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I. Wstęp 

Raport o stanie gminy Siedliszcze opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559). Raport obejmuje podsumowanie 
działalności Burmistrza Siedliszcza w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów 
i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Siedliszczu. Celem przygotowania raportu jest uzyskanie 
dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Siedliszcze. Zgromadzone 
w nim zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy w roku 2021. Raport 
stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do 
obiektywnej, opartej na faktach, oceny. Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała 
się wiedza pracowników Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje 
zamieszczone na stronach internetowych, jak również dane udostępnione przez Główny Urząd 
Statystyczny. Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Siedliszcze do 
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się 
podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 
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II. Informacje ogólne  

Ogólna charakterystyka gminy Siedliszcze (w tym demografia). 

Gmina Siedliszcze położona jest w zachodniej części pow. chełmskiego w woj. Lubelskim. 
Od zachodu graniczy z gminami: Puchaczów, Milejów i od północy z gmina Cyców, od wschodu 
z gminami Wierzbica i Chełm, od południa z gminą Rejowiec Fabryczny. 
Powierzchnia gminy wynosi 153,9 km2. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 45 osób na km2. 
Sieć osadniczą tworzy 34 miejscowości (wsi), z których wyodrębniono 28 sołectw. 
Sieć osadnicza gminy Siedliszcze charakteryzuje się dużym rozproszeniem zabudowy, tzw. 
zabudowa kolonijna występuje w 28 wsiach. Typowy układ liniowy, wzdłuż symetrycznie 
położonej drogi mają wsie: Mogilnica, Bezek, Majdan Zahorodyński. Miejscowość Siedliszcze 
będąca od 2016 roku miastem, zachowała promieniście rozchodzący się układ ulic. Do 
najludniejszych wsi należą: Siedliszcze, Bezek, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie 
oraz Chojeniec. Siedzibą gminy jest Miasto Siedliszcze, która pełni funkcję ośrodka 
administracyjnego, handlowo-usługowego i kulturalnego dla mieszkańców gminy. Siedliszcze, 
będące siedzibą władz samorządowych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjno-
usługowym i mieszkaniowym. Położony jest niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy. 
Umożliwia to łatwość komunikowania się ze wszystkimi sołectwami 

Dane demograficzne  

1. Liczba ludności: 
a) pobyt stały: 6 669 osób, w tym: kobiety - 3 350, mężczyźni - 3 319, 
b) pobyt czasowy: 113 osoby, w tym: kobiety - 61, mężczyźni - 52. 
Razem: 6 782 osób. 

2. Liczba urodzeń w 2021 r. - 41. 
3. Liczba zgonów - 87. 
4. Liczba osób, dla których zarejestrowano rozwiązanie małżeństwa przez orzeczenie 

rozwodu: 18. 
5. Liczba osób, dla których zarejestrowano zawarcie małżeństwa: 

a) w miejscowym USC zarejestrowano 52 związków małżeńskich, w tym: 
   - liczba ślubów cywilnych - 15, 

     - liczba małżeństw konkordatowych - 36, 
     - liczba małżeństw zawartych za granicą i zarejestrowanych w USC - 1. 

6. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały pochodzących z innych gmin: 105. 
7. Liczba osób wymeldowanych - 110, w tym 12 osób zgłosiło wyjazd za granicę. 
8. Przeciętny czas oczekiwania na dowód osobisty – ok. 3 tygodni. Łącznie przyjęto 420 

wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
9. Liczba decyzji uchylonych przez Wojewodę Lubelskiego lub WSA – 0 (łącznie wydano 4 

decyzję w sprawach meldunkowych). 
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Tabela 1. Meldunki stałe Gmina Siedliszcze 

Lp. Miejscowość m. stałe Kobiety Mężczyźni Razem 

1.  Adolfin 61 25 36 61 
2.  Anusin 116 59 57 116 
3.  Bezek 396 193 203 396 
4.  Bezek Dębiński 103 55 48 103 
5.  Bezek-Kolonia 242 114 128 242 

6.  Borowo 17 9 8 17 

7.  Brzeziny 197 93 104 197 
8.  Chojeniec 314 156 158 314 
9.  Chojeniec-Kolonia 102 52 50 102 
10.  Chojno Nowe Drugie 329 168 161 329 
11.  Chojno Nowe Pierwsze 466 224 242 466 
12.  Dobromyśl 55 34 31 65 

13.  Gliny 33 20 13 33 
14.  Jankowice 51 27 24 51 
15.  Janowica 75 37 38 75 
16.  Julianów 28 14 14 28 
17.  Kamionka 136 61 75 136 

18.  Krowica 65 32 33 65 

19.  Kulik 244 131 113 244 
20.  Kulik-Kolonia 145 74 71 145 
21.  Lechówka 90 46 44 90 
22.  Lipówki 129 72 57 129 
23.  Majdan Zahorodyński 319 151 168 319 
24.  Marynin 215 109 106 215 

25.  Mogilnica 179 84 95 179 
26.  Romanówka 168 83 85 168 
27.  Stare Chojno 161 91 70 161 
28.  Stasin Dolny 112 52 60 112 
29.  Wojciechów 50 27 23 50 

30.  Wola Korybutowa Druga 244 121 123 244 

31.  Wola Korybutowa Pierwsza 195 102 93 195 
32.  Wola Korybutowa-Kolonia 221 112 109 221 
33.  Zabitek 40 17 23 40 
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Tabela 2. Meldunki stałe miasto Siedliszcze 

Lp. Miejscowość Ulica m. stałe Kobiety Mężczyźni Razem 

1.  Siedliszcze 1-go Maja 36 17 19 36 

2.  Siedliszcze Mickiewicza 1 0 1 1 

3.  Siedliszcze Aleksandra Bałasza 17 10 7 17 

4.  Siedliszcze Boczna 16 5 11 16 

5.  Siedliszcze Chełmska 45 27 18 45 

6.  Siedliszcze Chojeniecka 150 69 81 150 

7.  Siedliszcze Długa 34 15 19 34 

8.  Siedliszcze Działki 12 7 5 12 

9.  Siedliszcze Jasna 20 9 11 20 

10.  Siedliszcze Kasztanowa 55 30 25 55 

11.  Siedliszcze Kazimierza Mazurczaka 5 2 3 5 

12.  Siedliszcze Krótka 1 0 1 1 

13.  Siedliszcze Leśna 8 6 2 8 

14.  Siedliszcze Lipowa 92 49 43 92 

15.  Siedliszcze Lubelska 125 64 61 125 

16.  Siedliszcze Mickiewicza 34 19 15 34 

17.  Siedliszcze Ogrodowa 9 6 3 9 

18.  Siedliszcze Piaskowa 19 14 5 19 

19.  Siedliszcze Pogodna 46 21 25 46 

20.  Siedliszcze Polna 4 2 2 4 

21.  Siedliszcze Przemysłowa 25 12 13 25 

22.  Siedliszcze Słoneczna 48 25 23 48 

23.  Siedliszcze Sokolec 76 42 34 76 

24.  Siedliszcze Spacerowa 35 19 16 35 

25.  Siedliszcze Sportowa 12 9 3 12 

26.  Siedliszcze Szkolna 158 78 80 158 

27.  Siedliszcze Szpitalna 214 115 99 214 

28.  Siedliszcze Zamkowa 12 5 7 12 

29.  Siedliszcze Źródlana 36 21 15 36 

30.  Siedliszcze Żabia 16 7 9 16 
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Tabela 3. Meldunki czasowe Gmina Siedliszcze 

Lp. Miejscowość Ulica 
m. 

czasowe 
Kobiety Mężczyźni Razem 

1.  Anusin  1 0 1 1 

2.  Bezek  1 1 0 1 

3.  Bezek-kolonia  4 1 3 4 

4.  Brzeziny  3 2 1 3 

5.  Chojeniec-kolonia  2 1 1 2 

6.  Chojno Nowe Drugie  4 3 1 4 

7.  Chojno Nowe Pierwsze  7 4 3 7 

8.  Dobromyśl  2 1 1 2 

9.  Kamionka  1 1 0 1 

10.  Krowica  1 1 0 1 

11.  Kulik  8 3 5 8 

12.  Majdan Zahorodyński  5 3 2 5 

13.  Marynin  4 1 3 4 

14.  Mogilnica  11 4 7 11 

15.  Romanówka  4 3 1 4 

16.  Siedliszcze Chełmska 3 3 0 3 

17.  Siedliszcze Chojeniecka 2 1 1 2 

18.  Siedliszcze Leśna 4 2 2 4 

19.  Siedliszcze Lubelska 1 1 0 1 

20.  Siedliszcze Sokolec 3 3 0 3 

21.  Siedliszcze Szkolna 33 16 17 33 

22.  Siedliszcze Szpitalna 4 3 1 4 

23.  Stare Chojno  2 1 1 2 

24.  Wola Korybutowa Druga  3 2 1 3 

Zarządzanie Gminą 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie klientom profesjonalnej 
i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację 
rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, 
infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez 
administrację rządową, dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów 
i obronności. 
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Władze lokalne 

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Burmistrz wykonuje 
uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza należy 
w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju; gospodarowanie mieniem 
komunalnym; wykonywanie budżetu. Funkcję Burmistrza sprawuje Hieronim Zonik. Urząd 
Miejski wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań 
własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami 
administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie w drodze 
zawartych porozumień. 

W skład kierownictwa urzędu wchodzą: 
 Zastępca Burmistrza – Grzegorz Jędruszak, 
 Sekretarz Gminy – Tomasz Szczepaniak, 
 Skarbnik Gminy – Teresa Kocot, 

zastępca Skarbnika Gminy – Alina Jóźwiak, 
 Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – do 31.01.2021 r. Jolanta 

Szawrońska, od 01.02.2021 r. – Tomasz Szczepaniak, 
 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik, 

zastępca Kierownika USC – Joanna Lipczak, 
 Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – Bożena Iskierka, 
 Kierownik Wydziału Infrastruktury – Wojciech Domański, 

zastępca Kierownika Wydziału Infrastruktury – Tomasz Dyszewski. 

