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjnie

25

3.

Zajęcia rewalidacyjne

3

4.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

4

5.

Terapia pedagogiczna

1

6.

Trening czytania, trening ortograficzny

1

2. Zajęcia pozalekcyjne.
Poniższa tabela przedstawia zajęcia pozalekcyjne prowadzone w Szkole Podstawowej im.
Synów Pułku w Siennicy Różanej.
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L.p.

Nazwa i rodzaj zajęć
Zajęcia inne

1.

"Angielski bez tajemnic" - zajęcia rozwijające z j. angielskiego
dla klas VII b

2.

"Język angielski w praktyce" - zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas VIII a

3.

W świecie liczb i znaków - zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności matematyczne
dla klasy II a.

4.

Matematyczne rozgrywki - zajęcia rozwijające w klasie III a

5.

Matematyczni odkrywcy kl. VIII a

6.

Zajęcia dodatkowe rozwijające z języka angielskiego dla klasy VII a

7.

Zajęcia dodatkowe z geografii w klasie VI

8.

Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla kl. VIII a "W krainie literatury i gramatyki"

9.

Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla kl. VIII b "W krainie literatury i gramatyki"

10.

Zajęcia rozwijające z matematyki " Ciekawy świat matematyki" dla kl. VIII b

11.

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze w kl. II b

12.

Zajęcia rozwijające zainteresowania z edukacji polonistycznej
i matematycznej dla klasy I

13.

Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki - Zabawy z matematyką kl. III b

14.

Zajęcia rozwijające zainteresowania z przyrody kl. IV

15.

Zajęcia wspomagające z matematyki dla kl. IV

16.

Zajęcia wspomagające z języka angielskiego dla uczniów klasy V a

17.

Z matematyką za pan brat - zajęcia wspomagające dla kl. V b

18.

Zajęcia wspomagające z matematyki dla kl. VI

19.

Zajęcia wspomagające z matematyki dla kl. VIIa

20.

Zajęcia wspomagające z matematyki dla kl. VIIb

21.

Zajęcia wspomagające z matematyki dla kl. VIII b

22.

Matematyka bez tajemnic– zajęcia wspomagające dla kl. VIII a
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Uczniowie objęci są również zajęciami świetlicowymi, na które uczęszcza 85 uczniów.

3. Realizacja programów i projektów, udział w akcjach.
 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
 Realizacja zadań z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Kreatywny Przedszkolak
Kreatywne dziecko.
 Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Czytelniczego Bajeczna Księga, inauguracja
projektu- odczytanie wstępu do bajki „Kicany berek i noc rozterek”.
 Realizacja programu edukacyjnego „Szkolne Przygody Gangu Swojaków” mającego
na celu ukazać dzieciom piękno polskiej przyrody oraz odkryć przed nimi sekrety
otaczającego ich środowiska – nagrywanie filmiku na konkurs. Wyróżnienie w
konkursie "Szkolne Przygody Gangu Swojaków"- wręczenie dzieciom dyplomów i
maskotek
 Projekt Ekoeksperymentatorium uczący i rozwijający dobre praktyki ekologiczne u
dzieci( Granie w grę komputerową pokazującą jak świadomie robić zakupy, sprzątać
czy oszczędzać wodę)
 Udział w XIII edycji programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.
 Udział w programie „Czyściochowe Przedszkole”.
 Udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
 Udział w akcji „Filtrujemy dla Bałtyku”.
 Udział w "Programie dla szkół - owoce, warzywa i przetwory mleczne".
 Udział w szkolnej akcji z okazji „Międzynarodowego Dnia Życzliwości”.
 Udział w akcji "Ile waży Święty Mikołaj".
 Udział w kampanii społecznej "Wybieram bezpieczną żywność".
 Udział w akcji „Szkoła do hymnu”.
 Udział w kampanii społecznej „Widzę – reaguję” organizowanej przez klasy ósme.
 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
 Udział w widowisku - "Dawne sposoby kiszenia kapusty "
 Tydzień Języków Obcych
 „Europejski Tydzień Programowania” #CodeWeek2021
 Udział w spotkaniu zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Chleba "ABC chleba
chcę..."
 Udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ
O KARTCE PAMIĘTAJ”
 Udział w programie InstaLing.
 Udział w projekcie Uniwersytetu Dzieci w Klasie „Lekcje z emocjami. Jak dbać o
swój nastrój?”
 Udział w spektaklu online w ramach DBI pt. "Dzieci Sieci - Plik i Folder na tropie
internetowych kłopotów",
 Program „Godziny Wychowawcze ze Światem” Polskiej Akcji Humanitarnej.
 Szkolna akcja #Cyberbezpieczni.
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4. Konkursy








