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1 WSTĘP 
 

Szanowni Państwo,    

Raport o stanie Gminy Siedlce jest opisem podjętych przez samorząd gminy działań 

administracyjnych i gospodarczych w roku 2018, służących utrzymaniu zasobów gminy oraz 

działaniom na rzecz jej rozwoju,  w tym zmianom kształtującym przestrzeń publiczną.                   

W  raporcie zawarte są informacje o aktywności organów gminy, działalności wójta,                     

w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. 

W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające zakres funkcjonowania 

instytucji wydatkujących środki z budżetu Gminy Siedlce  i stanowiące źródło oceny możliwości 

dalszego rozwoju Gminy. Opracowanie to jest opisem stanu, do którego można odwoływać się     

w realizacji strategii rozwoju, śledząc postępy dalszych zaplanowanych działań.    

Raport zawiera informacje następujących obszarów działalności Gminy: realizacja spraw 

społecznych i administracyjnych wójta i urzędu gminy, demografię, oświatę, finanse, 

zrealizowane inwestycje, gospodarka odpadami, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne       

i pomoc społeczna, ochrona środowiska i rolnictwo, realizowane inwestycje i programy 

rozwojowe. 

Opracowanie jest nowatorskie, nie nawiązujące formą do innych dotychczasowych dokumentów 

publikowanych na zakończenie poprzednich kadencji Rady Gminy.           

Jestem przekonany, że dane zawarte w tym dokumencie przekonają Państwa, iż Gmina Siedlce 

poprzez organ uchwałodawczy i wykonawczy dobrze realizuje zadania ustawowe i staje się 

miejscem coraz bardziej przyjaznym zarówno dla mieszkańców, jak też dla potencjalnych 

inwestorów. 

                                                                                                                 dr inż. Henryk Brodowski 

                                                                                                              Wójt Gminy Siedlce 
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2 INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE 
 

Gmina Siedlce to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim.               

W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim. Gmina Siedlce leży na 

Wysoczyźnie Siedleckiej na obszarze Niziny Południowo Podlaskiej w powiecie siedleckim, we 

wschodniej części województwa mazowieckiego. Obejmuje teren wokół granic 

administracyjnych miasta Siedlce. Gmina otacza miasto Siedlce stanowiące powiat grodzki. 

Powierzchnia gminy rozcięta jest dolinami rzek Muchawki, Liwca i Helenki. Dolina Liwca łącznie 
ze stawami siedleckimi została zaliczona do obszarów przyrodniczych o randze krajowej, 
a ochrona różnorodności biologicznej spowodowała wyznaczenie tu obszaru Natura 2000. 
Fragmenty doliny Muchawki (z rezerwatem Gołobórz) i uroczysko leśne Chodów należą do 
obszarów o randze regionalnej. 

Do zewnętrznych granic gminy Siedlce przylegają: od północy gmina Suchożebry, od wschodu 

gminy: Mordy i Zbuczyn, od południa gmina Wiśniew i Skórzec oraz od zachodu gminy: Kotuń 

i Mokobody. Obszar gminy obejmuje 14 154 ha, z czego 9 375 ha to użytki rolne, a 1 478 ha 

zajmują lasy. Wysokość na tym terenie wahają się od 137,5 m n.p.m. do 180 m n.p.m. 

Liczba mieszkańców stale rośnie. Gmina Siedlce według danych na dzień 31 grudnia 2018 r. 

posiada 18202 mieszkańców. Gęstość zaludnienia to 128 osoby na 1 km kwadratowy. 

W gminie znajduje się 35 sołectw: Białki, Biel, Błogoszcz, Chodów, Golice – Kolonia, Golice, 
Grabianów, Grubale, Jagodnia, Joachimów, Nowe Iganie, Nowe Opole, Opole Świerczyna, Osiny, 
Pruszyn, Pruszynek, Pruszyn – Pieńki, Pustki, Purzec, Rakowiec, Stare Iganie, Stare Opole, Stok 
Lacki Folwark, Stok Lacki, Strzała, Topórek, Ujrzanów, Wołyńce Kolonia, Wołyńce, Żabokliki – 
Kolonia, Żabokliki, Żytnia, Żelków – Kolonia, Swoboda, Wólka Leśna. 
 
Największymi obszarowo są sołectwa Stok Lacki, Chodów i Żelków-Kolonia. 
Powyżej 1000 mieszkańców mają miejscowości: 

Żelków-Kolonia – 1759 

Nowe Iganie – 1384 

Strzała –  1135 

Chodów – 1257 

Stock Lacki – Folwark - 1293 

Stok Lacki – 1056 

Grabianów – 1046 

 

W ostatnich latach nastąpił wzrost ludności w gminie, co z jednej strony spowodowane jest 
położeniem wokół miasta Siedlce, z drugiej – rozbudową planów zagospodarowania 
przestrzennego, w których nacisk położono na budownictwo mieszkaniowe i możliwość 
zakładania działalności gospodarczej.  
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Władze  gminy 

3 RADA GMINY 

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym w gminie. Do właściwości Rady Gminy 

należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Rada Gminy wybierana jest 

w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Kadencja Rady Gminy trwa 5 lat licząc od dnia 

wyboru. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek pomocniczych gminy. 

Radni w tajnym głosowaniu wybierają przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Rada Gminy 

obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na kwartał.  

 

SKŁAD RADY GMINY VII KADENCJI 
1. Elżbieta Łęczycka – Przewodnicząca Rady ( od 26.02.2015r. – 16.11.2018r.) 

2. Ludwik Kamiński - Pierwszy Wiceprzewodniczący (od 26.02.2015r. -16.11.2018r.) 

3. Mariusz Zając - Drugi Wiceprzewodniczący (od 01.12.2014r. – 16.11.2018r.) 

4. Chojecki Roman 

5. Gochnio Albert 

6. Gorzała Bogusława 

7. Guzek Zofia 

8. Koc Grzegorz 

9. Kozak Krystyna 

10. Matuszyński Grzegorz 

11. Misiura Marek 

12. Ornoch Sylwester 

13. Rymuza Andrzej 

14. Walo Mikołaj 

15. Woźnica Leszek 

 

SKŁAD RADY GMINY VIII KADENCJI: 
1. Andrzej Rymuza - Przewodniczący Rady wybrany 21.11.2018r. 

2. Mikołaj Walo  - Pierwszy Wiceprzewodniczący wybrany 21.11.2018r. 

3. Bogusława Gorzała - Drugi Wiceprzewodniczący wybrana 21.11.2018r. 

4. Chojecki Roman 

5. Gochnio Albert 

6. Kamiński Ludwik   

7. Guzek Zofia 

8. Koc Grzegorz 

9. Kosyl Stanisław 

10. Kozak Krystyna 

11. Kręgol Grażyna 

12. Matuszyński Grzegorz 

13. Wojtyra Elżbieta 

14. Olszak Aneta 

15. Woźnica Leszek 

  

http://www.infor.pl/prawo/gmina/
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SKŁADY LICZBOWE STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEDLCE: 

(uchwała Nr XLV/463/2018 z dnia 28 marca 2018 roku) 

Komisja Rewizyjna - 5 osób,  

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów - 13 osób,  

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - 13 osób,                   

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych  - 8 osób. 
Komisja Rewizyjna:  

1. Koc Grzegorz – Przewodniczący Komisji (od 02.06.2015r. – 16.11.2018r.) 

2. Gochnio Albert  

3. Gorzała Bogusława  

4. Matuszyński Grzegorz  

5. Misiura Marek 

 

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów:  

1. Rymuza Andrzej – Przewodniczący Komisji (od 16.12.2014r. – 16.11.2018r.) 

2. Kamiński Ludwik – Wiceprzewodniczący Komisji (od 16.12.2014r. – 16.11.2018r.) 

3. Chojecki Roman  

4. Gochnio Albert  

5. Gorzała Bogusława  

6. Guzek Zofia  

7. Kozak Krystyna  

8. Matuszyński Grzegorz  

9. Misiura Marek  

10. Ornoch Sylwester   

11. Woźnica Leszek  

12. Zając Mariusz  

13. Walo Mikołaj 

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:  

1. Woźnica Leszek – Przewodniczący Komisji (od 12.12.2014r. – 16.11.2018r.) 

2. Chojecki Roman – Wiceprzewodniczący (od 12.12.2014r. – 16.11.2018r.)  

3. Gochnio Albert  

4. Gorzała Bogusława  

5. Guzek Zofia  

6. Kamiński Ludwik  

7. Kozak Krystyna  

8. Łęczycka Elżbieta  

9. Matuszyński Grzegorz  

10. Ornoch Sylwester  

11. Rymuza Andrzej  

12. Walo Mikołaj 

13. Zając Mariusz 

 

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych:  

1. Kozak Krystyna - Przewodnicząca Komisji (od 12.12.2014r. – 16.11.2018r.) 

2. Ornoch Sylwester – Wiceprzewodniczący Komisji (od 12.12.2014r. – 16.11.2018r.) 

3. Chojecki Roman  

4. Gorzała Bogusława  

5. Koc Grzegorz  

6. Łęczycka Elżbieta  

7. Rymuza Andrzej 

8. Woźnica Leszek 
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SKŁADY LICZBOWE STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEDLCE: 

(uchwała Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku) 

Komisja Rewizyjna - 7 osób,  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 osób, 

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów - 15 osób,  

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - 14 osób,                  

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych  - 13 osób. 

 

Komisja Rewizyjna:  

1. Wojtyra Elżbieta – Przewodnicząca Komisji (wybrana 21.11.2018r.) 

2. Kręgol Grażyna – Wiceprzewodnicząca Komisji (wybrana  21.11.2018r.) 

3. Chojecki Roman  

4. Kamiński Ludwik  

5. Matuszyński Grzegorz  

6. Gochnio Albert 

7. Olszak Aneta 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:  

1. Gochnio Albert – Przewodniczący Komisji (wybrany  21.11.2018r.) 

2. Kamiński Ludwik – Wiceprzewodniczący Komisji (wybrany  21.11.2018r.) 

3. Chojecki Roman 

4. Olszak Aneta 

5. Wojtyra Elżbieta  

 

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów:  

1. Olszak Aneta – Przewodnicząca Komisji (wybrana 21.11.2018r.) 

2. Chojecki Roman – Wiceprzewodniczący Komisji (wybrany 21.11.2018r.) 

3. Gochnio Albert 

4. Gorzała Bogusława 

5. Guzek Zofia 

6. Kamiński Ludwik 

7. Koc Grzegorz 

8. Kosyl Stanisław 

9. Kozak Krystyna 

10. Kregol Grażyna 

11. Matuszyński Grzegorz 

12. Rymuza Andrzej 

13. Walo Mikołaj 

14. Wojtyra Elżbieta 

15. Woźnica Leszek 

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:  

1. Kamiński Ludwik – Przewodniczący Komisji (wybrany 21.11.2018r.) 

2. Walo Mikołaj – Wiceprzewodniczący Komisji (wybrany 21.11.2018r.) 

3. Chojecki Roman   

4. Gochnio Albert  

5. Gorzała Bogusława 

6. Guzek Zofia 

7. Kosyl Stanisław 

8. Kozak Krystyna 

9. Kregol Grażyna 

10. Matuszyński Grzegorz 
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11. Olszak Aneta 

12. Rymuza Andrzej 

13. Wojtyra Elżbieta 

14. Woźnica Leszek 

 

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych:  

1. Kozak Krystyna - Przewodnicząca Komisji (wybrana 21.11.2018r) 

2. Gorzała Bogusława – Wiceprzewodnicząca Komisji (wybrana 21.11.2018r.) 

3. Chojecki Roman  

4. Gochnio Albert 

5. Kamiński Ludwik 

6. Koc Grzegorz 

7. Kosyl Stanisław 

8. Kręgol Grażyna 

9. Olszak Aneta 

10. Rymuza Andrzej 

11. Wojtyra Elżbieta 

12. Walo Mikołaj 

13. Woźnica Leszek 

 

ILOŚĆ ODBYTYCH POSIEDZEŃ POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI: 

 

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów – łącznie 15 posiedzeń, w tym: 

 

VII Kadencja Rady Gminy - 10 posiedzeń  

18.01.2018r.; 21.02.2018r.; 21.03.2018r.; 19.04.2018r.; 17.05.2018r.; 21.06.2018r.; 23.08.2018r.; 

29.08.2018r.; 20.09.2018r.; 28.10.2018r. 

 

VIII Kadencja Rady Gminy - 5 posiedzeń 

21.11.2018r.; 26.11.2018r.; 12.12.2018r.; 17.12.2018r.; 20.12.2018r.  

 

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych – łącznie 12 posiedzeń, w tym: 

 

VII Kadencja Rady Gminy – 9 posiedzeń 

09.01.2018r.; 27.02.2018r.; 20.03.2018r.; 24.04.2018r.; 22.05.2018r.; 19.06.2018r.; 29.08.2018r.; 

18.09.2018r.; 16.10.2018r. 

 

VIII Kadencja Rady Gminy – 3 posiedzenia 

21.11.2018r.; 04.12.2018r.; 20.12.2018r. 

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – łącznie 12 posiedzeń, w tym:  

 

VII Kadencja Rady Gminy – 10 posiedzeń 

09.01.2018r.; 27.02.2018r.; 28.02.2018r.; 16.03.2018r.; 09.04.2018r.; 13.04.2018r.; 16.07.2018r.; 

31.08.2018r.; 18.09.2018r.; 16.10.2018r. 