Jednostki organizacyjne gminy 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina 
może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym 
z organizacjami pozarządowymi. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym 
wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna 
ustawa. Gmina Siedliszcze realizuje zadania przy pomocy następujących jednostek: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu, Kierownik – Anna Żybura, 
 Zespół Szkół im. Henryka Sienkiwicza w Siedliszczu, Dyrektor – Aneta Dudek, 

zastępca dyrektora – Małgorzata Lekan-Poliszuk, 
 Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu, Kierownik – Dorota Orysz. 
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Rada Miejska 

Skład Rady Miejskiej w Siedliszczu 

Tabela 4. Skład Rady Miejskiej w Siedliszczu 

Lp. Funkcja Nazwisko i Imię 
1.  Przewodniczący Prażnowski Wiesław 
2.  Wiceprzewodniczący Klin Tomasz 
3.  Wiceprzewodniczący Poliszuk Ryszard 
4.  Radny Czerniak Diana 
5.  Radny Gugułka Mariusz 
6.  Radny Jędruszak Leszek 
7.  Radny Kozłowska Elżbieta 
8.  Radny Pawlak Jacek 
9.  Radny Piotrowska Ewa 
10.  Radny Podkański Robert 
11.  Radny Posturzyński Sławomir 
12.  Radny Studziński Tomasz 
13.  Radny Szaruga Kamil 
14.  Radny Wanarski Mirosław 
15.  Radny Zalewski Józef 

Wykaz komisji stałych VIII Kadencji Rady Miejskiej w Siedliszcze i ich skład 

1. Komisja Rewizyjna: 
 Posturzyński Sławomir – Przewodniczący, 
 Szaruga Kamil – Członek, 
 Wanarski Mirosław – Członek. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 
 Zalewski Józef – Przewodniczący, 
 Kozłowska Elżbieta – Członek, 
 Podkański Robert – Członek. 

3. Komisja Gospodarcza: 
 Jędruszak Leszek – Przewodniczący, 
 Gugułka Mariusz – Członek, 
 Klin Tomasz – Członek, 
 Poliszuk Ryszard – Członek, 
 Podkański Robert – Członek, 
 Posturzyński Sławomir – Członek, 
 Studziński Tomasz – Członek, 
 Szaruga Kamil – Członek. 
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4. Komisja Społeczna: 
 Pawlak Jacek – Przewodniczący, 
 Czerniak Diana – Członek, 
 Kozłowska Elżbieta – Członek, 
 Piotrowska Ewa – Członek, 
 Prażnowski Wiesław – Członek, 
 Wanarski Mirosław – Członek, 
 Zalewski Józef – Członek. 
 

W roku 2021 przeprowadzono 5 konsultacji dotyczących n/w projektów uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy – 1 uchwała; 

2) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy – 2 uchwały; 

3) w sprawie Programu współpracy Gminy Siedliszcze z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –  
1 uchwała; 

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy 
Dorohusk, Gminy Rejowiec, Gminy Rejowiec Fabryczny, Miasta Rejowiec 
Fabryczny oraz Gminy Siedliszcze na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030” 
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
strategii, w tym trybu konsultacji  – 1 uchwała. 

 
W 2021 roku Rada Miejska w Siedliszczu podjęła 88 uchwał, w tym 7 stanowiących prawo  

miejscowe. 
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III. Informacje finansowe 

Plan i wykonanie budżetu Gminy Siedliszcze  

Tabela 5. Plan i wykonanie budżetu Gminy Siedliszcze 

Wyszczególnienie: Plan Wykonanie 

 dochody 35 652 615,53 zł 38 533 044,01 zł 

 wydatki 38 831 780,04 zł 34 354 497,20 zł 

 deficyt - 3 179 164,51 zł 0,00 zł 

 nadwyżka 0,00 zł 4 178 546,81 zł 

 przychody: 4 399 484,51 zł 4 399 484,51 zł 
w tym: 
o stan wolnych środków 2 847 980,51 zł 2 847 980,51 zł 
o zaciągnięte kredyty i pożyczki 1 500 000,00 zł 1 500 000,00 zł 
o spłata udzielonych pożyczek 51 504,00 zł 51 504,00 zł 

 rozchody: 1 220 320,00 zł 1 220 320,00 zł 
w tym: 
o rozchody przeznaczone na spłatę kredytów 

i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 
1 158 820,00 zł 1 158 820,00 zł 

o pożyczki udzielone 61 500,00 zł 61 500,00 zł 

Podstawowe wskaźniki stan na dzień 31.12.2021 r. 

Dochody: 

Wykonane dochody ogółem 38 533 044,01 zł 
w tym:  

1) Dochody bieżące w kwocie 34 493 486,47 zł 
w tym:  

 udziały w podatkach 3 234 024,94 zł 
 dotacje celowe na zadania zlecone 12 319 469,99 zł 
 subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin 12 965 589,00 zł 
 pozostałe dochody własne 5 974 402,54 zł 

2) Dochody majątkowe w kwocie 4 039 557,54 zł 
w tym:  

 ze sprzedaży majątku 778 695,41 zł 

Wskaźnik udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 68,03 % 
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Wydatki: 

Wykonane wydatki ogółem   34 354 497,20 zł 
w tym:  

1) wydatki bieżące 31 004 149,81 zł 
w tym:  

 wynagrodzenia i składki 11 859 643,18 zł 
 obsługa długu 54 066,06 zł 
 dotacje na zadania bieżące  794 184,18 zł 

2) wydatki majątkowe 3 350 347,39 zł 
 dotacje na inwestycje 3 900,00 zł 

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem –9,75 % 

Plan i wykonanie wydatków majątkowych:  

Wydatki majątkowe plan 5 723 262,87zł 

Wydatki majątkowe wykonanie 3 346 447,39 zł 

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych do planowanych – 58,47 % 

Wykaz wydatków majątkowych 

Tabela 6. Wykaz wydatków majątkowych 

Lp. Nazwa wydatku majątkowego 
Okres 

realizacji 
inwestycji 

Plan 
wydatków  
na dzień 

01.01.2021 r. 

Wykonanie  
na dzień 

31.12.2021 r. 

1.  Kompleksowe rozwiązanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy 
Siedliszcze (ul. Długa, ul. Sokolec, ul. 
Spacerowa, ul. Szkolna) 

2021-
2022 

752 000,00 zł 55 492,80 zł 

2.  Budowa wodociągu i kanalizacji na 
Osiedlu w m. Siedliszcze 

2022 40 000,00 zł 0,00 zł 

3.  Rozbudowa sieci wodociągowej w m. 
Marynin, ul. Długa, ul. Źródlana 

2021-
2022 

32 000,00 zł 5 000,00 zł 

4.  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w m. Siedliszcze, zakup samochodu 
asenizacyjnego, zakup koparki z 
osprzętem i ładowarki do osadu 
ściekowego. 

2021-
2022 

35 000,00 zł 5 500,00 zł 

5.  Zakup przyczepy do ciągnika 2021 55 000,00 zł 43 673,30 zł 

6.  Zakup wozu do przewozu wody pitnej 2021 27 000,00 zł 26 730,65 zł 

7.  Przebudowa ciągu dróg gminnych  
w m. Majdan Zahorodyński 

2021 10 000,00 zł 0,00 zł 
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8.  Utwardzenie placu targowego w m. 
Siedliszcze 

2021 120 000,00 zł 118 998,81 zł 

9.  Zakup kosiarki samojezdnej 2021 19 000,00 zł 18 390,00 zł 

10.  Przebudowa drogi gminnej przy ulicy 
Szkolnej i Zamkowej 

2021-
2022 

50 000,00 zł 16 205,25 zł 

11.  Przebudowa ciągu dróg gminnych 
w m. Romanówka 

2021 440 000,00 zł 440 000,00 zł 

12.  Przebudowa ciągu dróg gminnych w 
m. Majdan Zahorodyński 

2021 440 000,00 zł 440 000,00 zł 

13.  Przebudowa  ulicy Żabiej w m. 
Siedliszcze 

2021 45 000,00 zł 40 000,00 zł 

14.  Przebudowa drogi gminnej w m. 
Brzeziny 

2021 370 000,00 zł 370 000,00 zł 

15.  Przebudowa ulicy ks. Janusza Krzaka i 
ulicy Piaskowej w m. Siedliszcze  

2020-
2021 

450 000,00 zł 442 200,00 zł 

16.  Zakup mienia komunalnego (gruntów) 2021 110 000,00 zł 62 051,44 zł 

17.  Monitoring Miasta Siedliszcze 2021 80 000,00 zł 71 029,00 zł 

18.  Budowa placu zabaw w miejscowości 
Bezek 

2021 80 000,00 zł 78 966,08 zł 

19.  Budowa sieci LAN 2021 100 000,00 zł 97 514,77 zł 

20.  Zakup urządzenia " NAS QNAP" - do 
przechowywania kopii w serwerowni 

2021 15 000,00 zł 11 305,93 zł 

21.  Zakup samochodu osobowego  2021 90 000,00 zł 89 092,26 zł 

22.  Przebudowa budynku 
wielofuncyjnego przy ul. Szpitalnej  
w m. Siedliszcze 

2019-
2022 

1 705 262,87 zł 339 205,24 zł 

23.  Zakup samochodu dla OSP Siedliszcze 2021 140 000,00 zł 140 000,00 zł 

24.  Zakup kserokopiarki 2021 15 000,00 zł 15 000,00 zł 

25.  Zakup kotła warzelnego 2021 25 000,00 zł 18 791,86 zł 

26.  Energia słoneczna dla mieszkańców 
gminy Siedliszcze (kolektory 
słoneczne) 

2021 475 000,00 zł 398 300,00 zł 

27.  Ławeczka - pomnik poety Wacława 
Iwaniuka (rynek Siedliszcze) 

2020- 
2021 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

OGÓŁEM 5 723 262,87 zł 3 237 013,62 zł 

Wynik operacyjny budżetu: 

nadwyżka budżetu w kwocie 4 178 546,81 zł 
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Stan zadłużenia: 

Zadłużenie Gminy 3 284 720,00 zł 
w tym:  
 kredyty zaciągnięte w BOŚ 2 684 720,00 zł 
 pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW    600 000,00 zł 

Do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostaje kwota 
3 284 720,00 zł, rozłożona na lata 2022 – 2027. 

W 2021 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 1 500 000,00 zł na przebudowę dróg gminnych.  
Spłacono w 2021 r. kwotę 1 158 820,00 zł kredytów i pożyczek w BOŚ w Chełmie oraz  
w WFOŚiGW  w Lublinie. 

Stan wolnych środków: 

Wolne środki           2 847 980,51 zł 

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2025: 

Harmonogram spłat zadłużenia: 

Tabela 7. Harmonogram spłat zadłużenia 

Wyszczególnienie Prognoza 
nadwyżki 

budżetowej 

Spłata kredytu Prognoza 
zadłużenia 

Stan kredytów na 
dzień 31.12.2021 r. 

  
3 284 720,00 zł 

Kredyty planowane do 
zaciągnięcia w 2022 

  
1 500 000,00 zł 

2022 945 070,00 zł 945 070,00 zł 3 839 650,00 zł 

2023 1 142 150,00 zł 1 142 150,00 zł 2 697 500,00 zł 

2024 1 047 500,00 zł 1 047 500,00 zł 1 650 000,00 zł 

2025 750 000,00 zł 750 000,00 zł 900 000,00 zł 

2026 600 000,00 zł 600 000,00 zł 300 000,00 zł 

2027 300 000,00 zł 300 000,00 zł 0,00 zł 

OGÓŁEM 4 784 720,00 zł 0,00 zł 
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IV.  Informacja o stanie mienia komunalnego 

Stan mienia komunalnego 

Na dzień 31.12.2021 r. w skład mienia komunalnego Gminy Siedliszcze wchodziło 1379 
działek o łącznej powierzchni 591,1221 ha i wartości księgowej 3 801 434,77 zł, w tym drogi – 
749 działek o pow. 217,4271 ha i wartości 2 034 091,61 zł. 