Szkolny konkurs „Drzewko z recyklingu”
Szkolny konkurs „Ekologiczna biżuteria”
Szkolny konkurs „Ekochoinka”.
Konkurs plastyczny
Konkurs szkolny „Segreguję – Ziemię ratuję”
Konkurs szkolny profilaktyczny „Wybieram marzenia, nie uzależnienia”
Udział w konkursie zorganizowanym przez Nowy Tydzień pt. „Moje Boże
Narodzenie”.
 Szkolny konkurs „Kartka ze Słownika Obrazkowego” (j. niemiecki)

5. Zorganizowano:
 Narodowe czytanie.
 Dzień Dyni- zabawy logopedyczne, ruchowe i matematyczne z dynią, taniec z dynią,
kodowanie z dynią, wręczenie medali i słodyczy.
 Urodziny misia - uroczyste obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia w czasie
zdalnej pracy przedszkola - oglądanie prezentacji multimedialnej „Urodziny misia”,
zabawy z misiem.
 Przedszkolna zabawa andrzejkowa: zabawy przy piosenkach dla dzieci, wróżby
andrzejkowe, rozwijanie zainteresowań tradycjami ludowymi.
 Wysłanie kartek świątecznych dla dzieci z Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie.
 Świąteczne spotkanie z kolędą - wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Kolęda dla
rodziców. Nagranie życzeń oraz wspólne śpiewanie kolędy dla rodziców, przesłanie
nagrania rodzicom.
 Dzień Chłopaka – wykonanie upominków dla chłopców – kl. I-III.
 Próbną ewakuację szkoły.
 Uroczystość ślubowania klas pierwszych.
 Udział w akcji „Szkoła do hymnu”
 Dzień Babci i Dziadka – przygotowanie życzeń, prezentów i laurek.
 Zajęcia z pedagogiem pt.” Budzenie empatii” w ramach Światowego Dnia Empatii.
 Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 Dzień Bezpiecznego Internetu.
 Mikołajki klasowe.
 Szkolne Jasełka.
 Dzień Kobiet.
 Spotkanie z przedstawicielami SANEPIDU w Krasnymstawie nt. "Zdrowie
psychiczne"
 Dyskoteka szkolna.
 Uroczystość z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
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 Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
 Dzień Postaci z Bajek - akcja "Bajkowe postacie łączą pokolenia".
 Przesłanie kartek bożonarodzeniowych koledze lub koleżance online.

6. Wycieczki i wyjazdy






Wyjazd dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz uczniów klas I-III do ZOO w Zamościu.
Wycieczka do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
Wycieczka do Lublina na XVII Lubelski Festiwal Nauki i do Strefy Wysokich Lotów.
Wycieczka do Warszawy na nagranie programu "The Voice Kids – Bitwy”.
Udział w akcji liczenia ptaków na stawach w Kozieńcu, spotkanie z przedstawicielem
Lubelskich Parków Krajobrazowych.

7. Zadania wychowawcze
Źródło
zadania

Zadanie
Wspieranie
wszechstronnego
rozwoju uczniów,
rozwijanie
zainteresowań i
kształtowanie postawy
twórczej.

Sposób realizacji
Udział w różnego
rodzaju konkursach i
projektach, zajęciach
pozalekcyjnych
wspierających i
rozwijających.

Wyrabianie
umiejętności
Pogadanki, apele,
Szkolny
podejmowania decyzji
konkursy, wycieczki i
Program
w różnych sytuacjach
metody aktywizujące.
Wychowawczo życiowych w trosce o
własne bezpieczeństwo i
Profilaktyczny bezpieczeństwo innych.

Rozwijanie postawy
patriotycznej i poczucia
tożsamości narodowej.

Promowanie postaw
patriotycznych poprzez
zachęcanie do udziału
w różnych
uroczystościach
szkolnych i konkursach
o tematyce
patriotycznej (także w
formie wirtualnej i
online).

Efekt realizacji

Laureaci konkursów.

Radzi sobie z
emocjami, stresem,
zagrożeniem. Potrafi
zachować postawę
asertywną oraz
odmówić w sytuacjach
zagrożeń. Zna i
rozumie skutki sięgania
po środki
uzależniające.
Uczeń chętnie
uczestniczy w różnych
uroczystościach
szkolnych, ma
poczucie tożsamości
narodowej
i patriotyzmu.
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Integracja zespołu
klasowego.

Udział w imprezach
klasowych: Dzień
Chłopaka, Andrzejki,
Mikołajki. Udział w
wycieczkach online
oraz inicjatywach
organizowanych z
przestrzeganiem zasad
bezpieczeństwa
związanych z
przeciwdziałaniem
pandemii
koronawirusa.

Kształtowanie
odpowiedzialności za
własne zdrowie,
zachęcanie do zdrowego
stylu życia.

Imprezy o charakterze
profilaktycznym,
zdrowotnym i
sportowym.