 

VIII Kadencja Rady Gminy – 2 posiedzenia  

21.11.2018r.; 04.12.2018r. 
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Komisja Rewizyjna – łącznie 11 posiedzeń, w tym: 

 

VII Kadencja Rady Gminy – 9 posiedzeń 

09.01.2018r.; 19.02.2018r.; 20.03.2018r.; 24.04.2018r.; 07.05.2018r.; 19.06.2018r.; 28.08.2018r.; 

17.09.2018r.; 23.10.2018r. 

 

VIII Kadencja Rady Gminy – 2 posiedzenia 

21.11.2018r.; 04.12.2018r. 

 

W roku 2018 Komisje Rady Gminy odbyły 50 posiedzeń. 

 

Komisja Rewizyjna zajmowała się następującymi zagadnieniami: 

 Kontrolą wynajmów świetlic wiejskich za okres VII Kadencji; 
 Kontrolą zagadnienia dotyczącego zakłócenia stosunków wodnych w Stoku Lackim; 
 Kontrolą dotacji unijnych za okres VII Kadencji; 
 Kontrolą wydatków poniesionych na rozbudowę drogi w Ujrzanowie; 
 Kontrolą zadania dotyczącego rozbudowy Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim; 
 Kontrolą wydatkowania rezerwy budżetowej za okres VII Kadencji; 
 Kontrolą gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Siedlce 
 Rozpatrywaniem skarg na Wójta Gminy Siedlce. 

 

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów zajmowała się następującymi zagadnieniami: 

 Analizą stanu zatrudnienia i wydatków w dziale administracja publiczna w oparciu o regulamin 

organizacyjny Urzędu Gminy i regulaminów jednostek organizacyjnych; 

 Analizą zabezpieczonych środków i potrzeb na bieżące utrzymanie dróg gminnych; 
 Analizą informacji dotycząca gospodarki śmieciowej na terenie Gminy Siedlce w 2018 roku 

w kontekście realizacji uchwał; 

 Zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017; 

 Tematyką dotyczącą naliczania i poboru podatków; 

 Analizą wydatków w dziale oświata z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych i remontów szkół; 

 Rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku; 

 Analizą informacji na temat realizacji zadań inwestycyjnych w dziedzinie infrastruktury (sieci, 

obiekty kubaturowe, drogi); 

 Analizą informacji Wójta Gminy Siedlce nt. wszystkich złożonych wniosków do budżetu Gminy 

na 2019 rok; 

 Analizą informacji nt. uchwał Rad Sołeckich dot. podziału środków w ramach funduszu 

sołeckiego w 2019 roku. 

 Opiniowaniem stawek podatkowych na rok 2019; 

 Opiniowaniem projektu budżetu gminy na rok 2019. 

 

 

Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych zajmowała się następującymi zagadnieniami: 

 Spotkaniem z dyrektorami szkół celem zapoznania się z problemami placówek oświatowych 

oraz zasadami zatrudniania pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli 

wspomagających.; 
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 Stanem bezpieczeństwa w Gminie Siedlce; 

 Działalnością bibliotek; 

 Zasadami funkcjonowania świetlic wiejskich, uwagi opiekunów; 

 Organizacjami pozarządowymi; 

 Wakacyjnymi zajęciami organizowanymi przez GOK; 

 Analizą sprawozdania z działalności GOK-u i GOPS-u za rok 2017; 

 Stanem placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego; 

 Analizą sprawozdania z działalności GOK-u i GOPS-u za I półrocze 2018 roku; 

 Dyskusją nad wnioskami do projektu budżetu gminy Siedlce na 2019 rok; 

 Opiniowaniem projektu budżetu gminy na 2019 rok. 

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zajmowała się następującymi 

zagadnieniami: 

 Studium uwarunkowań zagospodarowania Gminy Siedlce – informacją na temat 

zaawansowania prac, ocena uwag; 

 Funkcjonowaniem ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie; 

 Planem zagospodarowania przestrzennego – analiza informacji o zaawansowaniu prac; 

 Funduszem unijnym PROW na lata 2014 – 2020; 

 Działalnością Izb Rolniczych; 

 Planem wspólnych inwestycji Spółek Wodnych z Gminą Siedlce na rok 2019, rozliczeniem 

inwestycji z roku 2018 ; 

 Informacją PWiK dotyczącą inwestycji zrealizowanych w 2018 roku oraz analizą 

przedstawionego planu na 2019 rok; 

 Analizą informacji z realizacji inwestycji kanalizacyjnych, wodociągowych i drogowych na 

terenie Gminy Siedlce; 

 Opiniowaniem projektu budżetu gminy na 2019 rok. 

 

Ilość posiedzeń wyjazdowych Komisji Rady Gminy - 4: 

13.04.2018r.- Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 

20.03.2018r. - Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych; 

29.08.2018r. – Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych; 

29.08.2018r. – Komisja Planowania, Budżetu i Finansów; 

 

  



12 
 

SESJE RADY GMINY SIEDLCE 

 

VII Kadencja Rady Gminy – 10 Sesji Rady Gminy: 

 XLIII Sesja – 25.01.2018r. 

 XLIV Sesja – 28.02.2018r. 

 XLV Sesja – 28.03.2018r. 

 XLVI Sesja – 26.04.2018r. 

 XLVII Sesja – 24.05.2018r. 

 XLVIII Sesja – 28.06.2018r. 

 XLIX Nadzwyczajna Sesja – 26.07.2018r. 

 L Sesja – 30.08.2018r. 

 LI Sesja – 27.09.2018r. 

 LII Sesja – 25.10.2018r. 

 

VIII Kadencja Rady Gminy – 3 Sesje Rady Gminy: 

 I Sesja – 21.11.2018r. 

 II Sesja – 30.11.2018r. 

 III Sesja – 28.12.2018r. 

Łącznie w roku 2018 odbyło się 13 Sesji Rady Gminy Siedlce. 

 

PROJEKTY UCHWAŁ: 

Ilość projektów uchwał przyjętych do porządku obrad na wniosek Wójta  – łącznie rozpatrzono 142 

projekty, w tym: 

VII Kadencja Rady Gminy: 

Styczeń 2018r. – 15 projektów, 

Luty 2018r. – 16 projektów, 

Marzec 2018r. – 15 projektów, 

Kwiecień 2018r. – 11 projektów, 

Maj 2018r. – 8 projektów, 

Czerwiec 2018r. – 9 projektów, 

Lipiec 2018r. – 3 projekty, 

Sierpień 2018r. – 15 projektów, 

Wrzesień 2018r. – 6 projektów, 

Październik 2018r. – 13 projektów. 

 

VIII Kadencja Rady Gminy: 

Listopad 2018r. – 3 projekty, 

Listopad 2018r. – 16 projektów, 

Grudzień 2018r. – 12 projektów. 

 

UCHWAŁY PODJĘTE 

Ilość podjętych uchwał w roku 2018 przez Radę Gminy Siedlce – 142 uchwały, w tym: 

VII Kadencja Rady Gminy: 

Styczeń 2018r. – 15 uchwał, 



13 
 

Luty 2018r. – 18 uchwał, 

Marzec 2018r. - 15 uchwał, 

Kwiecień 2018r. – 10 uchwał, 

Maj 2018r. – 8 uchwał, 

Czerwiec 2018r. - 9 uchwał, 

Lipiec 2018r. – 3 uchwały, 

Sierpień 2018r. – 16 uchwał, 

Wrzesień 2018r. – 6 uchwał, 

Październik 2018r. - 10 uchwał. 

VIII Kadencja Rady Gminy: 

Listopad 2018r. – 3 uchwały, 

Listopad 2018r. – 16 uchwał, 

Grudzień 2018r. – 13 uchwał. 

 

Łączna ilość uchwał przekazanych do: 

 Nadzoru Wojewody – 142 uchwały; 

 Regionalnej Izby Obrachunkowej – 43 uchwały. 

Łączna ilość uchwał opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w 

roku 2018 – 42 uchwały. 

 

INTERPELACJE RADNYCH 

Ilość złożonych ustnie interpelacji na Sesjach Rady Gminy w roku 2018 – 169 interpelacji, w tym: 

 

VII Kadencja Rady Gminy: 

Styczeń 2018r. – 8 interpelacji, 

Luty 2018r. – 21 interpelacji, 

Marzec 2018r. – 16 interpelacji, 

Kwiecień 2018r. – 20 interpelacji, 

Maj 2018r. – 20 interpelacji, 

Czerwiec 2018r. – 21 interpelacji, 

Sierpień 2018r. – 39 interpelacji, 

Wrzesień 2018r. – 12 interpelacji; 

Październik 2018r. – 12 interpelacji. 

 

VIII Kadencja Rady Gminy – 13 interpelacji (złożonych pisemnie). 

Ilość rozpatrzonych skarg w roku 2018 – 2 skargi. 

W roku 2018 odbyło się na terenie gminy 35 zebrań wiejskich. 

 

W ROKU 2018 ODBYŁY SIĘ WYBORY SAMORZĄDOWE – 21.10.2018R. -  I TURA WYBORÓW 

                                                                                                  04.11.2018R. – II TURA WYBORÓW 

 Powołano 8 Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania – 72 osoby; 

 Powołano 8 Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania – 72 osoby. 

 Wydano 2 obwieszczenia Wójta Gminy Siedlce dotyczące ustalenia obwodów i okręgów 

wyborczych. 
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W ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej złożono w roku 2018 na sesjach Rady 

Gminy  : 

 5 wniosków przez radnych gminy; 

 1 wniosek przez mieszkańca gminy. 

 

W roku 2018 mieszkańcy Gminy Siedlce złożyli ustnie na Sesjach Rady łącznie 6 wniosków lub zapytań 
do Wójta. 

4 WÓJT 
 

Organem wykonawczym gminy jest Wójt.  Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy 
określone przepisami prawa. 

Wójt jest funkcjonariuszem publicznym, wybieranym od 2002 roku w wyborach powszechnych, 
którego kadencja rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy i upływa z dniem 
objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta. 

Do zadań Wójta należy w szczególności: 
 przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy 
 określanie sposobu wykonywania uchwał 
 gospodarowanie mieniem komunalnym 
 wykonywanie budżetu 
 zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 
Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt wykonuje 
zadania przy pomocy Urzędu Gminy. 

Udział wójta w spotkaniach i  uroczystościach w 2018 roku  

 Interesanci, instytucje itd.  Uroczystości, konferencje, 
spotkania, komisje itd.  

1. STYCZEŃ 19 24 

2. LUTY  20 29 

3. MARZEC 22 20 

4. KWIECIEŃ  14 24 

5. MAJ  26 31 

6. CZERWIEC 21 49 

7. LIPIEC  12 15 

8. SIERPIEŃ 26 11 

9. WRZESIEN  19 53 

10.PAŹDZIERNIK  10 22 

11. LISTOPAD  9 12 

12. GRUDZIEŃ  16 26 

SUMA 214 316 

 

Wójt Gminy wydał w ciągu roku łącznie 203 zarządzeń: 115 zarządzeń jako organ gminy i 88 
zarządzeń jako kierownik urzędu. 
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5 URZĄD GMINY  
 

Gmina wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy, a także Gminne Jednostki Organizacyjne.  
Urząd Gminy to jednostka organizacyjna gminy, której przedmiotem działalności jest 
świadczenie pomocy wójtowi i radzie, w zakresie realizacji uchwał rady gminy, określonych 
przepisami prawa państwowego. Wójt, który jest kierownikiem urzędu, wykonuje uprawnienia 
zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 
W Urzędzie  Gminy Siedlce było zatrudnionych  63 pracowników samorządowych,  w tym: 59 osób 
w pełnym wymiarze czasu pracy,   4 osoby  na  ½ etatu , oraz dodatkowo w świetlicach wiejskich 
zatrudnieni byli opiekunowie świetlic na ½ etatu – 12 osób.   
 
Do działania w imieniu wójta, jako organu gminy, wójt wydał 26 upoważnień dla pracowników urzędu. 
W ramach współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach oraz Uczelnią Warszawską 
im. Marii Skłodowskiej-Curie zorganizowano praktyki zawodowe: 

 dla czterech uczniów, w zawodzie technik ekonomista, w okresie:  
09.04.2018 - 27.04.2018 

12.11.2018 - 30.11.2018 

 dla jednego studenta, kierunek zarządzanie kryzysowe, w okresie  
21.05.2018 - 25.05.2018  

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach oraz Uniwersytetem Przyrodniczo-
Humanistycznym w Siedlcach zorganizowano: 

 roboty publiczne dla trzech osób, w okresie:  
01.05.2018 - 30.09.2018 

23.07.2018 - 22.12.2018 

 prace interwencyjne dla dwóch osób, w okresie:  
       01.01.2018 - 14.06.2018        15.03.2018 - 14.12.2018 

 staże dla osób bezrobotnych – 2 osoby, w okresie: 
01.04.2018 – 30.09.2018 

01.11.2018 – 30.04.2019 

 staże dla studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe, w ramach projektu pn. „Masz 
Staż! Humaniści na współczesnym rynku pracy”, w okresie:  
16.04.2018 – 22.06.2018 

Obsługa interesantów 

Obsługa interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się poprzez dziennik podawczy w systemie 

tradycyjnym, ze wspomaganiem elektronicznym. Dekretacja odbywa się pisemnie i elektronicznie. 