 547 działek – administracja, oraz 44 działki stanowiące lasy o powierzchni 32,2069 ha 
 749 działki – drogi, co stanowi ok. 54 % wszystkich nieruchomości gminnych 
 1 działka – gospodarka ściekowa 
 3 działki – zbiornik w Majdanie Zahorodyńskim 
 9 działek – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 9 działek – mieszkaniówka 
 8 działek – ochotnicza straż pożarna 
 9 działek – pobór i odprowadzanie wody 

249 nieruchomości jest w tej chwili wydzierżawionych na cele rolne, 12 nieruchomości 
jest oddanych w użytkowanie wieczyste. 

Na mienie komunalne w 2021 roku nabyto 63 nieruchomości – 6 w drodze 
komunalizacji, 55 działek pod drogi (w tym 6 w drodze darowizny). Zbytych zostało 23 działki. 

13 działek oddanych jest w Trwały Zarząd dla Zespołu Szkół w Siedliszczu, a 1 działka 
oddana w Trwały Zarząd dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedliszczu. 
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V. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Obszar gminy objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (odsetek procentowy gruntów objętych planem) – 153,9 km2 (15 390 ha) – 
100%. 

Wydawanie wypisów i zaświadczeń zgodnych z Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy – 303. 

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych planem 
miejscowym – nie dotyczy. 

Tabela 8. Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Siedliszcze w 2021 roku 

Zmiany MPZP w 2021 roku 

Siedliszcze 

UCHWAŁA NR XXI/ 176 /21 RADY MIEJSKIEJ W 
SIEDLISZCZU z dnia 8 kwietnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
obszaru wsi Kulik w gminie Siedliszcze 

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2021.2272 
Ogłoszony: 19.05.2021 

UCHWAŁA NR XXV/213/21 RADY MIEJSKIEJ W 
SIEDLISZCZU z dnia 30 września 2021 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w mieście Siedliszcze w rejonie ulic Źródlanej i 
Kazimierza Mazurczak 

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2021.4529 
Ogłoszony: 05.11.2021 

UCHWAŁA NR XXVIII/244/21 RADY MIEJSKIEJ W 
SIEDLISZCZU z dnia 30 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie 
ewidencyjnym Wola Korybutowa Druga, gmina Siedliszcze 

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2022.694 
Ogłoszony: 07.02.2022 
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VI.  Zasoby mieszkaniowe gminy 

1. W skład mieszkaniowego zasobu gminy Siedliszcze na dzień 31.12.2021 r. wchodzi 16 

lokali o łącznej powierzchni użytkowej 994,78 m2. 

2. Mieszkaniowy zasób gminy Siedliszcze tworzą lokale mieszkalne socjalne w ilości 5 oraz 

lokale inne w ilości 11 mieszkań. 

Tabela 9. Struktura lokali mieszkalnych 

Lp. Lokalizacja Pow. użytkowa 
w m2 

Wyposażenie 
w instalację Ogrzewanie Ogólny stan 

budynku 

1.  Brzeziny 42 51,40 Inst.elektr., 
wod-kan. CO średni 

2.  Brzeziny 42 52,99 Inst.elektr., 
wod-kan. 

CO średni 

3.  Brzeziny 42 74,52 Inst.elektr., 
wod-kan. 

CO średni 

4.  Brzeziny 42 25,04 Inst.elektr., 
wod-kan. 

CO średni 

5.  Brzeziny 41 34,30 
Inst.elektr., 
wod-kan. CO dobry 

6.  Adolfin 15 40,30 
Inst.elektr., 
wod-kan. Piece dobry 

7.  Marynin 36 68,27 
Inst.elektr., 
wod-kan. CO średni 

8.  Mogilnica 49 52,0 Inst.elektr., 
wod-kan. CO b. dobry 

9.  Mogilnica 49 69,60 Inst.elektr., 
wod-kan. CO b. dobry 

10.  Mogilnica 49 69,40 Inst.elektr., 
wod-kan. CO b. dobry 

11.  Bezek 59 (budynek 
byłej szkoły) 

63,54 Inst.elektr., 
wod-kan. 

CO b. dobry 

Tabela 10. Struktura lokali socjalnych 

Lp. Lokalizacja Pow. użytkowa 
w m2 

Wyposażenie 
w instalację Ogrzewanie Ogólny stan 

budynku 

1.  Mogilnica 49 101,60 Inst.elektr., 
wod-kan. CO b. dobry 

2.  Mogilnica 49 64,80 Inst.elektr., 
wod-kan. CO b. dobry 

3.  Mogilnica 49 58,14 Inst.elektr., 
wod-kan. 

CO b. dobry 

4.  Mogilnica 49 65,01 Inst.elektr., 
wod-kan. 

CO b. dobry 
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Lp. Lokalizacja Pow. użytkowa 
w m2 

Wyposażenie 
w instalację 

Ogrzewanie Ogólny stan 
budynku 

5.  Mogilnica 49 103,87 Inst.elektr., 
wod-kan. 

CO b. dobry 

Tabela 11. Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach 

Wyszczególnienie 2019 
rok 

2020 
rok 

2021 
rok 

2022 
rok 

2023 
rok 

Liczba lokali wchodzących w skład 
zasobu mieszkaniowego 16 15 15 15 15 

W tym lokale socjalne 5 5 5 5 5 

Tabela 12. Prognoza dotycząca stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

Wyszczególnienie 2019 
rok 

2020 
rok 

2021 
rok 

2022 
rok 

2023 
rok 

Liczba lokali w stanie techn. b. dobrym 9 9 9 9 9 

Liczba lokali w stanie techn. dobrym 2 1 1 1 1 

Liczba lokali w stanie techn. średnim 5 5 5 5 5 

3. Remonty budynków przeprowadzane będą w oparciu o przeprowadzane corocznie 

okresowe przeglądy budynków wynikające z ustawy Prawo budowlane. 

4. Remonty budynków mieszkalnych wykonywane są jako: 

 remonty bieżące – polegające na stałej i okresowej konserwacji budynku, 

a w szczególności konserwacji i remoncie pokryć dachowych rynien spustowych, 

przewodów dymowych i wentylacyjnych, instalacji elektrycznej oraz stolarki okiennej 

i drzwiowej, 

 remonty gruntowe – polegające na wymianie zużytych elementów budynku, wymiana 

pokryć dachowych pionów instalacji technicznych, termomodernizacje. 

5. W pierwszej kolejności wykonywane będą remonty: 

 wynikające z wymogów bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi a także 

bezpieczeństwa mienia, 

 usuwanie zaistniałych awarii wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych 

w lokalach i budynkach, 

 zgodnie z opracowanym planem remontów budynków mieszkalnych i lokali na każdy 

rok budżetowy. 
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6. Sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy odbywa 

się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 234, z późn. zm.), przepisów wykonawczych do powołanej ustawy oraz 

podejmowanych uchwał Rady Miejskiej w Siedliszczu w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiących własność Gminy. 

7. Planuje się sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 

8. Głównym celem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy jest nie tylko utrzymanie lokali mieszkalnych w niepogorszonym stanie, lecz dążenie 

do poprawy ich stanu technicznego i standardu. 

9. Zapewnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo jedno oraz wielorodzinne, co 

w realiach gminy przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkaniowej gminy. 

10. Warunkiem powodzenia w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych jest tworzenie 

właściwej polityki państwa w zakresie m. in. dotowania, co pozwoli gminie w oparciu 

o własny budżet i otrzymaną dotację celową, tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.  
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VII. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku 

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy 
Siedliszcze (ul. Długa, ul. Sokolec, ul. Spacerowa, ul. Szkolna) 

Na realizację przedsięwzięcia w 2021 r. wydatkowano kwotę 55 492,80 zł. Wydatki 
zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania 
inwestycji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Całość wydatków poniesionych w 2021 r. została 
sfinansowana z budżetu gminy. 

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marynin, ul. Długa, ul. Źródlana 

W 2021 roku wykonano dokumentacje projektową na w/w inwestycje. Z budżetu gminy 
wydatkowano na ten cel kwotę 5 500,00 zł. 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siedliszcze, zakup samochodu 
asenizacyjnego, zakup koparki z osprzętem i ładowarki do osadu ściekowego 

W 2021 r. wykonano dokumentacje techniczną na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w m. Siedliszcze. Wydatki w kwocie 5 500,00 zł zostały sfinansowane z budżetu gminy. 

Zakup przyczepy do ciągnika 

Na ten cel wydano z budżetu 44 562, 41 zł. Zakupiono przyczepę rolniczą PRONAR 
T679/4M – kamieniarkę na potrzeby utrzymania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz 
wykorzystywany do utrzymywania dróg. Przyczepa została dostarczona przez 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "FINO" Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Rampa Brzeska 
7A. 

Zakup wozu do przewozu wody pitnej 

Na ten cel wydano z budżetu 26 730,65 zł. Zakupiono na potrzeby utrzymania sieci 
wodociągowej  wykorzystywaną w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej lub 
planowanych wyłączeniach w dostawie wody. Wóz dostarczyła firma: Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe „AgroComaster” Sp. z o.o., ul. Kościelna 79, 42-609 Tarnowskie Góry. 

Utwardzenie placu targowego w m. Siedliszcze 

Na budowę utwardzenie placu targowego w m. Siedliszcze przy ulicy Lubelskiej wydano 
kwotę 118 998,81 zł. Prace wykonała firma „B.G. CONSTRUCTION” sp. z o.o.,Wólka Tarnowska 
55, 22-150 Wierzbica. Wykonano prace pomiarowe, profilowanie i równanie nawierzchni, oraz 
wykonano warstwę ulepszoną masa asfaltową. Zadanie wykonano i oddano do użytkowania 
w dniu 13 sierpnia 2021 r. 

Zakup kosiarki samojezdnej 

Na ten cel wydano z budżetu 18 390,00 zł. Zakupiono kosiarkę samojezdna Sthil do 
utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Siedliszcze. Kosiarka została dostarczona 
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przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "FINO" Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Rampa 
Brzeska 7A. 

Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Szkolnej i Zamkowej 

Na przebudowę drogi gminnej wydatkowano kwotę 16 205,25 zł. Wykonano prace 
pomiarowe, wyrównano nierówności oraz uzupełniono istniejącą nawierzchnię kruszywem. 

Przebudowa dróg gminnych w m. Romanówka 

Na przebudowę dróg gminnych w m. Romanówka wydatkowano kwotę 440 000,00 zł.  
W ramach przedsięwzięcia zostały przebudowane drogi łącznej długości 1 570 mb położone 
w m. Romanówka. Po ogłoszonym przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę, którym 
zostało „B.G. CONSTRUCTION” sp. z o.o. z siedzibą w Wólka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica. 