Promocja zdrowego
stylu życia i
aktywnego spędzania
czasu wolnego.

Konkursy, prelekcje,
filmy, aktywne
przerwy, zawody
sportowe, pogadanki,
udział młodzieży w
programie: „Trzymaj
formę”.

Wyrabianie
umiejętności
efektywnego
komunikowania się i
radzenia sobie w
trudnych sytuacjach.
Kształtowanie
pozytywnych cech
osobowości.

Pogadanki, metody
aktywizujące,
dyskusje, filmy.

Wyrabianie poczucia
odpowiedzialności,

Nauka zdalna w trakcie
trwania epidemii

Uczniowie angażują się
w realizację wielu
inicjatyw
organizowanych przez
szkołę (także w wersji
wirtualnej i online).

Uczeń chętnie
uczestniczy
w konkursach
i programach
profilaktycznych.
Zna zasady
racjonalnego
odżywiania i propaguje
zdrową żywność.
Chętnie uczestniczy
w zajęciach
sportowych i dostrzega
potrzebę zdrowego
współzawodnictwa
klasowego
i międzyklasowego.
Potrafi higienicznie
i racjonalnie
zaplanować rozkład
zajęć w ciągu dnia,
preferuje czynny
wypoczynek.
Potrafi komunikować
się z innymi,
przeciwdziała
sytuacjom
niebezpiecznym
i potrafi rozwiązywać
konflikty bez
stosowania agresji
i przemocy. Rozwija
umiejętność niesienia
pomocy innym.
Wolontariat.
Uczeń potrafi
zaplanować
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systematyczności oraz
motywacji do pracy.

koronawirusa.

i zmotywować się do
nauki. Umie
posługiwać się
narzędziami, które
ułatwiają naukę online.

8. Wyniki egzaminów zewnętrznych
Tabela 1 zamieszczona poniżej przedstawia porównanie średnich wyników uzyskanych przez
uczniów naszej szkoły 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

56

59

61

60

4 – niżej średni

matematyka

42

42

47

47

5 – średni

Język angielski

62

59

63

66

5 – średni

Średni wyniki procentowy uzyskany przez uczniów z języka polskiego jest niższy od
wyników uzyskanych na poziomie powiatu o 3 p.p., województwa o 5 p.p. oraz kraju o 4 p.p.
Średni wynik procentowy z matematyki jest porównywalny ze średnim wynikiem na
poziomie powiatu niższy od średniego wyniku uzyskanego na poziomie województwa i kraju
o 5 p.p.. Średni wynik procentowy z języka angielskiego jest wyższy od średniego wyniku
uzyskanego na poziomie powiatu o 3 p.p., niższy od średniego wyniku na poziomie
województwa o 1 p.p. i niższy o 4 p.p. w porównaniu ze średnią uzyskaną przez wszystkich
ósmoklasistów w kraju.
Ważnym elementem na mapie edukacyjnej i kulturalnej naszej gminy jest Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, prowadzony przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Placówka dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, która jest ciągle
powiększana. W 2021 roku kontynuowano poszerzanie oferty edukacyjnej placówki - została
rozpoczęta budowa nowoczesnej hali warsztatowej o wymiarach 66x15 metrów, poszerzono
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park maszynowy oraz zaopatrzono się w nowoczesne technologie (zakup drona z kamerą
multispektralną,).
W ramach szkoły funkcjonują:
1. Branżowa Szkoła I stopnia im. Augusta Cieszkowskiego kształci w zawodach;
- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
2. Technikum im. Augusta Cieszkowskiego kształci w zawodach;
- 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 kształcące w zawodach:
- rolnik,
- pszczelarz.
Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, w tym 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
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 spoza 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),
-

szkoła odnotowała najlepszą zdawalność egzaminu na prawo jazdy wśród szkół

w powiecie krasnostawskim,
-

uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w konkursach wiedzy i zainteresowań.
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16. Opieka zdrowotna
NZOZ w Siennicy Różanej pracuje codziennie, z ograniczeniami związanymi
z koronawirusem, od godz. 800 do godz. 1800. W roku 2021 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 2021 roku pacjenci nie mieli możliwości skorzystania z dodatkowych usług
konsultacji specjalistycznych (poza podpisanym kontraktem z NFZ).
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 posiadała w 2021 roku

porozumienie z Prywatnym Gabinetem

Stomatologicznym – Adam Krajewski w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami
Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej.
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17. Obraz gminy i powiatu na tle innych samorządów oraz 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 2020, ponieważ aktualne są publikowane w drugiej połowie roku. W 2021 roku została
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 122 miejsce na 1533
sklasyfikowane samorządy i drugie miejsce w powiecie.
Podstawowy dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie wyniósł 1084,34 zł.
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