Wszystkie możliwe do wprowadzenia do systemu dokumenty są skanowane i dołączane do spraw. Aby 

przyspieszyć pracę oraz zminimalizować ryzyko błędów, wdrożono elektroniczny obieg dokumentów, 

które wpływają do urzędu ( faktur, dokumentów handlowych, logistycznych i innych). 
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Ilość dokumentów zarejestrowanych w EZD (Elektroniczne zarządzanie dokumentacją) które 

wpłynęły do UG w Siedlcach w 2018 roku za pośrednictwem Dziennika Podawczego 

Miesiąc 
Liczba pism  
w miesiącu 

w tym: 

Dokumenty 
 Księgowe 

Umowy Wnioski Inne pisma 

Styczeń 2 213 398 20 504 1 291 

Luty 2 636 453 17 679 1 487 

Marzec 2 187 535 9 299 1 344 

Kwiecień 2 172 424 8 274 1 466 

Maj 1  639 456 7 236 940 

Czerwiec 1 922 469 4 253 1 196 

Lipiec 1 562 382 3 387 790 

Sierpień 2 049 448 29 728 844 

Wrzesień 2 147 508 11 537 1 091 

Październik 2 288 573 21 455 1 239 

Listopad 1 750 454 3 363 930 

Grudzień 1 681 628 9 263 781 

Łącznie przez 
 cały rok : 

24 246 5 728 141 4 978 13 399 

Średnio  
miesięcznie  

     2 021         477      12      415       1 117 

 
W 2018  roku nie wpłynęła żadna skarga na pracowników  Urzędu Gminy Siedlce, skierowana do 

Wójta Gminy.    

6 DEMOGRAFIA 
 

Wykaz miejscowości z terenu gminy Siedlce wraz z liczbą mieszkańców wg stanu na dzień 31 

grudnia 2018 roku 

 

Lp. 

 

Nazwa miejscowości  Ilość mieszkańców 

1 Białki 770 
2 Biel 39 



17 
 

3 Błogoszcz 208 
4 Chodów 1257 
5 Golice 563 
6 Golice-Kolonia 115 
7 Grabianów 1046 
8 Grubale 256 
9 Jagodnia 135 

10 Joachimów 117 
11 Nowe Iganie 1384 
12 Nowe Opole 966 
13 Opole-Świerczyna 52 
14 Osiny 79 
15 Ostrówek  48 
16 Pruszyn 431 
17 Pruszynek 258 
18 Pruszyn-Pieńki 394 
19 Purzec 211 
20 Pustki 138 
21 Rakowiec 350 
22 Stare Iganie 399 
23 Stare Opole 942 
24 Stok Lacki 1056 
25 Stok Lacki-Folwark 1293 
26 Strzała 1135 
27 Topórek 259 
28 Ujrzanów 769 
29 Wołyńce 436 
30 Wołyńce-Kolonia 201 
31 Wólka Leśna 190 
31 Żabokliki 658 
32 Żabokliki-Kolonia 191 
34 Żelków-Kolonia 1759 
35 Żytnia 97 

R A Z E M 18202 
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Wykaz miejscowości z terenu gminy Siedlce wraz z liczbą mieszkańców wg stanu na dzień 31 

grudnia 2018 roku (podział wg płci) 

 

Lp. 

 

Nazwa miejscowości Mężczyźni Kobiety Razem 

1 Białki 369 401 770 

2 Biel 20 19 39 

3 Błogoszcz 95 113 208 

4 Chodów 617 640 1257 

5 Golice 262 302 563 

6 Golice-Kolonia 58 57 115 

7 Grabianów 518 528 1046 

8 Grubale 119 137 256 

9 Jagodnia 59 76 135 

10 Joachimów 66 51 117 

11 Nowe Iganie 706 676 1384 

12 Nowe Opole 465 501 966 

13 Opole - Świerczyna 29 23 52 

14 Osiny 38 41 79 

15 Ostrówek 24 24 48 

16 Pruszyn 214 217 431 

17 Pruszynek 122 136 258 

18 Pruszyn-Pieńki 197 197 394 

19 Purzec 110 101 211 

20 Pustki 61 77 138 

21 Rakowiec 172 178 350 

22 Stare Iganie 205 194 399 

23 Stare Opole 478 464 942 

24 Stok Lacki 520 536 1056 

25 Stok Lacki-Folwark  645 648 1293 

26 Strzała 546 589 1135 

27 Topórek 125 134 259 

28 Ujrzanów 386 384 769 

29 Wołyńce 219 217 436 

30 Wołyńce-Kolonia 107 94 201 

31 Wólka Leśna  102 88 190 

32  Żabokliki 328 330 658 



19 
 

33 Żabokliki-Kolonia 102 89 191 

34 Żelków-Kolonia 867 892 1759 

35 Żytnia 45 52 97 

R A Z E M 8996 9206                   18202 

Pobyt czasowy 200 102 302 

 

 Statystyka mieszkańców gminy wg wieku i płci  

Pobyt stały w gminie na dzień 2018-12-31 
  

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 307 311 618 

3 105 101 206 

4-5 250 214 464 

6 139 123 262 

7 115 106 221 

8-12 565 585 1150 

13-15 311 296 607 

16-17 201 203 404 

18 119 117 236 

19-65 5987 0 5987 

19-60 0 5274 5274 

> 65 897 0 897 

> 60 0 1876 1876 

ogółem 8996 9206 18202 

 

 
Ewidencja Ludności  
 W Urzędzie Gminy na stanowisku ewidencji ludności w styczniu 2018 roku, sporządzono i przekazano: 

1) sprawozdanie do Urzędu Statystycznego dot. ludności zameldowanej na pobyt czasowy oraz      
nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy według stanu na 31 grudnia 
2017 roku.  

W sprawozdaniu tym ujęto liczbę osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące  

Ogółem :                        - 285 

- w tym mężczyźni         - 179 

- w tym kobiety              - 106 

- cudzoziemcy               -   17 

- liczbę osób (stałych mieszkańców gminy) nieobecnych w związku z wyjazdem za granicę na pobyt    

             czasowy ponad 3 miesiące – 6. 

2) Do Urzędu Skarbowego przekazano sprawozdanie dot. liczby mieszkańców w poszczególnych   
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      miejscowościach z uwzględnieniem poszczególnych ulic wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – 
      łączna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały -  18202. 

      3) Sporządzono listę osób podlegających kwalifikacji wojskowej  rocznika 1999 r.  
      4) Sporządzono i przekazano listy dzieci (podlegających obowiązkowi szkolnemu i przedszkolnemu)   
          poszczególnych roczników dla Zespołów Oświatowych naszej gminy w ilości – 61. 
      5) Sporządzono i przekazano w okresach miesięcznych do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie    
         (Wydział Spraw Obywatelskich) sprawozdania   z zakresu ewidencji ludności i udostępniania  
          danych   - 12. 
      6) Przekazano do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach liczbę dzieci rocznika  
          2017 zamieszkujących na terenie gminy Siedlce figurujących w rejestrach ewidencji ludności –   
          214.  
 
Wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego z wnioskami o nadanie „MEDALI ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” dla 26  par małżeńskich, którym staż małżeński przekroczył 50 lat.   
Ceremonia jubileuszowa odbyła się w grudniu 2018 roku. 
 
W 2018 roku wszczęto i przeprowadzono 10 postępowań administracyjnych dot. spraw meldunkowych. 
W tym:  

-  na wniosek właściciela  – 8 

-  z urzędu                         - 2 

- oraz 2 wnioski przekazano do Urzędu Miasta Siedlce wg właściwości miejscowej. 

Postępowania te zakończono wydaniem decyzji administracyjnej,  w tym :  

- orzekającej o wymeldowaniu osoby    - 8 

- umarzającej postępowania                  - 2 (postępowania bezprzedmiotowe). 

Przemeldowano – 592 osoby w miejscowości Golice ze względu na wprowadzenie ulic w tej wsi 
uchwałą Rady Gminy Siedlce.    
Przyjęto zgłoszeń meldunkowych ogółem              -   672  
w tym : 

- zameldowano na pobyt stały                   -   487 

- na pobyt czasowy                                    -   137 

- zameldowanie cudzoziemca                    -    37 

- wymeldowanie z pobytu stałego              -    44 

- wymeldowanie z pobytu czasowego        -    11 

Wydano      - 397  zaświadczeń z rejestru mieszkańców.  
Udzielono   - 268  odpowiedzi na wniosek o udostępnianie danych osobowych  z rejestru mieszkańców. 
W tym dla: 

- podmiotów publicznych  - 222  

- podmiotów prywatnych    - 46. 

Nadano nr PESEL dla cudzoziemców – 37. 
Ewidencja Ludności prowadzi stały rejestr wyborców. W ramach tego zadania raz na kwartał 
sporządzano meldunek o stanie rejestru wyborców dot. liczby   wyborców w poszczególnych okręgach 
wyborczych i obwodach głosowania. Meldunek ten na dzień 31 grudnia 2018 roku również zawiera inne 
dane dot.: 

- Wyborcy wpisani z urzędu            -   14106  

- Wyborcy wpisani na wniosek        -         83 

 

Informacje o skreśleniu z rejestru wyborców  

- co do których otrzymano zawiadomienia o pozbawieniu prawa wybierania   - 39                                                          
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- wpisani do rejestru wyborców w innej gminie                                              - 106 

- wpisani do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkali pod innym adresem   niż  

   adres ich zameldowania na pobyt stały - 3. 

W 2018 roku sporządzono spisy wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych  - wybory do rad 

gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 2018-10-21,   I głosowanie i II głosowanie    - 30. 

Spisy te były aktualizowane o informacje co do, których otrzymano zawiadomienia z innych gmin dot. 

dopisania osób do stałego rejestru wyborców, zgony oraz osoby wymeldowane i zameldowane na pobyt 

stały.   

Ilość przyjętych wniosków o dopisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców gminy Siedlce  - 44.                

We wszystkich przypadkach wydano decyzję pozytywną. 

 

Dowody osobiste i karta dużej rodziny 

W 2018 r. do Urzędu Gminy na stanowisko do spraw dowodów osobistych złożono 1659 wniosków 
o wydanie dowodu osobistego. 
Liczba wydanych dowodów osobistych           – 1721 szt. 
Liczba unieważnionych dowodów osobistych  – 1217 szt.:  
w tym unieważnione ze względu na: 

- upływ terminu ważności dowodu         – 787  

- zmiana danych zawartych w dowodzie – 81  

- zgon posiadacza dowodu osobistego – 125  

- utrata dowodu osobistego – 166  

- przekazanie przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego – 6  

- zmiana wizerunku twarzy – 5  

- uszkodzenie dowodu osobistego – 27  

- inne przyczyny – 20. 

Liczba wydanych zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – 135. 

Liczba rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny – 60 rodzin. 

 

Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny – 282 osoby: 

z tego liczba rodziców/małżonkow – 107 osób 

                                   liczba dzieci – 175 osób . 

Liczba osób, którym unieważniono Kartę Dużej Rodziny – 7 osób: 

z tego liczba rodziców/małżonkow – 3 osoby 

                                   liczba dzieci – 4 osoby . 

Liczba przyznanych duplikatów Karty Dużej Rodziny – 7 szt. 

Liczba przyznanych dodatkowych form Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej – 49 szt. 
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7  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

Liczba złożonych wniosków do Urzędu Gminy w 2018 r. (wg rodzaju): 

- założenie firmy– 177 (w tym 123 wpisy z terenu gminy) 

- zakończenie – 81 (w tym 64 wpisy z terenu gminy) 

- zmiana profilu prowadzonej działalności– 454 

- zawieszenie – 111 

- wznowienie – 61. 

 

Liczba złożonych wniosków spoza obszaru działania gminy w 2018 r.  

(wg miejsca zamieszkania) – 240 (w tym 120 wniosków z miasta Siedlce). 

Ilość podmiotów, które mają  główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy (stan 

na 31.12.2018r.) – 1222 

(w tym działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych na terenie gminy –     
  52 ). 
 
Rodzaj wykonywanej działalności – najpopularniejsze: 

- Transport drogowy towarów;  

- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;  

- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;  

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;  

- Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;  

- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;  

- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; 

- Zakładanie stolarki budowlanej; 

- Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,  

  z wyłączeniem motocykli;  

- Malowanie i szklenie;  

- Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli; 

- Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; 

- Tynkowanie;  

- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; 

- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  i niemieszkalnych;  

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 

- Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach  i targowiskach;  

- Wykonywanie instalacji elektrycznych;  

- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; 

- Przygotowanie terenu pod budowę.  

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została określona przez uchwałę        

Nr XLVIII/492/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28.06.2018r.: 
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-  poza miejscem sprzedaży – sklepy (wg zawartości alkoholu) 

a) do 4,5% (oraz piwa) – 50 zezwoleń 
b) od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 50 zezwoleń 
c) pow. 18% - 50 zezwoleń 
 
- w miejscu sprzedaży – lokale gastronomiczne (wg zawartości alkoholu) 

a) do 4,5% (oraz piwa) – 15 
b) od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 15 
c) pow. 18% - 15 
Ilość zezwoleń którą gmina może wydać w danym roku: 195 zezwoleń. 
 
Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie  (stan na 31.12.2018r.) 
1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem  
     sprzedaży (sklepy) – 33 
2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
    (lokale gastronomiczne) – 6. 
Ilość jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018 r. – 7    
  (imprezy jednodniowe). 
Ilość zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych ważnych w 2018 r. 
  (stan na 31.12.2018r.) 
1. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem   
    sprzedaży (sklepy) – 89 
2. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu    
    sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 14. 
 

Ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018r.: 
-poza miejscem sprzedaży (wg zawartości alkoholu) 

a) do 4,5% (oraz piwa) – 1 
b) od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 1 
c) pow. 18% - 1 
 

Wartość alkoholu sprzedanego w 2018 r. na terenie gminy (na podstawie oświadczeń złożonych 

przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych): 

a) do 4,5% (oraz piwa)                          – 8 434 050,49 zł 
b) od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)   –    374 541,63 zł 
c) pow. 18%                                          - 3 433 544,20 zł 
SUMA obrotów sprzedaży alkoholu na terenie gminy: 12 252 136,32zł 
 

Ilość decyzji wydanych przez Wójta w 2018r. o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych – 9. 
Wszczęto  jedno postępowanie z urzędu w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 
umorzone (czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego zgodnie z art. 17 § 1 pkt. 2 kpk). 
 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
W 2018 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 197.817,52 zł,                           
tj. 0,25% łącznych dochodów Gminy. 

EWIDENCJA MIEJSC NOCLEGOWYCH 
Ilość miejsc noclegowych na terenie Gminy (stan na 31.12.2018r.)  - 3 obiekty. 
Ilość złożonych wniosków o wpis do ewidencji w 2018 r.                - 1 
Ilość wydanych zaświadczeń o wpisie do ewidencji w 2018 r.         - 1 
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8 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

  INFORMACJA DOT. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GMINIE SIEDLCE ZA 2018 ROK 

 
1. Zamówienia udzielone w wyniku przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień 

publicznych o wartości szacunkowej zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy (zamówienia, gdzie zastosowanie 
mają przepisy krajowe, o szacunkowej wartości powyżej 30 tysięcy euro netto). 

 

  Roboty 

Budowlane 

Usługi Dostawy 

Ogółem liczba 

postępowań 

(zakończonych 

podpisaniem umowy) 

36 23 6 7 

Ogółem wartość 

udzielonych 

zamówień  (zł netto) 

29.872.105,38 27.101.779,65 292.322,76 2.478.002,97 

 

2. Zamówienia udzielone w wyniku zamówienia z wolnej ręki art. 67 ustawy Prawo zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy (zamówienie z wolnej ręki następuje 
przez skierowanie zaproszenia do swobodnie wybranego wykonawcy, o szacunkowej wartości 
powyżej 30 tysięcy euro netto). 

  Roboty 

Budowlane 

Usługi Dostawy 

Ogółem liczba 

postępowań 

(zakończonych 

podpisaniem umowy) 

2 2 0 0 

Ogółem wartość 

udzielonych 

zamówień (zł netto) 

480.487,81 480.487,81 0 0 

 

3. Zamówienia udzielone w wyniku przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej zamówienia równej lub przekraczającej kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy (zamówienia udzielone 
w wyniku przetargu europejskiego, inaczej unijnego, czyli, w których istnieje obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich). 
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  Roboty 

Budowlane 

Usługi Dostawy 

Ogółem liczba 

postępowań 

(zakończonych 

podpisaniem umowy) 

1 0 1 0 

Ogółem wartość 

udzielonych 

zamówień  (zł netto) 

854.189,78 0 854.189,78 0 

 

4. Liczba postępowań unieważnionych przeprowadzonych w trybie przetargu 
nieograniczonego (o szacunkowej wartości powyżej 30 tysięcy euro netto) – 18. 

5. Zamówienia Gminy Siedlce o wartości szacunkowej poniżej 30 tysięcy euro netto 
       Kwota łączna:    2.773.181,26 zł netto. 
6. Liczba zamówień udzielonych w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych (o szacunkowej wartości poniżej 30 tysięcy euro netto)  – 
58. 

7. Liczba postępowań unieważnionych przeprowadzonych w trybie zapytania ofertowego na 
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
(o szacunkowej wartości poniżej 30 tysięcy euro netto)  – 11. 
W Urzędzie Gminy łącznie przeprowadzono 126  postępowań. 

 

9 GOSPODARKA PRZESTRZENNA I AKTYWA 
 

Powierzchnia gruntów gminnych na koniec 2018 roku wynosiła 446,68 ha znajdujących się na terenie 

Gminy Siedlce. Gmina Siedlce posiada działkę o powierzchni 12 arów w mieście Siedlce, na którym 

znajduje się budynek Urzędu Gminy. 

W roku 2018 Gmina Siedlce poprzez zasiedzenie i komunalizację uregulowała stan prawny 8,7948 ha. 

Po stronie odpisów (zamiana i zbycie) Gmina Siedlce zmniejszyła swoje zasoby w działkach drogowych 

o 0,0732 ha i w pozostałych działkach o 7,4318 ha. Po stronie przypisów gmina zakupiła w 2018 roku 

jedynie działkę o pow. 0,0071 ha pod przepompownię ścieków. 

W ramach czynności administracyjnych opracowano i wydano: 

 210 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych, 

 179 postanowień  o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości, 

 167 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, 

 466 zaświadczeń  o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania         
       przestrzennego, 

 257 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 317 zaświadczeń w sprawie miejscowego planu rewitalizacji oraz o Specjalnej Strefie 

Rewitalizacji, 
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Przyjęto 1087 pism z uwagami do projektu studium zagospodarowania przestrzennego, które 

przekazano do Pracowni Projektowania Przestrzeni PLANAR z Olsztyna. 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O 

Właścicielami spółki jest miasto Siedlce i gmina Siedlce, posiadające na dzień 31 grudnia 2018 roku 

odpowiednio: Miasto Siedlce 93311 udziałów - 63,6%. Gmina Siedlce 53460 udziałów -36,4%,             

o wartość 53 460 000,00 zł 

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z O.O.  

Gmina Siedlce posiada 8520 udziałów o wartości 426 000,00 zł. 

Gospodarka mieszkaniowa  
 
Gmina Siedlce dysponuje 5 budynkami mieszkalnymi w których znajduje się : 
W  Ostrówku – 10 lokali socjalnych;  
W Golicach – 1 lokal mieszkalny; 
W Białkach – 2 lokale mieszkalne; 
W Nowych Iganiach – 1 lokal mieszkalny; 
W Pruszynie – 1 lokal mieszkalny,  1 lokal socjalny.  
Łącznie w zasobach jest 715 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnych.  

 

10 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
1. POLICJA.  

Gmina Siedlce jest jednostką administracyjną okalającą miasto Siedlce o powierzchni 141,5 km2, która 

graniczy z 7 sąsiednimi gminami. Pod względem ilości mieszkańców jest najludniejszą gminą powiatu 

siedleckiego. 

Teren gminy Siedlce chroniony jest przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, w tym 

przez 4 dzielnicowych. 

Zdarzenia na terenie gminy. 

Gmina ze względu na swoje położenie wokół aglomeracji miejskiej, jest najbardziej zagrożoną 

przestępstwami gminą powiatu siedleckiego ziemskiego. W roku 2018 na jej terenie stwierdzono 

ogółem 317 przestępstw, z czego wykryto 260. Ukształtowało to wskaźnik dynamiki na poziomie 

165,9% oraz wskaźnik wykrywalności na poziomie 81,76%. 

Liczbę przestępstw stwierdzonych na terenie gminy w poszczególnych kategoriach   w roku 

2018 obrazuje poniższa tabela. 

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone 

Kradzież cudzej rzeczy 21 

Kradzież z włamaniem 12 

Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze 0 
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Bójka lub pobicie 0 

Uszczerbek na zdrowiu 1 

Uszkodzenie mienia 10 

Przestępstwa o charakterze kryminalnym 127 

Ustawa o narkomanii 14 

Kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości 39 

 

Wprowadzona w czerwcu 2017r. nowelizacja  przepisu art.209 par.1 kodeksu karnego zlikwidowała 

uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów co zaostrzyło odpowiedzialność karną wprowadzając 

kryteria ilościowe (zaległość powyżej trzech okresów rozliczeniowych),co przełożyło się na wzrost 

prowadzonych postępowań, których było 124. 

Interwencje, wykroczenia i działalność prewencyjna 

W 2018r. policjanci KMP w Siedlcach na terenie gminy Siedlce podejmowali 2140 interwencje 

policyjne, z czego 281 zakwalifikowano,  jako interwencje własne. Odnotowano 348 czyny, w związku 

z którymi, przeprowadzono czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Do Sądu Rejonowego 

w Siedlcach skierowano 119 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń. W 53 przypadkach na 

sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne. W przypadku zdarzeń o znamionach wykroczenia w 

168 przypadkach czynności wyjaśniające zakończono odstąpieniem od kierowania wniosku o ukaranie 

do sądu. Ponadto policjanci uczestniczyli w 46 spotkaniach w ramach nowo powołanych 46 grup 

roboczych, które dotyczyły procedury „Niebieskiej Karty” w sprawach prowadzonych wobec 

mieszkańców gminy Siedlce. 

W policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych umieszczono 94 osoby zamieszkałe na terenie 

gminy Siedlce, z czego 35 osoby do spraw karnych, 14 osób do wytrzeźwienia, 23 osoby osadzone 

w trybie art.15A Ustawy o Policji oraz 22 osoby do innych celów. 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

Na terenie gminy Siedlce doszło do 27 wypadków drogowych, w których 1 osoba zginęła a 41 osób 

doznało obrażeń, oraz do 345 kolizji drogowych. 

Geografię wypadków drogowych w poszczególnych miejscowościach gminy w 2018r. 

przedstawia poniższa tabela. 

Miejscowość Ilość wypadków Zabici Ranni 

Iganie 3 0 5 

Stok lacki 1 0 1 

Pruszyn Pieńki 2 0 4 

Strzała 2 0 4 

Grabianów 0 0 0 

Białki 1 0 2 

Chodów 1 0 1 

Grabianów 2 0 3 

Golice 2 0 2 

Rakowiec 2 0 4 
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Żabokliki 1 0 1 

Żelków Kolonia 5 1 7 

Opole 2 0 2 

 

W 2018 r. wzorem lat ubiegłych mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników dróg prowadzono 

szereg działań prewencyjno-kontrolnych, takich jak: „Prędkość”, „Trzeźwość”, ”Alkohol i narkotyki”, 

”Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, ”Noga z gazu”, ”Kaskadowy pomiar prędkości” oraz szereg 

kontroli trzeźwości w ramach akcji ”Trzeźwy poranek”. W codziennej służbie policjanci kontrolowali 

autobusy przewożące dzieci i młodzież na wycieczki i do miejsc wypoczynku. Kontrole prowadzone były 

z własnej inicjatywy jak również przez zgłoszenie organizatora wyjazdu lub rodziców. 

Działalność profilaktyczna 

W ramach przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, policjanci prowadzili na 

terenie szkół gminy Siedlce systematyczną działalność profilaktyczną. Przeprowadzono 78 spotkań 

z młodzieżą, 9 spotkań z rodzicami i 61 spotkań z pedagogami. 

W ramach Kompanii społecznej pod nazwą „Bezpieczny Senior”, policjanci przeprowadzili szereg 

spotkań w trakcie których, przytaczano przykłady działania oszustów realizowanych metodą na tzw. 

”wnuczka” i „policjanta”. Na festynach organizowanych na terenie gminy Siedlce funkcjonariusze policji 

znakowali rowery poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na pojazd oraz rejestracje w bazie danych 

Policji pod nazwą akcji „Oznakuj  swój rower”. 

Ponadto we współpracy z Gminą Siedlce zrealizowano przedsięwzięcia pn.”Alkohol Świat zatopionych 

marzeń”, którego celem było zaktywizowanie i zintegrowanie wspólnie prowadzonych przedsięwzięć 

skierowanych głównie na ochronę dzieci i młodzieży przed negatywnymi zachowaniami w szkole i poza 

szkołą. Warto wspomnieć o nowej inicjatywie ekologicznej pn. Eduliski” – przedsięwzięciu 

profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, które realizowane było wspólnie przez KMPolicji, Gminę Siedlce 

i Nadleśnictwo Siedlce, mającej na celu edukację na temat zagrożeń występujących w lasach 

i nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody. 

Współpraca z samorządem 

Ważną częścią współpracy pomiędzy Gminą Siedlce a KMP w Siedlcach było przekazanie środków 

finansowych z przeznaczeniem wsparcia działań policji tj. zakup radiowozu służbowego oraz zakup psa 

tropiącego. Łączna kwota dotacji to 50 500 złotych. Gmina Siedlce sfinansowała też nagrody na 

programy profilaktyczne. 

 
2. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I DZIAŁANIA RATOWNICZE 
 
Ważną  funkcję w systemie bezpieczeństwa gminy pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. Na terenie gminy 
działa 4 jednostki OSP: w Błogoszczy, Pruszynie, Pruszynku i Nowym Opolu. Trzy z nich w Pruszynie, 
Pruszynku i Nowym Opolu, włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W Gminie Siedlce Państwowa Straż Pożarna zanotowała 286 zdarzeń, z tego 75 pożarów, 198 
miejscowych zagrożeń oraz 13 alarmów fałszywych. Stanowi to 21,09% ogółu zdarzeń w powiecie 
siedleckim. 
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Gmina Siedlce posiada 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych w 4 jednostkach OSP. 
2 samochody ciężkie, 4 średnie i 1 lekki. 
Dla Jednostek OSP Gminy Siedlce przydzielono dotację ze środków KRSG w wysokości 13398 zł 
i dotację z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 23785,74 zł. 
 