Przebudowa dróg gminnych w m. Majdan Zahorodyński 

Na przebudowę dróg gminnych w m. Majdan Zahorodyński wydatkowano kwotę 
440 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zostały przebudowane drogi łącznej długości 1 565 
mb położone w m. Majdan Zahorodyński. Po ogłoszonym przetargu nieograniczonym 
wyłoniono wykonawcę, którym zostało „B.G. CONSTRUCTION” sp. z o.o. z siedzibą w Wólka 
Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica. 

Przebudowa ulicy Żabiej w Siedliszczu 

Na przebudowę ulicy Żabiej w Siedliszczu wydatkowano kwotę 40 000,00 zł. W ramach 
przedsięwzięcia ułożono nową warstwę asfaltową na odcinku 140 mb. Po ogłoszonym 
przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę, którym zostało „B.G. CONSTRUCTION” 
sp. z o.o. z siedzibą w Wólka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica. 

Przebudowa dróg gminnych w m. Brzeziny 

Na przebudowę dróg gminnych w m. Brzeziny wydatkowano kwotę 370 000,00 zł. 
W ramach przedsięwzięcia zostały przebudowane drogi łącznej długości 1 430 mb położone 
w m. Brzeziny. Po ogłoszonym przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę, którym 
zostało „B.G. CONSTRUCTION” sp. z o.o. z siedzibą w Wólka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica. 

Przebudowa ulicy ks. Janusza Krzaka i ulicy Piaskowej w m. Siedliszcze 

Na przebudowę ulic ks. Janusza Krzaka oraz ul. Piaskowej wydatkowano kwotę 
442 200,00 zł. W ramach przebudowy wykonano nową warstwę asfaltową na odcinku łącznej 
długości 802 mb. Po ogłoszonym przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę, którym 
zostało „B.G. CONSTRUCTION” sp. z o.o. z siedzibą w Wólka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica. 
Inwestycja została dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 
215 000,00 zł. 

Monitoring Miasta Siedliszcze 

Wykonano systemu monitoringu na słupach energetycznych w miejscowości Siedliszcze. 
Na ten cel wydano z budżetu 72 000,00 zł. Prace wykonała firma House of Sites Łukasz Korab, 
ul. Szwejka 82, 20-713 Lublin. 
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Budowa placu zabaw w miejscowości Bezek 

Na budowę placu zabaw w miejscowości Bezek wydano kwotę 78 966,08 zł. 
Przeprowadzono zapytanie cenowe na wyłonienie wykonawcy i wybrano ofertę firmy Müller 
Jelcz-Laskowice Sp. z o.o., al. Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice na dostawę i montaż 
urządzeń tj.: Stepper Zewnętrzny, Bujak – „KONIK” sprężynowy jednoosobowy, Bujak – 
„SKOCZEK” sprężynowy jednoosobowy, Huśtawka Wagowa, Wiosła Zewnętrzne, Tablica 
informacyjna z regulaminem, Kosz na śmieci betonowy, Ławka Betonowa (parkowa), Statek 
Mini, Karuzela Krzyżowa;. Zadanie wykonano i oddano do użytkowania 7 grudnia 2021 r. 

Budowa sieci LAN 

Wykonano wymianę sieci komputerowej i rozbudowano wyposażenie serwerowni w UM 
w Siedliszczu. Koszt zadania to 97 514,77 zł, prace wykonała firma YAPIDA Piotr Małyska, 
Rozkopaczew 80, 21-100 Rozkopaczew. W ramach rozbudowy serwerowni zakupiono także 
urządzenie  do przechowywania kopii zapasowych koszt 11 305,93 zł. 

Zakup samochodu osobowego 

Na zakup samochodu osobowego wydano z budżetu 89 092,26 zł. Zakupiono samochód 
marki Suzuki Vitara, od Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „Bocar” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa. Samochód będzie 
wykorzystywany na potrzeby pracowników administracyjnych.   

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze 

Na przebudowę budynku przy ul. Szpitalnej w miejscowości Siedliszcze wydano w 2021 r. 
z budżetu kwotę 339 205,24 zł. Po ogłoszonym przetargu nieograniczonym wyłoniono 
wykonawcę, którym została firma Monument sp. z o.o., ul. Rynek III 26, 21-010 Łęczna. 
Zakończenie przebudowy oraz oddanie do użytku zgodnie z umową się na kwiecień 2022 r. 
Postęp prac na dzień sporządzenia raportu: od podpisania umowy z wykonawcą wybranym 
w postępowaniu przetargowym Gmina Siedliszcze dwukrotnie aneksowała umowę na 
realizację zadania w związku z wnioskami wykonawcy – Firmą Monument, która jako powody 
niewykonania w terminie zamówienia wskazywała pandemię COVID – 19 oraz obecną wojnę 
na Ukrainie. W kwietniu 2022 r. firma Monument zaprzestała wykonywanie wszelkich prac na 
budowie, a w maju 2022 r. Gmina Siedliszcze wypowiedziała umowę na realizację w/w zadania 
z winy Wykonawcy. Obecnie Gmina Siedliszcze przeprowadziła inwentaryzację wykonanych 
prac oraz rozpoczęła procedury mające na celu wyłonienie nowych wykonawców zadania oraz 
dokończenie rozpoczętych prac przez podwykonawców zadania. 

Zakup samochodu dla OSP Siedliszcze 

Na zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Siedliszcze wydatkowano kwotę 
140 000,00 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono samochód pożarniczy marki Ford 
Transit, wykonano zabudowę specjalistyczną oraz zamontowano zbiornik na wodę. 
Przedsięwzięcie wykonała firma Pojazdy Pożarnicze ZABUDOWY SPECJALNE – CIECHANÓW 
Aneta Łuka, ul. Pułtuska 130, 06-400 Ciechanów. 
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Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze 

Na realizację budowy kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej dla 
123 mieszkańców Gminy wydano kwotę 398 300,00 zł. Gmina wspólnie z mieszkańcami 
wybudowała kolektory słoneczne dofinansowując częściowo koszty budowy. Wybrano 
z przetargu nieograniczonego wykonawcę tj. Firma Usługowo - Handlowa SPEC - REM Andrzej 
Gruszka z Chojeńca. Odbiór i przekazanie do użytkowania odbyło się zgodnie z umową. 

Ławeczka - pomnik poety Wacława Iwaniuka (rynek Siedliszcze) 

Na ławeczkę - pomnik poety Wacława Iwaniuka wydano z budżetu 3 000,00 zł. W ramach 
zadania zapłacono za wykonanie projektu. Przedsięwzięcie było realizowane wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Siedliskie Towarzystwo Regionalne. 

VIII. Usługi Komunalne i drogi gminne 

Obowiązki wynikające z ustawy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków realizuje Gmina Siedliszcze. Na obszarze gminy Siedliszcze nie 
istnieje odrębne przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz pobierania 
stosownych opłat, ze względu na ten fakt zadania przedsiębiorstwa wodociągowo – 
kanalizacyjnego wykonuje Urząd Miejski w Siedliszczu – Wydział Infrastruktury oraz Wydział 
Podatków i Opłat Lokalnych. 

Usługi Komunalne 

Zaopatrzenie w wodę i energię, liczba i procentowy odsetek odbiorców przyłączonych do 
sieci: 

 wodociągowej: gospodarstw domowych – 2410, pozostałych – 83, 
 kanalizacyjnej: gospodarstw domowych - 457, pozostałych – 41, 
 gazowej: Gmina Siedliszcze nie posiada sieci gazowej, 
 energetycznej: brak danych, 
 liczba wszystkich gospodarstw domowych wynosi ok. 2 600. 

Gospodarka odpadami:  

 liczba gospodarstw domowych uiszczających opłatę za odbiór odpadów: 1920, 
 wysokość opłaty w gospodarstwach domowych: 

o małe gosp. domowe: odpady selektywne - 14 zł/m-c, zmieszane 28 zł/m-c 
o duże gosp. domowe: odpady selektywne - 28 zł/m-c, zmieszane 56 zł/m-c 

 wysokość opłaty za domek letniskowy lub nieruchomość rekreacyjno-
wypoczynkową: 

o selektywne - 150 zł/rok  
o zmieszane   - 300 zł/rok 

 przychody gminy z tego tytułu w 2021 roku wynosiły:  492 511,62 zł 
 odsetek odpadów poddanych recyklingowi:  38,14%. 
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 liczba dzikich wysypisk:  0 
 odsetek odpadów zebranych selektywnie:  46,10%. 

Aktualnie Gmina Siedliszcze zarządza 169,32 km sieci wodociągowej i 9,00 km sieci 
kanalizacyjnej. 

Drogi gminne 

Długość dróg zarządzanych przez Gminę Siedliszcze – 337,511 km dróg publicznych,  
w tym:  

 drogi o nawierzchni asfaltowej 71,942 km, co stanowi 21,32% dróg gminnych  
 drogi o nawierzchni twardej inna niż asfaltowa 2,210 km, co stanowi 0,65% dróg 

gminnych, 
 drogi o nawierzchni nieulepszonej 31,922 km, co stanowi 9,46% dróg gminnych,  
 drogi nieutwardzone 231,437 km, co stanowi 68,57% dróg gminnych (dojazdowe 

do pól). 

W roku 2021 zostało przebudowane 5 507 km dróg gminnych. Przebudowa polegała na 
poprawie standardu drogi ze standardu drogi twardej nieutwardzonej do drogi asfaltowej. 
Przebudowa została przeprowadzona w na drogach położonych w miejscowościach: 

 Siedliszcze: 
o ul. ks. Janusza Krzaka 0,651 km 
o ul. Piaskowa  0,151 km 
o ul. Żabia   0,140 km 

 Majdan Zahorodyński  1,565 km 
 Romanówka   1,570 km 
 Brzeziny    1,430 km 
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IX. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz zasady ich utrzymania 
odbywać się będzie na podstawie Porozumienia Międzygminnego nr D/DK/6/2021 z dnia 
13 grudnia 2021 r. zawartego pomiędzy Gminą Siedliszcze a Miastem Chełm, będącym 
właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23a. Miasto 
Chełm oprócz miejsca w schronisku zapewni przebywającym tam bezdomnym zwierzętom 
odłowionym na terenie gminy Siedliszcze stałą opiekę weterynaryjną oraz właściwe warunki 
bytowania. Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2024 r., a środki 
finansowe na jej realizację są rokrocznie zabezpieczane w budżecie gminy. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz obligatoryjne zabiegi sterylizacji albo kastracji 
bezdomnych zwierząt oraz usypiania ślepych miotów odbywać się będą na podstawie Umowy 
Nr 66/I/2021 z dnia 14.12.2021 r. zawartej z Firmą Carmir Spółka z o.o. z siedzibą przy 
ul. Zenona Waśniewskiego 1, 22-100 Chełm, która zajmuje się administrowaniem 
i utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23a, 
posiadającą stosowne zezwolenie Burmistrza Siedliszcza z dnia 15.02.2017 i 14.02.2019 roku. 