OSP Błogoszcz 
 
Stan OSP na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco: 
• Członków ogółem – 34 (w tym MDP do lat 16 – 7); 
• Ilość MDP/KDP – 1 MDP / 0 KDP; 
• Ilość przeszkolonych członków z podziałem na ukończone szkolenia – 15 (do 65 lat), w tym: 

dowódcy OSP – 1, naczelnicy OSP – 1, strażacy OSP – 15, kierowcy konserwatorzy sprzętu 
ratowniczego – 3, z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 5, z zakresu współpracy z LPR – 1, 
pilarzy do drewna – 2; 

• Ilość akcji ratowniczych z podziałem na rodzaj zdarzeń: miejscowe zagrożenia MZ – 2; 
• Posiadane samochody ratowniczo-gaśnicze (typ, rok) – lekki samochód gaśniczy GLBA 0,3/04 

Ford 2010 r.; 
 

OSP Opole Nowe 
- Stan członków ogółem: 78 osób. 
- Ilość MDP/KDP: 3 drużyny MDP; 1 drużyna KDP. 
- Ilość przeszkolonych członków z podziałem na ukończone szkolenia: 
  Szkolenie podstawowe: 28 osób 
  Szkolenie kierowców-konserwatorów: 8 osób 
  Szkolenie dowódców: 3 osoby 
  Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego: 16 osób 
  Szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach: 2 osoby 
  Kurs KPP (pomoc przedlekarska): 11 osób 
  Szkolenie naczelników: 1 osoba 
  Szkolenie komendantów gminnych: 1 osoba 
- Ilość akcji ratowniczych z podziałem na rodzaj zdarzeń: 
  Ilość akcji w 2018 roku: 87 
  Pożary: 38 
  Miejscowe zagrożenia: 47 
  Alarmy fałszywe: 2 
  Przeprowadzono 3 pogadanki na temat bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży w szkołach. 
- Posiadane samochody ratowniczo-gaśnicze (typ, rok): 
  Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/30 VOLVO FL 6 - 2000 rok 
  Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 VOLVO FL 4 - 2009 rok 
  Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 SCANIA XT P410 - 2018 rok 
 

OSP Pruszyn 
- Stan członków ogółem: 40. 
- Ilość MDP/KDP: 7 – dziewcząt w wieku 16-18 lat, 7 – chłopców 12-16 lat, 7 – chłopców 16-18 lat. 
- Ilość przeszkolonych członków z podziałem na ukończone szkolenia; 
  podstawowe - 22 strażaków, 
  dowódców – 6 strażaków, 
  techniczne – 12 strażaków, 
  kierowców-konserwatorów – 12, 
  KPP(z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy) – 9 strażaków, 
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  przyjmowanie śmigłowców ratowniczych – 6 strażaków. 
  OSP w roku 2018 uczestniczyła 125 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów  
  47 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 64 razy, alarmy fałszywe – 1, wypadki drogowe –    
  13. 
Jednostka OSP współpracowała w organizacji festynu rodzinnego i otwarcia boiska , szkolenia 
z zakresu pierwszej pomocy dla ZO w Pruszynie, prowadzenie MDP chłopców i MDP dziewcząt oraz ich 
przygotowanie do zawodów. 
- Posiadane samochody ratowniczo-gaśnicze (typ, rok); 
  MAN GBA 2008 r., Man GCBA 2017 r. 

 
OSP Pruszynek 
Stan członków - ogółem – 33, w tym 3 kobiety oraz 7 członków wspierających,  
członkowie zwyczajni OSP  biorący udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych - 23. 
 Szkolenia: 
Strażacy ratownicy OSP - 24 
Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 6 
Z zakresu ratownictwa technicznego - 11 
Z zakresu kierowania ruchem drogowym - 3 
Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 4 
Z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR - 4 
Dowódcy OSP - 5 
Naczelnicy OSP – 1 
Akcje:  
Pożary – 20  
Miejscowe zagrożenia – 14 (w tym wypadki 3, wichury 2, inne 8, alarm fałszywy 1). 
OSP zabezpieczała uroczystości organizowane na terenie gminy Siedlce i miasta Siedlce tj. Dożynki 
Gminne, Festyn rodzinny w Siedlcach, zabezpieczenie biegu triathlonowego w Siedlcach oraz 
współpraca z radą sołecką i dyrekcją szkół. 
Posiadane samochody 
Mercedes Benz Atego GBA 2007 rok 

11 OŚWIATA  
 

OŚWIATA i OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

Gmina Siedlce jest organem prowadzącym dla 5 przedszkoli oraz 7 szkół podstawowych posiadających 

w swej strukturze oddziały przedszkolne oraz wygasające we wrześniu 2019 r. oddziały gimnazjalne. 

Wg stanu na dzień 30 września 2018 r. ogólna liczba uczniów we wszystkich gminnych placówkach 

oświatowych wynosiła 2454 osoby, w 125 oddziałach. 

 

Lp. Nazwa zespołu Nazwa szkoły 
Liczba 

uczniów 

Liczba 
oddziałó

w 

Liczba 
uczniów 
razem 

Liczba 
oddziałó
w razem 

Liczba 
nauczycieli 

1. 

Zespół 
Oświatowo-
Wychowawczy 
w Białkach 

Przedszkole 61 3 

289 14 25 
Oddział przedszkolny  35 2 

Szkoła Podstawowa 167 8 

Oddział gimnazjalny 26 1 
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2. 
Szkoła 
Podstawowa 
w Golicach 

Szkoła Podstawowa 130 8 

166 10 22 Oddział przedszkolny 21 1 

Oddział gimnazjalny 15 1 

3. 

Zespół 
Oświatowy 
w Nowych 
Iganiach 

Przedszkole  102 5 

500 24 51 
Oddział przedszkolny  43 2 

Szkoła Podstawowa 334 16 

Oddział gimnazjalny 21 1 

4. 
Szkoła 
Podstawowa 
w Pruszynie 

Szkoła Podstawowa 111 8 

179 12 22 Oddział przedszkolny  59 3 

Oddział gimnazjalny 9 1 

5. 

Zespół 
Oświatowy 
w Stoku 
Lackim 

Przedszkole 128 6 

560 27 61 
Oddział przedszkolny  39 2 

Szkoła Podstawowa 349 17 

Oddział gimnazjalny 44 2 

6. 

Zespół 
Oświatowo-
Wychowawczy 
 w Strzale 

Przedszkole 72 3 

349 18 37 
Oddział przedszkolny  26 2 

Szkoła Podstawowa 226 12 

Oddział gimnazjalny 25 1 

7. 

Zespół 
Oświatowy 
w Żelkowie-
Kolonii 

Przedszkole 75 3 

411 20 43 
Oddział przedszkolny  50 2 

Szkoła Podstawowa 263 14 

Oddziały gimnazjalny 23 1 

Razem 
w tym: 

Szkoły podstawowe + oddziały gimnazjalne 
Przedszkola i oddziały przedszkolne  

2454 
 

1743 
  711 

125 
 

91 
34 

261 

  

Instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 

1. Publiczny Żłobek w Chodowie – dysponujący 15 miejscami dla dzieci w wieku od ukończenia 

20 tygodnia życia do lat 3, 

2. Niepubliczny Żłobek „Wesołe Smoczki” w Starym Opolu - dysponujący 30 miejscami dla dzieci 

w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. 

Programy pomocy materialnej dla uczniów 

 Stypendia socjalne – w ciągu 2018 roku z tej formy wsparcia skorzystało 404 uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów a także szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących na terenie 

Gminy Siedlce.  

 Zapewnienie wszystkim uczniom bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych. 

W 2018 roku wniosek Gminy Siedlce o udzielenie dotacji na ten cel opiewał na kwotę 

186.496,34 zł. Dotacją objęto 1749 uczniów. 

 Wyprawka szkolna - z tej formy pomocy w zakresie zakupu podręczników w ramach 

Rządowego programu ”Wyprawka szkolna” skorzystało 14 uczniów Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. Na realizację zadania przekazano środki finansowe 

z budżetu państwa w kwocie 3.150 zł. 
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 Stypendia motywacyjne - przyznawane po zakończeniu semestru – środkami dysponują 

szkolne komisje stypendialne. 

 Stypendia Wójta Gminy Siedlce - w 2018 roku wpłynęło 60 wniosków o przyznanie uczniom 

Stypendium Wójta Gminy Siedlce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami gminy Siedlce.  Stypendia przyznano 

46 uczniom na łączną kwotę 29.200 zł. 

Dowożenie uczniów do szkół 

Wpłynęło 6 wniosków o zorganizowanie dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz 29 

wniosków o zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych realizowanego przez rodziców we 

własnym zakresie. Działając na podstawie art. 32 ust. 5 i 6 oraz art.3 9 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo 

oświatowe Gmina Siedlce zorganizowała dowożenie do szkoły dla 6 uczniów, natomiast z rodzicami, 

którzy sami dowozili swoje niepełnosprawne dzieci do szkoły zawarto umowy na zwrot kosztów 

dowożenia; w 2018 roku takich umów zawarto 27. 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy Prawo 

oświatowe wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy 

ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych. W 2018 roku wydano 11 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 67.093,39 zł. 

Realizacja zadań związanych z awansem na stopień nauczyciela mianowanego  

W 2018 roku do Wójta Gminy Siedlce wpłynęły 4 wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie nadania 

nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne zakończone wydaniem decyzji o nadaniu stopnia 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla 4 wnioskujących nauczycieli. 

Udzielanie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

Zgodnie z dyspozycją art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, niezależnie od 

przysługującego nauczycielowi prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący 

szkołę corocznie w swoim  budżecie zabezpiecza odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. W 2018 roku do Wójta Gminy 

wpłynęło 7 wniosków o przyznanie świadczenia pomocy zdrowotnej, z czego pozytywnie rozpatrzono 6 

wniosków. 

Nagrody dla nauczycieli 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Siedlce w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli, corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej szczególnie wyróżniającym się w pracy 

nauczycielom przyznawane są Nagrody Wójta; w 2018 roku takie nagrody zostały przyznane 11 

nauczycielom zatrudnionym w naszych szkołach. 
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Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem kosztów doskonalenia zawodowego 

nauczycieli 

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach jest 

obowiązkiem organu prowadzącego zapisanym w art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela. W 2018 roku 

rozpatrzono pozytywnie 26 z 32 wniosków nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie różnych form 

doskonalenia zawodowego. 

Wsparcie finansowe w ramach programów rządowych 

W 2018 roku Gmina Siedlce ubiegała się o dodatkowe środki składając wnioski w ramach 2 

działających programów rządowych: 

 Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych „Aktywna tablica” – pozyskano środki dla Zespołu Oświatowego w Nowych 

Iganiach oraz w Stoku Lackim w kwocie 28.000 zł, 

 Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację zadania obejmującego przygotowanie 

i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości – „Niepodległa” – wniosek rozpatrzono negatywnie. 

Projekty uchwał przedstawione Radzie Gminy w 2018 roku 

1. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców 

zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Siedlce, 

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz 

wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 

3. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży, 

4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy 

Siedlce, 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych 

opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na 

terenie Gminy Siedlce. 

Wszystkie projekty zostały przedstawione Radzie Gminy Siedlce, zostały uchwalone przez Radę i 

wykonane przez Wójta Gminy. 

PLACÓWKI OŚWIATOWE 

1. Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach 

Szkoła zatrudnia 25 nauczycieli, 19 dyplomowanych, 3 mianowanych i 3 kontraktowych. Do 
placówki uczęszcza 290 uczniów. Baza lokalowa to: 9 sal lekcyjnych, 3 sale przedszkolne, pracownia 
komputerowa, biblioteka, pokój logopedy/pedagoga, świetlica/stołówka, sala gimnastyczna, boisko 
wielofunkcyjne, boisko trawiaste oraz blok kuchenny. 
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W ramach rozwijania samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów przeprowadzono 
23 rodzaje zajęć pozalekcyjnych, w sumie 1350 godzin. Skorzystało z nich 335 uczniów. 
Prowadzone były pozalekcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: z języka polskiego w kl. 
IV, kl. V, kl. VIII i kl. III gimnazjum, z historii w kl. V, VI i III gimnazjum, z języka niemieckiego w kl. II 
gimnazjum, z języka angielskiego w kl. IV i III gimnazjum, z matematyki w kl. VIII i kl. III gimnazjum, z 
przyrody dla uczniów kl. IV,  artystyczne dla kl. I edukacji wczesnoszkolnej, muzyczne dla uczniów kl. II 
edukacji wczesnoszkolnej, kl. V-VII i kl. II gimnazjum, koło czytelnicze dla kl. II edukacji 
wczesnoszkolnej. 
Zorganizowano również zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów klas I-III edukacji 
wczesnoszkolnej, dla uczniów klasy IV z języka polskiego, z matematyki dla uczniów klasy II 
gimnazjum, z przyrody dla uczniów klasy IV oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu w klasie VIII i III 
gimnazjum. 
Przeprowadzono 36 konkursów wewnątrzszkolnych: 
Mistrz rachunków - konkurs matematyczny dla uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej,  
Tropiciele przyrody- konkurs przyrodniczy, 
Myślę więc jestem - konkurs przedmiotowy dla uczniów klas VI-VII i gimnazjum,  
Czy znasz język ojczysty? – konkurs przedmiotowy dla uczniów klas IV-VI,  
Coś z niczego – praca z surowców wtórnych, konkurs dla uczniów klasy VII i gimnazjum, Wiosna 
w przyrodzie – konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej,  
100 lat niepodległej – konkurs literacki dla uczniów klas II-III gimnazjum,  
Historia życia Wielkiego Polaka Karola Wojtyły – konkurs wiedzy o świętym Janie Pawle II – dla uczniów 
klas VI-VII,  
Zwierzęta w obiektywie – konkurs   dla uczniów klas IV-VI,  
Mój region - moja mała ojczyzna – konkurs wiedzy o historii i tradycjach Mazowsza  
i Podlasia dla uczniów klas IV- VI,  
Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych – konkurs przedmiotowy dla uczniów klas IV-VII 
i gimnazjum,  
W zdrowym ciele zdrowy duch – konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej,  
Z ekologią na Ty- konkurs plastyczny dla uczniów klas II-III gimnazjum,  
Jem zdrowo i kolorowo – konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VII,  
Znam swój organizm- konkurs biologiczny dla uczniów klasy VII i gimnazjum,  
Niepodległa w moich oczach – prezentacja multimedialna klasy VIII i III gimnazjum, Tajemnice różańca 
świętego– konkurs plastyczny dla uczniów klas III-V,  
Konkurs na kartkę urodzinową i życzenia dla Polski,  
Rymy o ojczyźnie – konkurs literacki,  
List do Polski – konkurs dla uczniów klas  I-VIII i III gimnazjum,  
Jak historia polski wpłynęła na losy mojej rodziny? – konkurs literacki dla uczniów klas V-VIII i  III 
gimnazjum,  
Jesienny spacer – konkurs plastyczno – literacki, 
Kocham moją ojczyznę- konkurs plastyczny,  
Drogi do wolności – konkurs historyczny dla uczniów klas VII-VIII i III gimnazjum,  
Podnieś flagę wysoko, wysoko – tworzenie flagi narodowej z biało-czerwonych serc  
– grupy przedszkolne i klasy I-III edukacji wczesnoszkolnej,  
Najpiękniejszy orzeł – godło polski – konkurs dla dzieci i rodziców,  
Układamy alfabet współczesnego patriotyzmu – konkurs polonistyczny dla uczniów klas IV-VIII i III 
gimnazjum,  
Pejzaż zimowy – konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej, Najpiękniejsza 
kolęda – konkurs muzyczny dla uczniów klasy III edukacji wczesnoszkolnej,  
Anioły Bożego Narodzenia – konkurs plastyczny,  
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Malowanie muzyką – konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum, Zimowy spacer – 
konkurs plastyczno – literacki,  
Dobry kolega, dobra koleżanka – konkurs klasowy dla uczniów klasy I,  
Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny – projektowanie znaczka odblaskowego,  
Czy znam te kolędy? – konkurs muzyczny dla uczniów klasy I,  
Najpiękniejszy dzienniczek lektur – dla uczniów klasy I. 
 
Uczniowie wzięli udział w  55   konkursach zewnętrznych, zorganizowanych przez różne 
podmioty, związane z oświatą: 

 konkursy przedmiotowe zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:  
z języka polskiego, języka angielskiego, biologii, geografii, matematyki, historii, fizyki, chemii. 
Uczeń z klasy III gimnazjum zakwalifikował się do etapu rejonowego  
z fizyki, a dwie uczennice z klasy III gimnazjum się do etapu rejonowego z historii. 

 Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym: I miejsce uczniów gimnazjum  
w powiatowych eliminacjach Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Stoku Lackim, VI 
miejsce – szkoła podstawowa, IV miejsce gimnazjum  w Wojewódzkim  Finale Mazowsza XLI 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Warszawie- Ursusie,  

 II Diecezjalny Konkurs Biblijny Spotkania z Jezusem w Ewangelii według św. Marka,  
 Olimpiada z Języka Angielskiego Olimpus - Dyplom Laureata otrzymał uczeń klasy  

II gimnazjum), 
 konkurs piosenki angielskiej Around the Music w Zbuczynie - III miejsce zdobyły uczennice 

z klasy V, natomiast wyróżnienie 4 uczennice z klasy IV, VII i III gimnazjum, 
 Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny – dwa wyróżnienia zdobyły uczennice z klasy 

VII i II gimnazjum, 
 Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady zorganizowany 

przez Fundację Chlorofil,  
 konkurs fotograficzny Podlasie w obiektywie ekologa zorganizowany przez Samorządowe 

Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, 
 konkurs przyrodniczy na prezentację multimedialną Bioróżnorodności nie znikają 

zorganizowany przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 
w Siedlcach, uczennica klasy II gimnazjum zdobyła III miejsce, 

 II międzyszkolny konkurs wiedzy historycznej o królu Kazimierzu III Wielkim Atrakcyjny 
Kazimierz, uczennice klasy II gimnazjum zajęły I miejsce,  

 VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Synapsik- MEN: troje uczniów zajęło 
miejsce 5 miejsce, również troje  miejsce 6, jedna uczennica  miejsce 7 oraz uczeń z klasy I- 8 
miejsce,  

 Ogólnopolski Konkursie z języka angielskiego Pingwin,  7 miejsce uczennica klasy V, 
 Ogólnopolski konkurs historyczny Pingwin 2018, 
 Ogólnopolska  olimpiada Olimpusek, 
 Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe Olimpus z języka polskiego, historii, biologii. Uczennica 

klasy III gimnazjum zajęła 11 miejsce w kraju i otrzymała dyplom laureata, 
 konkurs przyrodniczy Ssaki naszych lasów zorganizowany przez Nadleśnictwo Siedlce, uczeń 

klasy III gimnazjum zdobył miejsce 16 na 199 uczestników konkursu, 
 Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych Nadchodzące Pokolenie zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Smoleniacy, 
  internetowy konkurs Maks Matematyczny, zorganizowany pod patronatem Łowców Talentów 

Jersz,  
 XIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie,  
 Ogólnopolski Test Ortograficzny,  
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 Konkurs Piosenki Religijnej Cantate Deo zorganizowany przez Katolicką Szkołę Podstawową, II 
miejsce zdobyła uczennica klasy III,  

 Ogólnopolski konkurs historyczny Olimpus pod hasłem Narodziny Niepodległej Polski, 
  ogólnopolski konkurs historyczno-plastyczny: Sportowy Bohater Niepodległej,  
  ogólnopolskie konkursy historyczne: 100- lecie odzyskania niepodległości w oczach dziecka 

oraz 100 bohaterów na 100 lat niepodległości, 
   ogólnopolski konkurs literacko- historyczny: Niepodległa, niepokorna…, 
 ogólnopolski konkurs fotograficzny, zorganizowany przez Muzeum Sportu i Turystyki w 

Warszawie Rodzina – drużyna w niepodległej, uczennica klasy VIII zdobyła w nim I miejsce, 
 Powiatowy Konkurs Plastyczny 100 Lat Niepodległości – Święto Radości, zorganizowany przez 

Muzeum Regionalne w Siedlcach, uczeń klasy III gimnazjum został jego laureatem, 
 Powiatowe Dyktando o Pióro Starosty Siedleckiego w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach,  
 konkurs plastyczny Siedlecka Woda Kranowa - zdrowa i wyjątkowa – zorganizowany przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą  
w Siedlcach. 

Uczniowie wzięli udział w konkursach organizowanych przez GOK:  
 II Walentynkowy Festiwal Piosenki Miłosnej w Strzale - II miejsce zajęła uczennica klasy VII, 
 Zajączek wielkanocny –w swoich kategoriach I miejsce zdobył uczeń klasy I,  

II miejsce uczennica klasy I i II miejsce uczennica klasy V, 
 III Międzyszkolny Festiwalu Piosenki Szkół Gminy Siedlce Bajeczna Muzyka  

I miejsce zdobył uczeń klasy III, III miejsce pięć uczennic z klasy IV, 
Gminny Konkurs języka angielskiego w Nowych Iganiach, I miejsce uczennica klasy IV 
i uczennica klasy VII, 

 konkurs plastyczny Na Żywo w Strzale, I miejsce uczeń klasy II gimnazjum,  wyróżnienie 
uczennica klasy II gimnazjum, 

 konkurs plastyczny Leśna filharmonia,  
 konkurs plastyczny Komendy Miejskiej Policji w ramach programu: Alkohol - Świat Zatopionych 

Marzeń, 
 Mikołajowe szaleństwo – II miejsce zdobył uczeń z kl.0a, III miejsce uczennica z klasy II, 

wyróżnienie uczennica z kl.0b,  
 Ozdoba choinkowa – I miejsce uczeń klasy 0a, II miejsce dziewczynka z klasy III, III miejsce 

uczennica z klasy III, wyróżnienie sześcioro dzieci z klasy 0b oraz jeden uczeń z klasy V, 
IV Festiwal Kolęd i Pastorałek Zaśpiewajmy Jezuskowi, III miejsce zajęły dzieci z klas 0a i 0b, 

wyróżnienie czworo uczniów z klasy III edukacji wczesnoszkolnej,  
 

W ramach promowania zdrowego stylu życia oraz troski o bezpieczeństwo w szkole  
i w drodze do szkoły zorganizowano 25 działań: 
W celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniów w godzinach od 07.30 do 17.00. zorganizowano 
dyżury międzylekcyjne nauczycieli. W drodze do i ze szkoły zapewniono dzieciom opiekę Strażnika 
Szkolnego. 
Uczniowie klas młodszych otrzymali zestawy odblasków w ramach ogólnopolskiej akcji PZU, 
a przedszkolaki w ramach akcji Bezpieczny Przedszkolak odblaskowe małpki. 
Zorganizowano 2 spotkania z przedstawicielami policji. Uczniowie wysłuchali prelekcji policji na temat 
Alkohol - świat zatopionych marzeń oraz  uczestniczyli w pogadance  
na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, obejrzeli film instruktażowy obrazujący wypadki 
i zachowanie uczestników ruchu drogowego. 
Przeprowadzono egzamin teoretyczny i praktyczny dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej na kartę 
rowerową. 
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Zorganizowano dwa spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej i ratownikami medycznymi. 
Uczniowie i rodzice  zostali zapoznani z zasadami ewakuacji poszkodowanych i sposobami udzielania 
pierwszej pomocy. Przeprowadzono dwie ewakuacje uczniów i pracowników szkoły: próbną 
i planowaną pod nadzorem Straży Pożarnej. Zapoznano uczniów z zasadami bezpiecznego udzielania 
pierwszej pomocy podczas wypadku drogowego. 
      Zorganizowano szkolną przerwę śniadaniową (druga przerwa międzylekcyjna). 
Sprawowana była opieka świetlicowa przed lekcjami i po zajęciach dydaktycznych, zostało nią objętych 
150 uczniów. 
Działania dotyczące bezpieczeństwa w szkole nadzorował szkolny koordynator do spraw 
bezpieczeństwa. 
Zorganizowano pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno- sportowe, wspierające rozwój fizyczny uczniów 
gimnazjum i szkoły podstawowej. Uczestniczyło w nich 60 uczniów. 
Uczniowie brali udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły i poza nią. W sumie 
uczniowie wzięli udział w 42  rozgrywkach sportowych. 
 

Największe osiągnięcia: 
II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w koszykówce chłopców,  
II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w koszykówce dziewcząt,  
I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Wiejskich w minikoszykówce dziewcząt, III miejsce 
w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Wiejskich w mini koszykówce chłopców,  
I miejsce w Regionalnych Mistrzostwach Szkół Wiejskich w halowej piłce nożnej dziewcząt,  
III miejsce w Powiatowych Biegach Sztafetowych chłopcy szkoła podstawowa,  
III miejsce w Powiatowych Biegach Sztafetowych dziewczęta z gimnazjum, 
II miejsce w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych Szukamy talentów, bieg na 100 m,  
II miejsce w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych Szukamy talentów,  
 bieg na 300 m,  