3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przy współpracy 
z jednostką prowadzącą Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chełmie oraz organizacją 
społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w zakresie promowania 
i patronowania organizowanym akcjom adopcyjnym. Mieszkańcy będą informowani w sposób 
zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej gminy o możliwości zaopiekowania się 
bezdomnymi zwierzętami odłowionymi na terenie gminy Siedliszcze. 

4. Bezdomne bądź czasowo odebrane właścicielowi zwierzęta gospodarskie z terenu gminy 
Siedliszcze zostaną umieszczone w gospodarstwie rolnym Pana Piotra Mroza (Umowa 
Nr 2/I/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.) do czasu znalezienia im nowego właściciela lub ich 
zwrotu. Pan Piotr Mróz zagwarantuje przyjętym zwierzętom gospodarskim opiekę oraz 
właściwe warunki utrzymania. Oprócz odpowiedniego wyżywienia i wody pitnej zapewni im 
pomieszczenie chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz w razie 
wystąpienia takiej potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną. 

5. W momencie wystąpienia kolizji drogowej z udziałem zwierząt wyznaczony pracownik Urzędu 
Miejskiego w Siedliszczu dostępny pod nr telefonu 512 123 875 skontaktuje się z lekarzem 
weterynarii pełniącym całodobowy dyżur w Lecznicy dla zwierząt w Siedliszczu ul. Leśna 8, lub 
z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet w Cycowie (umowa nr 10/I/2022 z dnia 16.02.2022 r.) 
którzy podejmą odpowiednie działania. 

6. Zwłoki padłych zwierząt nie posiadających właściciela, na terenie gminy Siedliszcze będą 
zbierane przez P.P.P. „BACUTIL” Szpetko, Szpetko Spółka Jawna, z którą została podpisana 
stosowna umowa Nr 1/Z/2021 z dnia 03 stycznia 2022 r. Odbiór i transport padłej sztuki 
odbywał się będzie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia do zakładu utylizacji w Zastawiu. 

7. W 2021 r. zapewniono opiekę na koszt gminy: 15 psów oddano do schroniska, leczeniu, 
sterylizacji poddano 2 koty. 

       Koszt realizacji zadania w 2021 r.: ok. 27 000,00 zł.  
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X. Kultura 

Wydarzenia realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu: 

Tabela 13. Wydarzenia realizowane przez GOK 

Lp. Wydarzenie Liczba uczestników 

1.  
Konkurs na najpiękniejsze świąteczne iluminacje 

i dekoracje 
6 

2.  Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie” 92 

3.  Ferie z GOK Siedliszcze 30 

4.  Siedliska Biesiada Literacka 70 

5.  
Wystawa malarstwa Urszuli i Henryki Bedlińskich 

„Natchnienia…” 
30 

6.  Dni Kultury Żydowskiej 60 

7.  
Wystawa fotografii Agnieszki Bydlińskiej 

„W zupełnie starym stylu” 
35 

8.  Konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie” 29 

 Razem 352 

Wydarzenia Realizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. Iwaniuka w Siedliszczu: 

Tabela 14. Wydarzenia realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

Lp. Wydarzenie Ilość Liczba uczestników 

1.  Lekcje biblioteczne 1 19 

2.  Zajęcia plastyczne 10 140 

3.  Wystawy 4 318 

4.  Spotkania autorskie 1 67 

5.  
„Mała Książka- Wielki Człowiek”- akcja 

czytelnicza 
1 7 

6.  Konkursy 7 474 

7.  
Akcja czytelnicza „Dzień pluszowego 

misia” 
1 45 

  Razem 1070 

Łącznie:  
 ilość wydarzeń:  33 
 liczba uczestników:  1 422 
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Wskaźniki: 
 liczba książek na 1000 mieszkańców  2 556 
 liczba wypożyczeń na 1000 mieszkańców 1 337 
 liczba wydarzeń na 1000 mieszkańców  4,8 
 frekwencja na 1000 mieszkańców  376 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Siedliszczu prowadzone są koła zainteresowań: 
 Koło modelarskie 
 Koło teatralne 
 Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 
 Zespoły ludowe 
 Zajęcia rzeźbiarskie 
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XI. Oświata 

Realizacja zadań oświatowych, to jedno z najistotniejszych spośród zadań publicznych 
samorządu terytorialnego. Gmina Siedliszcze od lat inwestuje w kształcenie mieszkańców 
angażując własne środki finansowe oraz pozyskując fundusze zewnętrzne poprzez różnego 
rodzaju programy rozwojowe. 

Bezpłatny dostęp do edukacji na terenie gminy zapewnia dzieciom i młodzieży Zespół 
Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu przy ul. Alekdandra Bałasza 1. W skład placówki 
wchodzą: Przedszkole Samorządowe (oddane do użytku w roku 2018) oraz Szkoła 
Podstawowa w Siedliszczu (funkcjonująca w obecnym budynku od 1997 roku).  

Budynki obu placówek tworzą nowoczesny kompleks z zapleczem sportowym  
w postaci boiska trawiastego do gry w piłkę nożną, bieżni tartanowej, boisk do gry w piłkę 
koszykową i siatkową oraz miejscem do skoku w dal i urządzeniami minisiłowni zewnętrznej. 
W obrębie zespołu szkół znajduje się także scena letnia, wykorzystywana podczas uroczystości 
szkolnych i środowiskowych.  

Systematyczne nakłady na rozwój infrastruktury, doposażanie w pomoce dydaktyczne, 
sprzęt technologii informacyjnej, przeprowadzane remonty i modernizacje budynków 
zapewniają wychowankom bezpieczeństwo, komfort nauki i realizację treści podstawy 
programowej na każdym etapie kształcenia.  

W roku 2021 m.in. przeprowadzono prace remontowe: 
 modernizacja i remont kompleksu boisk sportowych z położeniem nowej 

nawierzchni bieżni tartanowej – koszt całkowity 185 350,00 zł. w całości 
pochodzący z budżetu gminy, 

 mycie elewacji od strony północnej budynku szkoły,  
 remont podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych, 
 remont sanitariatów uczniowskich, 
 malowanie sal dydaktycznych, korytarzy w przedszkolu i szkole, pomieszczeń 

kuchni.  
Rok 2021 w związku z utrzymującą się na terenie całego kraju pandemią koronawirusa 

był kolejnym czasem obowiązywania obostrzeń wprowadzających m.in. zaostrzenie wymogów 
bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego,  czasowego zawieszania zajęć, a co za tym idzie 
zmiany sposobu nauczania i przejście uczniów i nauczycieli w tryb pracy zdalnej. Wymagało to 
dużego zaangażowania i współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Dużym ułatwieniem 
okazało się doświadczenie, udoskonalone metody pracy wypracowane podczas poprzedniego 
roku i obowiązującej w tym czasie nauki online, zastosowanie jednolitego systemu 
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem aplikacji TEAMS oraz wprowadzony dziennik 
elektroniczny. Nieocenioną pomocą okazał się pozyskany przez gminę i użyczany uczniom 
sprzęt w postaci laptopów. Na przestrzeni roku w przedszkolu i szkole kilkakrotnie na 
pojedyncze oddziały nakładana była kwarantanna i nauka na odległość. 

W Zespole Szkół w Siedliszczu edukacją objętych było: 
 29 dzieci trzyletnich 
 32 dzieci czteroletnich 
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 37 dzieci pięcioletnich 
 50 sześciolatków w dwóch oddziałach przedszkola i jednym w szkole 

podstawowej 
 467 uczniów w klasach I – VIII 

łącznie 615 osób. 
Przedszkole Samorządowe w Siedliszczu otwarte jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach 6.50 - 15.30. Nad każdym oddziałem opiekę sprawuje wychowawca wspomagany 
przez pomoc nauczyciela.  

Kadrę pedagogiczną tworzą wykwalifikowani nauczyciele o różnym stopniu awansu 
zawodowego: 

 nauczyciel stażysta – 2 osoby 
 nauczyciel kontraktowy – 1 osoba 
 nauczyciel mianowany – 3 osoby 
 nauczyciel dyplomowany – 3 osoby. 

Obsługę niepedagogiczną przedszkola tworzyło 6 osób, z tego 4 zatrudnione w pełnym 
wymiarze godzin i 2 w niepełnym, co w przeliczeniu daje 1,5 etatu. 

Na powierzchni 470 m2 przedszkola znajdują się cztery sale dydaktyczne z pełnym 
zapleczem sanitarnym, przylegającymi szatniami. W budynku znajduje się także rozdzielnia 
posiłków z pełnym wyposażeniem, zmywalnia naczyń z wyparzaczem, pokój socjalny dla 
pracowników. Znajdujące się w salach pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audiowizualny, 
tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, klimatyzacja dają dzieciom swobodę podczas 
zabawy i możliwości nabywania wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą 
programową.  

Zajęcia dzieci trzy, cztero i pięcioletnich odbywają się w budynku przedszkola. Dzieci 
sześcioletnie korzystają z pomieszczeń szkoły podstawowej w pełni wyposażonych 
i dostosowanych do ich możliwości rozwojowych.  

Wszystkie dzieci objęte były dożywianiem. Posiłki przygotowywane były przez kuchnię 
szkoły podstawowej. W zależności od czasu pobytu dziecka w placówce zróżnicowana była 
liczba wydawanych posiłków. Z wybranej formy posiłku korzystało: 

 jeden posiłek – 50 dzieci 
 dwa posiłki – 47 dzieci 
 trzy posiłki – 51 dzieci 

Całodzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu (śniadanie, obiad i podwieczorek), to 
koszt 5 zł. Rodzice partycypują jedynie w kosztach zakupu produktów niezbędnych do 
przygotowania posiłków, koszty produkcji są finansowane z budżetu gminy. Posiłki są 
smaczne, zróżnicowane, przygotowywane zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego.  

Zajęcia edukacyjne prowadzi wykwalifikowana kadra. Poprzez udział w różnego 
rodzaju formach doskonalenia zawodowego nauczyciele dbają o własny rozwój, a zdobytą 
wiedzę i umiejętności przekładają na bezpośrednią pracę z dziećmi.  

Obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzone były zajęcia z rytmiki i języka 
angielskiego. Chętne dzieci uczestniczą w nieodpłatnych  zajęciach religii oraz plastycznych, 
technicznych, matematycznych, teatralnych, sportowych i czytelniczych zgodnie 
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z indywidualnymi  zainteresowaniami i predyspozycjami. Efektem pracy dzieci i nauczycieli był 
udział i osiągane sukcesy w konkursach organizowanych wewnątrz przedszkola, a także 
o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym.  

Opieką specjalistów szkolnych – pedagoga i logopedy objęte były dzieci wymagające 
wsparcia w rozwoju. Organizowane były konsultacje dla rodziców.  