I miejsce w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych Szukamy talentów  skok wzwyż,  
II miejsce w Regionalnych Zawodach Lekkoatletycznych – bieg na 100 m,  
II miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych w ramach rywalizacji Ludowych Zespołów Sportowych 
w Siedlcach, 
V miejsce w klasyfikacji sportowej gimnazjów i klas VII w ramach rywalizacji Ludowych Zespołów 
Sportowych w Siedlcach, 
  Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne im. Henryka Jakimiaka w Siedlcach:  
          I miejsce czterech uczennic gimnazjum w sztafecie 4 x100m 
          II miejsce w skoku wzwyż   
Powiatowe Biegi Przełajowe: III miejsce  
Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe: II miejsce chłopcy, 
II miejsce w Regionalnych Mistrzostwach Wiejskich Szkół Podstawowych  
w koszykówce dla uczniów z klas szóstych i młodszych w ramach rozgrywek LZS w Siedlcach, 
I miejsce w Regionalnych Mistrzostwach Wiejskich Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej 
dziewcząt, 
III miejsce Regionalnych Mistrzostwach Wiejskich Szkół Podstawowych w mini piłce ręcznej dziewcząt, 
II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w mini piłce ręcznej dziewcząt. 
W zakresie podnoszenia efektów kształcenia podjęto 26 inicjatyw: 
Wzięto udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2017. 
Uczestniczono w ogólnopolskim projekcie Lepsza szkoła, 
Uczniowie klasy III gimnazjum uczestniczyli w projekcie Klucz do przyszłości UPH  
w Siedlcach, którego celem jest nabycie przez dzieci kompetencji kluczowych odpowiadających 
potrzebom rynku pracy i społeczeństwa. 
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Uczniowie klasy IV i VII uczestniczyli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 
Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym  
w Siedlcach w cyklu zajęć „Jak zostać odkrywcą!”. 
Uczniowie klasy II i grupa 3-latków uczestniczyła w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Mały Miś 
w świecie wielkiej literatury. 
Uczniowie  szkoły podstawowej  uczestniczyli w projekcie edukacyjnym, w ramach międzynarodowego 
programu e-Twinning. 
Przeprowadzono zajęcia edukacyjne związane z obchodami Dnia Programisty Zabawy z kodowaniem. 
Zorganizowano udział szkoły w VIII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia,  
Uczniowie klasy IV i VI uczestniczyli w ogólnopolskim programie Fundacji Uniwersytet Dzieci 
Kompetencje na szóstkę. 
Od XII 2017 r. stworzono uczniom możliwość efektywnego korzystania z  technologii                  
informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - 
komunikacyjnych  Aktywna tablica. 
Odbyły się warsztaty My zwierzątka o czystość dbamy, uczymy się tego od taty  
i mamy. 
Uczniowie wzięli udział w warsztatach garncarskich przeprowadzonych przez Krystiana Nowaka  
z Pracowni Garncarskiej w Podedworzu. 
Uczniowie dwukrotnie uczestniczyli w zajęciach z pszczelarzem, zostały zorganizowane  warsztaty 
Świece woskowe, czyli jak pszczoły pomogły rozświetlić świat ? 
Uczniowie wysłuchali koncertu  zespołu Limbos Muzyczny Express. 
25 uczniów zostało objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz 68 uczniów pomocą 
logopedyczną. 
W klasie VI przeprowadzono Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty  
z wydawnictwem Operon. W klasie III edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzono Ogólnopolski 
Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z wydawnictwem Operon. 
W klasie III gimnazjum przeprowadzono 3 egzaminy próbne z wydawnictwami:  
WSiP,  Nowa Era, Operon. W klasie VIII przeprowadzono 4 próbne egzaminy:  
z wydawnictwami WSiP, Nowa Era, Operon  oraz z CKE. 
Zrealizowano projekty edukacyjne w klasie II gimnazjum: 
Internetowa strona szkoły 
Dzień Babci i Dziadka 
Dzień Myśli Braterskiej 
Chemia żywi, leczy, ubiera 
Wyspy Portugalii 
Dobre rady na odpady 
Zdrowy styl życia 
Osiągnięcia uczniów eksponowano na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej i w lokalnych 
mediach. 
Uczniowie korzystali ze wsparcia Rzecznika praw ucznia. 

 
W zakresie wychowania do wartości i kształtowania postaw patriotycznych  
i społecznych uczniów: 

Uczniowie pracowali w organizacjach szkolnych: Samorząd Szkolny, LOP. 
W szkole działała Drużyna Harcerska Dzikie Koty, w skład której wchodziło 30 harcerzy oraz 23 zuchów 
z Gromady Zuchowej Super Błyskawice. Młodzież aktywnie włączała się w działania o charakterze 
charytatywnym, w wolontariat, akcje patriotyczne i prospołeczne.  
W ramach realizacji haseł związanych z Rokiem dla Niepodległej: 
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Delegacja uczniów wzięła udział w Plenerowej Lekcji Patriotyzmu z okazji 187 rocznicy bitwy 
pod Iganiami. 
W ramach obchodów 200-lecia diecezji siedleckiej i stulecia odzyskania niepodległości zorganizowano 
uroczystość o charakterze lokalnym, wizytację biskupa diecezji siedleckiej Kazimierza Gurdy. 
Przeprowadzono akcję  ,,Kibicujemy biało - czerwonej drużynie” z okazji  mistrzostw świata w piłce 
nożnej i meczu Polska – Senegal. 
Czterokrotnie wzięto udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie utworów o treści patriotycznej, 
która została zainaugurowana przez Parę Prezydencką. 
Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskich obchodach stulecia odzyskania niepodległości Świętujemy 
Niepodległą, bijemy rekord. 
Włączono się w ogólnopolską kampanię BohaterOn – włącz historię!, pod patronatem MEN, mającą 
na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. 
Zorganizowano 17 uroczystości i imprez szkolnych, na które byli zapraszani przedstawiciele władz 
samorządowych,  mieszkańcy Białk i okolic: 
Orszak Trzech Króli w Białkach. Jasełka w świetlicy w Białkach i Ujrzanowie,   
Choinka ogólnoszkolna, 
Wieczorek Walentynkowy dla  Babci i Dziadka, 
Dzień Myśli Braterskiej, 
Szkolny Dzień Wiosny, 
Święto Konstytucji 3 Maja, 
Dzień Rodziny, 
Wieczorek pożegnalny uczniów klasy III gimnazjum, 
Zakończenie roku szkolnego 2017/ 2018, 
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/ 2019, 
Gminne Dożynki w Białkach, 
Święto Edukacji Narodowej,  
XVIII Dzień Papieski Promieniowanie Ojcostwa,  
Ślubowanie uczniów klasy I edukacji wczesnoszkolnej,  
Święto Niepodległości,  
Gminny Turniej Piłkarski dla Sołectw o Puchar Niepodległości, 
Spotkanie wigilijne. Jasełka. 
 

Zorganizowano 33 wyjazdy do kina, teatru, klasowe wyjazdy integracyjne, w tym 21 
wycieczek jednodniowych i kilkudniowych: 

Zorganizowano wycieczkę do Warszawy dla uczniów klasy VII i II gimnazjum  
do Muzeum Powstania Warszawskiego i teatru Buffo. 
Zorganizowano jednodniową wycieczkę do Liwu i Ciechanowca. 
Zorganizowano czterodniową wycieczkę do Kotliny Jeleniogórskiej i Pragi  
dla uczniów klas IV-VII. 
Zorganizowano czterodniową wycieczkę do Wrocławia dla uczniów klas II, III gimnazjum. 
Uczniowie z klasy IV i V wzięli udział w wycieczce rowerowej do gospodarstwa agroturystycznego 
w Stoku Wiśniewskim. 
Zorganizowano wyjazd na Powiatowy Dzień Dziecka w Chlewiskach. 
Zorganizowano wyjazd integracyjny rodziców i uczniów klasy I edukacji wczesnoszkolnej do Parku 
Przygody w Siedlcach. 
Zorganizowano wycieczkę do Białowieży dla uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej. 
Zorganizowano wycieczkę do Warszawy, uczniowie zwiedzili Pałac w Wilanowie  
i obejrzeli musical ,,Piloci” w Teatrze Roma. 
Zorganizowano wyjazd do Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
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Zorganizowano wyjazd do kręgielni Factory 157 w Siedlcach dla uczniów klasy III gimnazjum oraz 
wyjazd do kręgielni Lemon w Siedlcach dla uczniów klasy VII. 
         Zorganizowano 7 wyjazdów do kina w Siedlcach na filmy: 
Cudowny chłopak , Bella i Sebastian, Kaczki z gęsiej paczki, Dywizjon 303. Historia prawdziwa, Dziadek 
do orzechów i cztery królestwa, Biały Kieł, Bohemian Rhapsody . 

 
         
Zorganizowano 5 wyjazdów do CKiS i MOK w Siedlcach na spektakle teatralne: 
W krainie lawendowego rycerza dla uczniów kl. I-II edukacji wczesnoszkolnej,  
Ścieżkami bogów dla uczniów klasy V-VII,  
Balladyna dla uczniów klasy VIII i III gimnazjum, 
 Czarodziejskie słowa dla uczniów klas 0 i I-III edukacji wczesnoszkolnej,  
Polskie DNA – Wolność tańcem malowana dla uczniów klasy VI i VII. 

 
W zakresie promowania zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień zorganizowano 20 
przedsięwzięć: 

Współpracowano z policją, PPPP w Stoku Lackim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Sanepidem. 
Uczniowie klasy V i VI wzięli udział w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez p. Annę 
Tosińską, psychologa z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Stoku Lackim: Sposoby 
rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.  
Uczniowie klasy V i VI uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych Komunikaty typu Ja. 
Uczniowie klasy VI uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na temat poprawnych relacji koleżeńskich, 
zapobiegania konfliktom rówieśniczym i radzenia sobie z nimi przeprowadzonych przez pedagoga 
szkolnego. 
W klasie VII została przeprowadzona przez psychologa z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 
w Stoku Lackim Diagnoza środowiska klasowego. 
Zorganizowano zajęcia z zabaw ruchowych Drużyna Kangura dla 6-latków. 
Uczniowie klas I-III edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w Programie profilaktyki jamy ustnej Lśniący 
Uśmiech – jasna przyszłość – Colgate. 
Uczniowie z klasy II włączyli się w akcję obchodów Dnia Drzewa.  
Uczniowie wzięli udział w Światowym Dniu Zdrowego jedzenia i gotowania. 
Uczestniczono w  programie edukacyjno- profilaktycznym 5 porcji zdrowia w szkole. 
W klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej realizowano zajęcia Ratujemy i uczymy ratować WOŚP – 
pierwsza pomoc. 
Uczniowie klas IV-VIII i III gimnazjum uczestniczyli w warsztatach  profilaktycznych zorganizowanych 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem 
 Szansa. 
Uczniowie z klasy 0b realizowali Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków 
Akademia Aquafresh, oraz program edukacyjny Mamo, tato, wolę wodę! której organizatorem jest 
Żywiec Zdrój.  
Wzięto udział w III edycji programu profilaktyki antynikotynowej dla uczniów kl. IV Bieg po zdrowie. 
Uczennice z klasy IV, VI, VII i VIII uczestniczyły w realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki 
Zdrowotnej Akademia Dojrzewania Lactacyd. 
Uczniowie klasy I edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych  w ramach 
programu Akademia Bezpiecznego Puchatka, dotyczących  zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom 
podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu, w Internecie i w czasie zabawy. 
Zrealizowano program profilaktyczny Nie pal przy mnie proszę w kl.I-III edukacji wczesnoszkolnej. 
Uczniowie zostali objęci opieką pielęgniarki szkolnej, uczestniczyli w akcjach fluoryzacji zębów. 
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Uczniowie klasy VII, II i III gimnazjum uczestniczyli w projekcie naukowo- badawczym Fundacji DBAM 
O MÓJ Z@SIĘG, pt. Młodzicyfrowi.pl. 
W klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej zrealizowano program edukacyjny w zakresie higieny jamy 
ustnej dla uczniów klas młodszych szkół podstawowych Radosny uśmiech – radosna przyszłość. 
23 uczniów klasy I edukacji wczesnoszkolnej wzięło udział w Programie badań przesiewowych słuchu. 
Uczniowie klasy III gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych Więzienie – stracony czas w 
Zakładzie Karnym w Siedlcach. 

 
W zakresie działań charytatywnych zorganizowano 12 akcji. 

Kontynuowano akcję zbiórki plastikowych nakrętek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci 
niepełnosprawnych. 
Zorganizowano zbiórkę słodyczy i artykułów spożywczych dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej. 
Zebrano środki opatrunkowe dla misji polskich w Afryce w ramach akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Missio. 
Zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla fundacji Zwierzoluby z Siedlec na operację psa Inki. 
Współpracowano z fundacjami: Wszystko dla dziecka, Na Rzecz Osób Niewidomych 
i Niepełnosprawnych – Pomóż i Ty” oraz ,Serce – na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. 
Zorganizowano zbiórkę szczoteczek i past do zębów pod hasłem: Kup Pan szczotkę! dla Fundacji 
Pomocy Humanitarnej. 
Harcerze czterokrotnie uczestniczyli w zbiórce artykułów spożywczych dla Banku Żywności w Siedlcach 
oraz wzięli  udział w obchodach Światowego Dnia Żywności. 
Uczniowie wzięli udział w zbiórce kasztanów na rzecz Spółdzielni Socjalnej opiekującej się osobami 
z niedosłuchem. 
Harcerze zorganizowali liczne akcje sprzedaży pierników dla Spółdzielni Osób Głuchych w Siedlcach. 