Dzieci chętnie korzystają z przylegającego do przedszkola placu zabaw. Wspólna 
zabawa na świeżym powietrzu kształtuje umiejętności określone w podstawie programowej, 
wspomaga także rozwój emocjonalny, pomaga w nawiązywaniu pozytywnych relacji 
interpersonalnych, uczy współpracy z rówieśnikami, rozwija kreatywność i wyobraźnię.  

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie spowodowane wirusem SARS-COV-2 
ograniczone zostały wyjścia i wyjazdy dzieci oraz odwiedziny osób postronnych. Wewnątrz 
przedszkola odbywały się inscenizacje z okazji m.in. Dnia Chłopca, Mikołajek, Dnia Kobiet, 
a także uroczystości z okazji świąt państwowych, np. 11 listopada, 3 Maja. Występy dzieci 
transmitowane były online dla rodziców i innych zainteresowanych osób. Po raz kolejny 
przedszkole było organizatorem Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „Siedliskie Nutki” dla dzieci 
z sąsiednich gmin, który także przeprowadzono online.  

Dbając o wszechstronny rozwój oraz w trosce o bezpieczeństwo dzieci przedszkole 
współpracowało z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin m.in. Warsztatami 
Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim, Gminną Biblioteką Publiczną im. Wacława 
Iwaniuka w Siedliszczu, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siedliszczu. Wspólne zajęcia 
i spotkania kształtowały u dzieci empatię, umiejętność współpracy, poczucia własnej wartości 
i otwartości na potrzeby innych, propagowały zdrowy styl życia. 

Rozpoznawanie potrzeb w sferze dydaktycznej, emocjonalnej oraz zorganizowanie 
najskuteczniejszych form pomocy możliwe było dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno 
– Pedagogiczną w Rejowcu Fabrycznym (której punkt konsultacyjny od wielu lat działa na 
trenie szkoły) Sądem dla nieletnich, Kuratorami społecznymi oraz instytucjami działającymi na 
terenie gminy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  Komisariatem Policji, Niepublicznym 
Ośrodkiem Opieki Medycznej Uni – Med.  

Nakłady finansowe na edukację przedszkolną w roku 2021 wyniosły łącznie 
1 150 189,15 zł, z czego 145 429,00 pochodziło z dotacji państwa (co stanowiło 12,66%). 
Odpłatność rodziców za czesne i wyżywienie wyniosła 83 293,35 zł. (co stanowi 7,24%). 
Przeciętny koszt utrzymania 1 dziecka przedszkolnego wyniósł 7 517,58 zł, z czego po 
odliczeniu dotacji i odpłatności rodziców koszt ponoszony przez Gminę był równy kwocie 
6 021,00 zł. 

Lokalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedliszczu z dala od  ruchu ulicznego, 
ogrodzony teren, duża ilość zieleni, miejsca do rekreacji i wypoczynku powodują, że placówka 
jest bezpiecznym miejsce nauki i pracy dla wychowanków. W codziennych zajęciach 
edukacyjnych oraz podczas organizowanych uroczystości szkolnych i środowiskowych 
wykorzystywany jest także kompleks sportowy i scena letnia.  

W roku 2021 w szkole nauką objęto: 
 18 sześciolatków w jednym oddziale przedszkolnym 
 53 dzieci w trzech oddziałach klas pierwszych 
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 51 dzieci w trzech oddziałach klas drugich 
 68 dzieci w  trzech oddziałach klas trzecich  
 59 uczniów w trzech oddziałach klas czwartych 
 28 uczniów w jednym oddziale klasy piątej 
 64 uczniów w trzech oddziałach klas szóstych 
 99 uczniów w pięciu oddziałach klas siódmych, w tym 22 uczniów w oddziale 

sportowym 
 68 uczniów w trzech oddziałach klas ósmych. 

W funkcjonującym oddziale sportowym w rozszerzonej liczbie godzin wychowania 
fizycznego, uczniowie rozwijają umiejętności gry w piłkę ręczną (dziewczęta) i nożną (chłopcy). 

Nad każdym oddziałem opiekę sprawował wychowawca. Kadrę szkoły tworzyli 
wykwalifikowani nauczyciele  o różnym stopniu awansu zawodowego: 

 nauczyciel stażysta – 1 osoba 
 nauczyciel kontraktowy – 3 osoby 
 nauczyciel mianowany – 16 osób 
 nauczyciel dyplomowany – 34 osoby 

łącznie 54 osób, z tego 46 zatrudnionych  w pełnym wymiarze godzin, 8 w niepełnym 
wymiarze, co stanowi 6,36 etatu. 

Do dyspozycji uczniów jest 21 sal dydaktycznych, w tym pracownie: 2 informatyczne, 
biologiczna, plastyczna, muzyczna oraz sale edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Dzięki 
współpracy z Ogólnopolską Sieci Edukacyjną we wszystkich salach dostępny jest 
szerokopasmowy Internet. W klasach znajduje się stanowisko komputerowe dla nauczyciela.  
Sale dydaktyczne są widne, wyposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej. Korytarze są przestronne zapewniające swobodne przemieszczanie 
się i bezpieczeństwo uczniów. 

W pracowniach informatycznych znajduje się po 24 stanowiska dla uczniów 
i dodatkowe stanowisko dla nauczyciela (wszystkie komputery z dostępem do Internetu), 
tablice interaktywne, rzutniki, sprzęt nagłaśniający. 

Szkoła dysponuje: 10 komputerami stacjonarnymi, 83 nowoczesnymi laptopami, 25 
tabletami, 11 tablicami interaktywnymi z osprzętem, 3 wizualizatorami, 4 rzutnikami 
multimedialnymi, 8 urządzeniami do skanowania i drukowania, kserokopiarką.  

Stan techniczny budynku jest dobry. Bieżące remonty i inwestycje znacząco wpływają 
na bezpieczeństwo uczniów i komfort nauki. Pozyskiwane środki zewnętrzne oraz udział 
w projektach pozwalają doposażyć placówkę w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 
technologii informacyjnej.  

Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną i siłownię, gdzie po zakończonych 
lekcjach odbywają się zajęcia klubów sportowych działających na terenie gminy.   

Organizowana jest nauka języków obcych. Obowiązkowym językiem obcym dla dzieci 
sześcioletnich i uczniów wszystkich oddziałów jest język angielski. W roku 2021 uczniowie klas 
siódmych i ósmych uczyli się języka niemieckiego i rosyjskiego.  

Rozwijane kompetencje kluczowe, innowacyjne rozwiązania metodyczne, stosowane 
przez nauczycieli formy pracy, zajęcia w terenie, wycieczki edukacyjne i krajoznawcze 
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pomagają uczniom w opanowaniu umiejętności i wiedzy niezbędnych na kolejnych etapach 
kształcenia. Wspomagają w samorealizacji i rozwoju osobistym, przygotowują do pełnienia ról 
społecznych w życiu dorosłym. W okresie nauki zdalnej i w okresie pracy z zachowaniem 
reżimu sanitarnego wyjścia, wyjazdy edukacyjne i krajoznawcze odbywały się w ograniczonym 
zakresie. Uczniowie częściej odwiedzali wirtualnie ciekawe miejsca w obrębie kraju i świata 
poznając nie tylko ich walory geograficzne, krajoznawcze, ale także kulturowe. 

Praca nauczycieli i wychowawców wspomagana jest przez pracowników 
niepedagogicznych. Zatrudnionych było 7 pracowników administracji oraz 27 pracowników 
obsługi, z tego 2 osoby w niepełnym wymiarze godzin, co daje 1,5 etatu. 

Szkoła w pełni wywiązuje się ze swoich statutowych zadań edukacyjnych, opiekuńczych 
i wychowawczych. Wszystkie dzieci od szóstego roku życia mają zapewniony bezpłatny dowóz 
na zajęcia szkolne. Czterema autobusami szkolnymi w 2021 roku odjeżdżało łącznie  353 osób. 
Nad bezpieczeństwem dzieci w autobusach czuwają opiekunowie. Harmonogram i trasy 
kursów były tak opracowane, aby do maksimum skrócić czas oczekiwania uczniów na 
przystankach. Czas dojazdu uczniów nie przekracza 20 minut. 

W szkole funkcjonuje świetlica, która opieką obejmuje wszystkie dzieci oczekujące na 
odjazdy autobusów oraz zgłoszone przez rodziców. Codziennie od godz. 6.50 do 10.30 i od 
11.15 do 15.20 świetlica oferuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, plastyczne, rekreacyjne, 
rozwijające zainteresowania dzieci. Realizując wyznaczone zadania nauczyciele wspomagali 
uczniów w utrwalaniu zdobytych podczas lekcji wiadomości i umiejętności. Organizowali m.in. 
wspólne odrabianie prac domowych, wskazywali alternatywne sposoby spędzania wolnego 
czasu bez komputera i telefonu, zachęcali do czytania ciekawej literatury dziecięcej 
i młodzieżowej. Tematyka zajęć była dostosowana do potrzeb i zainteresowań dzieci.   

Biblioteka szkolna oferuje uczniom bogaty księgozbiór, a także wartościowe 
czasopisma zgodne z ich zainteresowaniami. We współpracy z Publiczną Biblioteką im. 
Wacława Iwaniuka w Siedliszczu oraz bibliotekami z terenu powiatu i województwa 
organizowane były spotkania z pisarzami, podróżnikami, organizowano wiele zajęć 
bibliotecznych, konkursy promujące czytelnictwo. Wszystkie działania opisane są na stronie 
internetowej biblioteki.  

Dla chętnych dzieci kuchnia szkolna przygotowuje gorący jednodaniowy obiad. 
Codziennie wydawanych było 350 posiłków. Odpłatność za jeden obiad wynosiła 3,5 zł. 
I stanowiła wyłącznie koszt zakupu produktów niezbędnych do jego produkcji. Pozostałe 
koszty pokrywał organ prowadzący.  

Wsparciem i opieką otoczone są wszystkie dzieci szkoły podstawowej. Wychowawcy, 
nauczyciele wspólnie z pedagogiem szkolnym diagnozowali potrzeby edukacyjne 
i emocjonalne uczniów, podejmując najskuteczniejsze i najbardziej efektywne formy pomocy.  
Prowadzone były także konsultacje dla rodziców, spotkania indywidualne, prelekcje 
i pogadanki na zebraniach oddziałowych. Dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Rejowcu Fabrycznym, na bieżąco prowadzona była specjalistyczna ocena 
rozwoju dzieci i wskazywane działania wspierające ich rozwój na miarę indywidualnych 
możliwości.  
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W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby dzieci zorganizowane były zajęcia 
specjalistyczne: 

 zajęcia rewalidacyjne, dla 8 uczniów ze niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dla 28 uczniów na podstawie opinii 
pedagogiczno – psychologicznej 

 zajęcia logopedyczne, dla 31 dzieci z przedszkola oraz 16 uczniów z wadami 
wymowy (prowadzone przez szkolnych specjalistów oraz pracowników poradni 
psychologiczno – pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym) 

 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, dla 8 dzieci z wadami postawy 
 zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności, dla 132 uczniów z klas I – VIII  
 zajęcia z języka polskiego dla dzieci powracających z zagranicy  
 zajęcia z terapii sensorycznej dla jednego ucznia klasy III, prowadzone  

w specjalistycznej poradni poza szkołą, koszt zajęć był refundowany rodzicom 
 opiekę nauczyciela wspomagającego dla ucznia klasy III zgodnie z zaleceniami 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
Na podstawie wyników diagnoz pedagogicznych przeprowadzonych przez nauczycieli  

i specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej zorganizowano zajęcia dydaktyczno – 
wyrównawcze dla potrzebujących uczniów: 

 edukacja polonistyczna 
 edukacja matematyczna            w klasach I – III 
 język angielski 
 język polski 
 matematyka                               w klasach IV - VIII 
 język angielski. 

Bogata oferta zajęć dodatkowych, kół zainteresowań przedmiotowych, artystycznych  
i sportowych pozwala na wszechstronny rozwój uczniów Szkoły Podstawowej w Siedliszczu. 
Zorganizowano zajęcia dla chętnych uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej oraz z oddziałów 
IV – VIII: 

edukacja wczesnoszkolna koła: 
 polonistyczne 
 matematyczne 
 przyrodnicze 
 plastyczne 
 czytelnicze 
 rekreacyjno - sportowe 

klasy IV – VIII koła: 
 matematyczne 
 polonistyczne 
 języka angielskiego 
 fotograficzne 
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 plastyczne 
 wokalne 
 czytelnicze 
 rekreacyjno – sportowe. 

Dwa razy w tygodniu dyżur w szkole pełni pielęgniarka z Niepublicznego Ośrodka 
Opieki Zdrowotnej Uni-Med w Siedliszczu. 

W maju uczniowie najstarszych klas przystąpili do egzaminów ósmoklasisty. Egzaminy 
odbyły się zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i GIS z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Uczniowie rozwiązywali teksty z języka polskiego, matematyki i języka 
angielskiego. 

Wyniki szkoły w poszczególnych częściach egzaminu: 
 język polski – 58% 
 matematyka – 45% 
 język angielski – 52% 

Analiza wyników osiągniętych przez uczniów wskazała obszary, które należy doskonalić 
w kolejnych latach oraz treści, które należy utrwalić i usystematyzować, określiła kierunki 
pracy z uczniami.   

Uczniowie szkoły podstawowej w Siedliszczu chętnie uczestniczą w konkursach 
i zawodach sportowych o różnym szczeblu zdobywając nagrody i wyróżnienia. Szkoła była 
także organizatorem konkursów wewnątrzszkolnych oraz imprez  okolicznościowych, 
patriotycznych dla społeczności lokalnej, zawodów sportowych o szerszym zasięgu, działań 
z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów. Współpracuje w tym zakresie 
z instytucjami z terenu gminy m.in. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siedliszczu, Biblioteką 
Publiczną im. Wacława Iwaniuka w Siedliszczu, Posterunkiem Policji, a także instytucjami 
spoza gminy. 
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Przygotowywane były apele okolicznościowe, okołoświąteczne, np. Dzień Chłopaka, 
Dzień Edukacji Narodowej, Mikołajki, Dzień Patrona, Jasełka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, 
a także związane ze świętami państwowymi, m.in. obchody wybuchu II wojny światowej, 
11 listopada, 3 Maja. Z uwagi na koronawirusa zdecydowana większość udostępniana była 
widzom online. 

Realizowano treści dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, 
właściwego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, zdrowego trybu życia, 
kształtowania zasad higieny osobistej, ekologii i recyklingu.  

Akcje charytatywne podejmowane na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt 
kształtowały w dzieciach wrażliwość, empatię, zrozumienie dla potrzebujących. Uczyły 
współpracy i zaangażowania.  

Nauczyciele i wychowawcy utrzymywali stały kontakt z  rodzicami uczniów informując 
na bieżąco o osiągnięciach, zachowaniu, spostrzeżeniach dotyczących dzieci. Pomocny w tym 
był dziennik elektroniczny prowadzony równolegle z tradycyjną formą dokumentacji 
nauczania.  

W roku 2021 wydatki ogółem na szkołę wyniosły 7 827 737,08 złotych. Z tej kwoty 
4 919 878,00 zł pochodziło z subwencji budżetu państwa (co stanowi 62,85%). W przeliczeniu 
na jednego ucznia ogólna kwota wydatków wyniosła 16 254,20 zł, z czego 10 614,43 zł. 
pokrywa subwencja. Po odliczeniu odpłatności za obiady kwota, którą dołożyła ze środków 
własnych Gmina do każdego ucznia wyniosła 5 641,44 zł.   

Wszystkie działania szkoły opisane są na stronie internetowej www.zsiedliszcze.edu.pl 
oraz na fanpage szkoły. 
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XII. Pomoc Społeczna 

Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na 
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one wstanie pokonać, 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. Zadaniem 
pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, przez podejmowanie działań zmierzających 
do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, 
forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających 
udzielenie pomocy. 

Zadania ustawy o pomocy społecznej 

Zgodnie z art. 7 ustawy, pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności 

przy wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawy tj.: ubóstwa, 

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa 

lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności 

w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, 

o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2016 r. 

o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub 

ekologicznej. Pomoc udzielana w przypadku trudnej sytuacji życiowej przy spełnieniu 

ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnej dla osoby samotnej 701,00 zł dla 

osoby w rodzinie 528,00 zł. 

Formy pomocy udzielonej w 2021 roku - świadczenia pieniężne. 

Zasiłek stały – maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł. Zgodnie art. 37 

ustawy o pomocy społecznej całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych 

osób do kryterium ustawowego. Z powyższego świadczenia w 2021 roku korzystało 56 osób 

(liczba osób w rodzinie 77). 

Zasiłek okresowy – świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy 

społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż 
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ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego. 

Decyzją przyznano świadczenie w formie zasiłku okresowego dla 60 osób (liczba osób 

w rodzinie 137). świadczenie było przyznane z  powodu  bezrobocia, niepełnosprawności 

z innych powodów niż w/w wymienione. 

Zasiłek celowy – zadanie własne gminy, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej 

potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, 

leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych 

remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

Zasiłek celowy przyznano 15 osobom. 

Świadczenia niepieniężne 

Usługi opiekuńcze – świadczone są w miejscu zamieszkania osoby i obejmują pomoc 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza 

pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które wymagają pomocy innych osób 

a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 

W 2021 roku usługi opiekuńcze świadczone były w miejscu zamieszkania dla 15 osób. 

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej – zadanie finansowane ze środków 

własnych gminy. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

W 2021 roku w Domach Pomocy Społecznej z terenu Gminy Siedliszcze przebywało 9 osób. 

Praca socjalna – jest to jedno z głównych zadań w zakresie pomocy społecznej, praca 

socjalna dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do Ośrodka. 

Celem pracy socjalnej jest umożliwienie osobom i rodzinom kierowania własnym 

postępowaniem oraz zdobycie niezależności w zabezpieczeniu warunków niezbędnych do 

egzystencji godnej człowieka. 

W 2021 roku pracą socjalną objętych było 143 rodzin, liczba osób w rodzinach 356 osób. 
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Tabela 15. Formy udzielanej pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu w 2021 roku 

Lp. Forma udzielanej 
pomocy 

Liczba osób, 
którym została 

udzielona 
pomoc 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba osób 
(świadczenia) 
w rodzinach, 

którym została 
udzielona 

pomoc 
1.  Zasiłki stałe 56 602 334 758  zł 77 
2.  Zasiłki okresowe 

ogółem 
60 311 129 789 zł 137 

3.  Schronienie 1 12 8 200 zł 1 
4.  Posiłek 77 6 353 23 930 zł 183 
5.  Usługi opiekuńcze 13 5 934 134 398 zł 14 
6.  Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
0 0 0,00 zł 0 

7.  Sprawienie pogrzebu 0 0 0,00 zł 0 
8.  Zasiłki celowe 70 nd 41 157,00 zł 151 
9.  Zasiłki celowe dla 

osób opuszczających 
zakłady karne 

0 0 0,00 zł 0 

10.  Osoby przebywające 
w DPS (ponoszona 

przez OPS 
odpłatność) 

9 108 372 9760 zł 9 

Powody, udzielania przez pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu: 

Tabela 16. Powody przyznania pomocy finansowej i w naturze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedliszczu 
na dzień 31.12.2021 r. 

Powód trudnej sytuacji 
życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 
Ogółem 

1 2 

Ubóstwo 1. 123 256 
Sieroctwo 2. 0 0 

Bezdomność 3. 1 1 
Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

4. 11 74 

W tym: 
Wielodzietność 

5. 11 74 

Bezrobocie 6. 67 180 
Niepełnosprawność 7. 71 141 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

8. 13 13 
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Bezradność w sprawach 
opiekuńczo wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem 

9. 105 304 

W tym: 
Rodziny niepełne 

10. 6 41 

Rodziny wielodzietne 11. 8 55 
Przemoc w rodzinie 12. 7 27 

Potrzeba ochrony ofiar 
handlu ludźmi 

13. 0 0 

Alkoholizm 14. 6 12 
Narkomania 15. 0 0 

Trudności w przystosowaniu 
do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

16. 4 4 

Brak umiejętności w 
przystosowaniu do życia 
młodzieży opuszczającej 

placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

17. 0 0 

Trudności w integracji osób, 
które otrzymały status 
uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 

18. 0 0 

Zdarzenie losowe 19. 0 0 
Sytuacja kryzysowa 20. 0 0 

Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 

21. 0 0 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

W 2021 roku Ośrodek kontynuował realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”. Pomoc w ramach programu rządowego objęto dzieci oraz osoby 
dorosłe. 

Pomoc udzielana tym osobom w dwóch formach: 
 w formie posiłku dla  w szkołach, korzystało 77 uczniów. 
 w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 55 rodzin. 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 218) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

1. Realizowano Gminny Program  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020. 

2. Prowadzenie było poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 
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i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą  
w rodzinie. 

3. Zespół Interdyscyplinarny realizował zadania z zakresu procedury Niebieska Karta oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zespól Interdyscyplinarny relatywizował procedurę Niebieska Karta dla 17 rodzin, z czego 
7 Niebieskich Kart zostało wszczętych w 2021 roku. 

Liczba zakończonych procedur Niebieskie Karty w przypadku: 
 ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz zrealizowaniu planu pomocy 
rodzinie – 10 

 w przypadku braku zasadności podejmowania działań – 6 

Liczba posiedzeń ZI – 5 spotkania 
Liczba posiedzeń Grup roboczych - 30 spotkania 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie 
Pieczy Zastępczej. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 821). 

Gmina Siedliszcze realizowała działania  skierowane do rodzin wieloproblemowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny na umowę o pracę w wymiarze 

pełnego etatu. Zakres zadań asystenta rodziny obejmował cztery obszary: bezpośrednią pracę 

z rodziną, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny oraz 

organizację własnej pracy. 

Mówiąc o funkcji asystenta rodziny można wyodrębnić: funkcję wsparcia psychologiczno-

emocjonalnego, opiekuńczą, doradczą, diagnostyczno-monitorującą, mediacyjną, 

wychowawczą, motywująco-aktywizującą oraz koordynacji działań skierowanych na rodzinę. 

Głównym celem i zadaniem asystenta było wspieranie i towarzyszenie rodzinie w ich 

codziennym życiu, aby prawidłowo wypełniała obowiązki względem poszczególnych członków 

rodziny, wzmacnianie i wsparcie emocjonalne w czasie pandemii i trudnym okresie  izolacji. 

Ważnym zadaniem w pracy z  rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych było zapewnienie wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa w formie rozmowy z psychologiem. Zadaniem 

asystenta rodziny była również współpraca z jednostkami administracji rządowej 

i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 
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Wsparciem Asystenta rodziny w roku 2021 objęto 11 rodzin: 

1. Ilość spotkań asystenta z rodzinami – 454 

2. Ilość osób w rodzinach – 57 

a) osoby dorosłe – 28 

b) dzieci – 29 

3. Ilość rodzin, którymi asystent zakończył współpracę – 0 

4. Ilość rodzin, w których zakończono współpracę z osiągnięciem zamierzonych celów – 0 

5. Ilość rodzin, w których zakończono współprace ze względu na zmianę miejsca  zamieszkania 

– 0 

6. Liczba rodzin objętych nadzorem kuratora – 5 

Rodziny zastępcze: 

Zgodnie z artykułem 176 pkt 5 w/w ustawy do zadań własnych gminy należy współfinansowanie 

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Wysokość tej opłaty reguluje art. 191 ust. 8 ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który stanowi, że w przypadku umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki  

w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Tabela 17. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 

Liczba dzieci 
umieszczonych w 
pieczy zastępczej 

Liczba rodzin 
spokrewnionych 

Liczba rodzin 
zawodowych 

Placówki 
opiekuńczo-

wychowawcze 
Koszty 50% 

8 
3 1 1 

62 997 zł Liczba dzieci Liczba dzieci Liczba dzieci 
3 2  

Informacja o realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych za okres 
od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. 

Liczba złożonych wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie KDR – 12, w tym: 



Raport o stanie Gminy Siedliszcze 

Strona 43 z 48 
 

 dla rodziny wielodzietnej występującej po raz pierwszy o wydanie Karty – 6, 

 dla rodziny wielodzietnej występującej po raz pierwszy o wydanie Karty, lecz o przyznanie Karty 

wyłącznie dla rodziców – 3, 

 dla rodziny wielodzietnej występującej o wydanie KDR dla nowego członka rodziny – 1, 

 dla rodziny wielodzietnej występującej o wydanie KDR dla członka rodziny, który był już 

wcześniej jej posiadaczem (przedłużenie ważności) – 2. 

Liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny – 12. 

Liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny – 38, w tym: 

 rodziców/małżonków – 17; 

 dzieci – 21. 
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XIII. Bezpieczeństwo 

Posterunek Policji w Siedliszczu 

Struktura zagrożenia przestępczością 

Najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa są przestępstwa skierowane przeciwko: osobie, 
zdrowiu oraz mieniu tj. rozboje, uszkodzenia ciała, bójki i pobicia, kradzież cudzej rzeczy, 
kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia. Wobec powyższego działania zostały 
ukierunkowane w głównej mierze na zapobieganie tego typu przestępstwom. 

Posterunek Policji w Siedliszczu swoim działaniem obejmuje miasto oraz gminę 
Siedliszcze. Ogółem stwierdzono 85 przestępstw w roku 2021 (121 w 2020 r.) uzyskując 
wykrywalność na poziomie 89,17 %. 

Liczba zaistniałych przestępstw w wybranych kategoriach w 2021 roku: 

Tabela 18. Liczba przestępstw w wybranych kategoriach 

Kategoria 2021 2020 
kradzież cudzej rzeczy 3 4 
kradzież z włamaniem 4 3 

Rozboje i wymuszenia rozbójnicze 0 2 

uszkodzenie mienia 7 1 

bójki i pobicia 2 2 

nietrzeźwi kierujący 15 20 

przestępstwa gospodarcze 8 4 

znęcanie się nad rodziną 3 4 

ustawy o narkomanii 1 1 

alimenty (art. 209 kk) 7 10 

Struktura zagrożenia wykroczeniami 

W toku prowadzonej działalności prewencyjnej przez poszczególnych policjantów, 
egzekwowano od miejscowej społeczności obowiązki właściwego przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego, utrzymania porządku w obrębie posesji. W trakcie realizowanych 
przedsięwzięć stosowano wobec ujawnionych sprawców wykroczeń represje w drodze 
postępowania wnioskowego bądź mandatowego. 

W efekcie realizowanych przedsięwzięć w ramach prowadzonych postepowań 
wyjaśniających w 2021 r. skierowano do Sądu 84 wnioski o ukaranie (78 w 2020 r.). 

W drodze postpowania mandatowego nałożono 536 grzywien, w tym 61 wobec 
sprawców wykroczeń dokuczliwych społecznie. 
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Praca w ruchu drogowym 

Układ komunikacyjny na terenie miasta i gminy Siedliszcze tworzy droga krajowa K-12, 
wojewódzkie W- 838 i W - 839, powiatowe oraz drogi gminne. 

Z analizy zdarzeń zaistniałych w ruchu drogowym w roku 2021 r. na drogach publicznych 
przebiegających przez teren działania tutejszej jednostki wynika, iż stan bezpieczeństwa, w tym 
zakresie kształtuje się korzystnie, niemniej należy podjąć stosowne działania zmierzające do 
ograniczenia zdarzeń w ruchu drogowym.  

Jeśli chodzi o zdarzenia kwalifikujące się jako wypadek drogowy tego typu czynów 
odnotowano 3 (13 w 2020 r.). 

W odniesieniu do zdarzeń kwalifikujących się jako kolizje drogowe tego typu zdarzeń 
odnotowano 78 (67 w 2020 r.). 

W toku działań prewencyjnych zatrzymano 24 kierujących pojazdami mechanicznymi jak 
i niemechanicznymi pod wpływem alkoholu (łącznie w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu). 
W ramach działań prewencyjnych na drodze represje w formie postepowania mandatowego 
stosowano wobec 126 sprawców wykroczeń (188 w 2020 r.). 

Zestawienie odnotowanych przestępstw wskazuje, iż występują powtarzające się grupy 
przestępstw, tj. przeciwko mieniu (kradzież z włamaniem i uszkodzenie mienia), skierowane 
przeciwko interesom rodziny, (znęcania się nad rodziną uchylania się od alimentów, kierowania 
gróźb karalnych) oraz w kategorii przestępstw drogowych (w sprawach prowadzenia przez 
nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi i naruszających zakazy sądowe czy też 
posiadających decyzje o cofnięciu uprawnień). 

Praca prewencyjna – dzielnicowi 

Dzielnicowi na terenie miasta i gminy Siedliszcze przeprowadzili łącznie 15 (22 w 2020 r.) 
spotkania z dziećmi, młodzieżą pedagogami oraz rodzicami, podczas których poruszano problemy 
zagrożeń związanych z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków, przestrzegano młodzież 
przed skutkami łamania prawa, a także przekazywano informacje na temat bezpiecznego 
zachowania oraz jak należy postępować, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Podczas spotkań 
z rodzicami omawiano problematykę odpowiedzialności rodziców za małoletnie dzieci, zgodnie 
z przepisami zawartymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W 2021 roku odnotowano 3 (4 w 2020 r.) przypadków przestępstw z art. 207 kk (tj. 
znęcanie się nad członkiem rodziny). W ramach procedury „Niebieskiej Karty" na terenie 
miasta i gminy Siedliszcze sporządzono 6 (19 w 2020 r.) formularzy. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Udział jednostek OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2021 roku to 89 wyjazdów. 
 OSP Siedliszcze 105 wyjazdów, w tym: 

o 3 wyjazdy do budynków mieszkalnych 
o 4 wyjazdy do palącej się sadzy w przewodach kominowych (budynki 

mieszkalne) 
o 13 wyjazdów do wypadków: 
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 5 wyjazdów na drogę krajową nr 12 
 5 wyjazdów na drogi wojewódzkie 
 3 wyjazdy na drogi powiatowe i gminne 

o 25 wyjazdów do suchych traw i szuwarów 
o 13 wyjazdów do zalanych piwnic 
o 9 wyjazdów do zalanych posesji 
o 22 wyjazdy do pozostałych pożarów, miejscowych zagrożeń: 

        1 pożar garażu  
        3 wyjazdy uwolnienie kota z drzewa  
        1 uwolnienie borsuka ze studni czerpalnej  
        1 pożar skrzynki elektrycznej  
        1 uwolnienie węża z piwnicy  
        1 uwolnienie łabędzia  
        1 zadymienie budynku mieszkalnego  
        1 usunięcie gniazda szerszeni  
        2 udzielenie pomocy podczas próby samobójczej      
        1 pożar ścierniska  
        1 wyważenie drzwi mieszkania osoby zmarłej  
        1 pożar balotów słomy  
        1 pożar śmieci  
        1 pożar trawy i śmieci  
        1 zadymienie kotłowni  
        1 usunięcie powalonego drzewa  
        1 pożar kotłowni  
        1 pożar samochodu osobowego w garażu  
        1 pożar stodoły. 
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XIV. Pożytek publiczny  

Gmina Siedliszcze od 2005 roku, nieprzerwanie, co roku powierza zadania z zakresu 
pożytku publicznego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rada Miejska w Siedliszczu, a wcześniej Rada Gminy, co roku uchwala „Program 
współpracy Gminy Siedliszcze z organizacjami pozarządowymi”, który zawiera m.in. kwotę 
przyznaną na realizację ww. zadań w budżecie Gminy. 

W 2021 roku kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu współpracy  
z organizacjami pożytku publicznego wynosiła 134 200,00 zł. Na podstawie otwartych 
konkursów ofert ogłoszonych w 2021 roku kwota przeznaczona na realizację zadań została  
w rozdysponowana w wysokości 100 516,48 zł na podstawie podpisanych umów: 

1. Rodzaj zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej 

w gminie Siedliszcze w 2020 r.” 

 Ludowy Klub Sportowy „SPÓŁDZIELCA” Siedliszcze – 90 516,48 zł. 

2. Rodzaj zadania: „Organizacja Zlotu Motocyklowego na terenie gminy Siedliszcze 

w 2021 r.” 

 Stowarzyszenie MOTOCYKLAN Siedliszcze – 10 000,00 zł. 
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