 
2.  Szkoła Podstawowa w Golicach 
 
Liczba uczniów ogółem: 145 + 21 oddział przedszkolny = 166  
w tym: 
oddział przedszkolny (1 oddział) – 21 dzieci 
szkoła podstawowa (8 klas) –  130 uczniów 
oddz. gimnazjalny ( 1 klasa) –    15 uczniów 

 1 klasa I   - 15 uczniów 

 1 klasa II    - 17 uczniów 

 1 klasa III  - 8 uczniów 

 1 klasa IV  - 20  uczniów 

 1 klasa V   - 28 uczniów 

 1 klasa VI   - 14 uczniów 

 1 klasa VII  - 12 uczniów 

 1 klasa VIII  - 16 uczniów 

 1 klasa III G - 15 uczniów 
 

1. liczba zatrudnionych nauczycieli ogółem: 20 (w tym 1 w oddziale przedszkolny) 
liczba zatrudnionych pracowników ogółem: 6 ( w tym 1 w oddziale przedszkolnym, 
administracja         - 1 
obsługa                 - 4  ( 1 oddelegowany do ZNP) 
pomoc w oddziale przedszkolnym – 1. 
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Osiągnięcia uczniów w konkursach  

Miejsce  Sukcesy uczniów 

II miejsce Powiatowy konkurs „Pieśni i piosenki patriotycznej”  

II miejsce Powiatowy konkurs „Bajeczna muzyka” 

2 wyróżnienia na 

szczeblu 

powiatowym 

Konkurs plastyczny „Orzeł Biały- Nasza duma”. 

wyróżnienie Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny 2018 

III miejsce Gminny Festiwal kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Jezuskowi” 

wyróżnienie Gminny konkurs recytatorski im K. Makuszyńskiego 

 

Udział w projektach: 

 „ Klucz do przyszłości” –  organizator UPH Siedlce 

 „Jak zostać odkrywcą” – organizator UPH Siedlce 

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – ogólnopolski program edukacyjny 

 „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” 

 „Owoce i warzywa w szkole”- AGMAR - Doradztwo WPR       

 Bezpieczeństwo: 

 Akcja „Jestem bezpieczny na drodze” przy współpracy KMP w Siedlcach 

 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach „resuscytacja”  – warsztaty-( bicie rekordu 

w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej) 

 Tydzień promocji zdrowia – cykl zajęć promujących zdrowie 

 Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową 

 Działania profilaktyczne 

 Udział w kampanii społecznej „WIDZĘ – ROZMAWIAM – REAGUJĘ”                                    

objętej patronatem Wójta Gminy Siedlce.  

 

W ramach kampanii  odbyły się spotkania z uczniami dotyczące problemów: 

- klasy I-III   zagrożeniami dot. cyberprzemocy i bezpieczną drogą  

z domu do szkoły  

- klasy IV-VI zagrożeniami związanymi z cyberprzemocą i agresją rówieśniczą  

- klasy VII -     

gimnazjum 

zagrożeniami związanymi z narkotykami/ dopalaczami oraz agresją 

rówieśniczą 

 

Uroczystości : 

 Obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej 

  Dzień Babci i Dziadka” – kształtowanie szacunku do osób starszych 

 „Dzień Patrona szkoły” – Marii Konopnickiej -23 maja 

 Uroczyste ślubowanie klas I  

 Powiatowy III konkurs pieśni i piosenki patriotyczne 

 Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

 Uroczystość z okazji rocznicy Konstatacji 3-go Maja 
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 Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom” 

 Rozczytana Szkoła 

 Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi 

  Choinka dla dzieci w szkole 

Inwestycje : 

 Rozbudowa szkoły i przedszkola - UG Siedlce 

 termomodernizacja budynku. 

11. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami: 

 Stowarzyszenie „Wioski dziecięce SOS” – integracja młodzieży 

 UPH w Siedlcach- udział w projektach 

 WORD – współpraca przy organizowaniu egzaminu na kartę rowerową 

 KMP Siedlce – udział w akcjach z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki 

 Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Siedlcach H. Radlińskiej 

 Współpraca z Parafią św. Maksymiliana- organizacje Ogólnopolskiej Olimpiady Franciszkańskiej 

 GOK 

 GOPS 

 

3.  Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach 

Liczba zatrudnionych nauczycieli ogółem:     51 (w tym 9 przedszkole) 
Liczba zatrudnionych pracowników ogółem: 17 (w tym 6 przedszkole) 

administracja             - 2 
obsługa                    - 12 
pomoc nauczyciela    - 3 

Osiągnięcia uczniów w tym: 
 - osiągnięcia sportowe  

Miejsce  Sukcesy uczniów 

I miejsce Regionalne Mistrzostwa LZS w koszykówce chłopców – kategoria dzieci 

I miejsce Powiatowe Mistrzostwa SZS w koszykówce chłopców- kategoria dzieci 

II miejsce Regionalne Mistrzostwa LZS w koszykówce dziewcząt- – kategoria młodzież 

III miejsce Powiatowe Mistrzostwa SZS w koszykówce dziewcząt- – kategoria młodzież 

III miejsce Regionalne Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej LZS w koszykówce chłopców – kategoria 

dzieci 

III miejsce Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podst. w pływaniu dziewcząt - sztafeta 

II miejsce Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podst. w pływaniu dziewcząt – styl klasyczny 

III miejsce Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podst. w pływaniu dziewcząt – styl grzbietowy 

II miejsce Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe 
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II miejsce Regionalne Indywidualne Biegi Przełajowe 

 

- osiągnięcia uczniów w konkursach  

Miejsce  Sukcesy uczniów 

II i III miejsce Powiatowy konkurs  nt. „Żyje bez ryzyka- konkurs wiedzy o AIDS” – organizator 

SCDiDN w Siedlcach 

I miejsce Gminny konkurs plastyczny „Walentynkowe serce” – organizator GOK Chodów 

I, II, III miejsce Gminny konkurs plastyczny „Ozdoba choinkowa” – organizator GOK Chodów ( 6 

osób) 

I miejsce Powiatowy konkurs przyrodniczy „Ssaki naszych lasów” – organizator Nadleśnictwo w 

Siedlcach  

II i III miejsce Powiatowy konkurs „Pieśni i piosenki patriotycznej”  

wybitne 

osiągnięcia 

edukacyjne 

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza 

inwestycja w człowieka” – rok szk.  2018-2019 Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego pod patronatem Marszałka Woj. Maz. – (2 uczennice) 

III miejsce Gminny Konkurs Plastyczny „Mój przyjaciel miś”.                               Przedszkole 

I, II, III miejsce Gminny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową Przedszkole 

I i II miejsce Gminny Konkurs Stwórz serce” 

finaliści Konkurs matematyczny „Mate Maxus” organizowany przez UPH Siedlce   

wyróżnienie Udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim „Szkolne przygody gangów 

Słodziaków”  

I, II, III miejsce Gminny Konkurs plastyczny ‘Mikołajkowe szaleństwa” - organizator GOK Chodów 

wyróżnienie Wojewódzki konkurs plastyczny  „Jedz warzywa i owoce bo witamin               w nich są 

moce” 

4 wyróżnienia Ogólnopolski konkurs matematyczny „Alfik” - organizator  Łowcy Talentów Jersz 

laureat I i II 

stopnia 

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „ MEMORY MASTER” – Blumont w Turku 

wyróżnienie Międzyszkolny konkurs piosenki religijnej „Cantate Deo”- organizator KSP    w 

Siedlcach 

wyróżnienie Gminny Konkurs plastyczny „ Wiosenny pejzaż” - organizator ZOW                        w 
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Strzale 

I-II miejsce Gminny Konkurs plastyczny „ Bocian- zwiastun wiosny” - organizator ZOW                        

w Strzale (przedszkole) 

I miejsce Powiatowe Dyktando o „Pióro Starosty Siedleckiego” 

I i II miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Orzeł Biały- Nasza Duma”  

I – III miejsce Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kto Ty jesteś – Polak Mały” 

  

Innowacje pedagogiczne: 

 „Bajkowy teatr” 

 „Palcem po mapie- podróże po miastach naszego kraju” 

 „Nasze małe ojczyzny” 

 „Dziecko i słowo” 

 „W świecie mowy” 

 „Tajemniczy świat przyrody” 

 „Mały odkrywca” 
 

Projekty: 

 „Czyste powietrze wokół nas” – grupa „V PP” i oddziału przedszkolnego – organizator PSSE 
Siedlce 

 „ Klucz do przyszłości” –  organizator UPH Siedlce 

 „Jak zostać odkrywcą” – organizator UPH Siedlce 

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – ogólnopolski program edukacyjny 

 „Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę prawidłowo” – Szkolny Związek 
Sportowy Warszawa 

 „INSTA LING” – XI Edycja programu języka angielskiego   

 „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj – Społeczny Program Fundacji „Dbam o Mój 
Za@sięg” 

 „Trzymaj formę” – PSSE w Siedlcach 

 „Owoce i warzywa w szkole”- AGMAR - Doradztwo WPR 

 „Nie jesteś sam” – organizator Wioski Dziecięce SOS 

       Kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci „Cybernauci”     
      realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska 

     Projekt „Lepsza Szkoła” rozwijające kompetencje matematyczne uczniów – organizator GWO    
       Bezpieczeństwo: 

 Certyfikat „Bezpieczna placówka oświatowa”  - Instytut Badań Marki 

 Fundacja Narodowego Dnia Życia „Dobrze cię widzieć” – kamizelki odblaskowe 

 Akcja „Jestem bezpieczny na drodze” przy współpracy KMP w Siedlcach 

 Ogólnopolski test o bezpieczeństwie” 

 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach „resuscytacja”  – warsztaty 

 Ogólnoszkolna debata „Czy nasza szkoła jest bezpieczna?” 

 Konkurs plastyczny „Bezpieczni w sieci”  i „Cybernauci” 

 Jak bezpiecznie spędzać wolny czas?” – debata 

 Tydzień promocji zdrowia – cykl zajęć promujących zdrowie 
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 Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową 
 

    

   Działania profilaktyczne 

  Profilaktyka  uzależnień – warsztaty prowadzone przez Fundację Aktywny Człowiek  

      Udział w programie „Scenariusz życia”.      

 Udział w kampanii społecznej „WIDZĘ – ROZMAWIAM – REAGUJĘ”                                    
objętej patronatem Wójta Gminy Siedlce.  
 
W ramach kampanii  odbyły się spotkania z uczniami dotyczące problemów: 

- klasy I-III   zagrożeniami dot. cyberprzemocy i bezpieczną drogą z domu do szkoły  

- klasy IV-VI zagrożeniami związanymi z cyberprzemocą i agresją rówieśniczą  

- klasy VII - 

gimnazjum 

zagrożeniami związanymi z narkotykami/ dopalaczami oraz agresją 

rówieśniczą 

   

  Uroczystości : 

  Dzień Babci i Dziadka” – kształtowanie szacunku do osób starszych 

 „Dzień Patrona” uroczystość z okazji bitwy pod Iganiami – kultywowanie tradycji patriotycznych – 
impreza środowiskowa przy pomniku w Iganiach 

 Festyn szkolny z okazji MDD 

 Uroczyste ślubowanie klas I i Przedszkolaków  

 Dzień Sportu Szkolnego 

 Olimpiada przedszkolaków 

 Międzyszkolny Konkurs „Bajeczna muzyka” 

 Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

 Uroczystość z okazji rocznicy Konstatacji 3-go Maja 

 Dzień Papieski 

 Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom” 

 Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi 

 Świąteczne warsztaty dla rodziców pt.: „Idą Święta” 

 Bal karnawałowy dla uczniów 

 Gminna choinka dla dzieci Gminy Siedlce 

 Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego 
 Inwestycje : 

 wybudowanie boiska wielofunkcyjnego – UG Siedlce 

 dodatkowy wjazd do szkoły 

 termomodernizacja budynku 

 rozbudowa przedszkola 

 przebudowa szatni (zakup indywidualnych szafek uczniowskich 
 

 Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami: 

 Stowarzyszenie „Nasze Iganie” współorganizowanie uroczystości patriotycznych 
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 Stowarzyszenie ‘Szansa” – organizacja warsztatów dla młodzieży 

 Wspólnota Polska – pomoc w zbiórce żywności Polakom na wschodzie 

 Stowarzyszenie „Wioski dziecięce SOS” – integracja młodzieży 

 OSP w Opolu Nowym – pokazy strażackie, udział w pikniku, nauka udzielani pierwszej pomocy 

 UPH w Siedlcach- udział w projektach 

 WORD – współpraca przy organizowaniu egzaminu na kartę rowerową 

 KMP Siedlce – udział w akcjach z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki 

 Caritas Polska – współpraca w ramach wolontariatu (szlachetna paczka, zbiórki żywności itp.). 
 

4. Szkoła Podstawowa w Pruszynie 

W skład Szkoły Podstawowej w Pruszynie wchodzą: 3 oddziały przedszkolne, 8 klas szkoły 

podstawowej oraz 1 klasa gimnazjalna. 

Stan kadry dydaktycznej: 

Zatrudnionych jest 22 nauczycieli, w tym 2 stażystów, 3 nauczycieli kontraktowych, 3 mianowanych,    

14 dyplomowanych. 21 nauczycieli posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne, 1 nauczyciel posiada dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i 

przygotowanie pedagogiczne. 

Ilość oddziałów: 12 

Wielkość zatrudnienia:  

Liczba etatów nauczycielskich: 20,37. Zatrudnionych 22 nauczycieli w tym19 osób w pełnym wymiarze 

i 3 osoby w niepełnym wymiarze.  

Obsługa i administracja: 6 etatów. Zatrudnionych 6 osób, w tym 1 osoba w administracji i 5 osób 

obsługi. 

Stan osobowy uczniów i klas: 

W placówce funkcjonują trzy oddziały przedszkolne: grupa trzylatków – 18 dzieci, grupa cztero- i 

pięciolatków – 25 dzieci, grupa sześciolatków – 16 dzieci. Łącznie do oddziałów przedszkolnych 

uczęszcza 59 dzieci. 

W szkole podstawowej łącznie jest 8 klas: kl. I – 12 uczniów, kl. II – 13, kl. III – 10, kl. IV – 16, kl. V – 13, 

kl. VI – 12, kl. VII – 21, kl. VIII – 14. Do szkoły Podstawowej łącznie uczęszcza 111 uczniów. 

 Funkcjonuje również klasa gimnazjalna: kl. III – 9 uczniów. 

 Łącznie do naszej placówki uczęszcza 179 uczniów. 

Sukcesy uczniów: 

Udział w olimpiadach wiedzy i konkursach: 

 II miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym „Wielcy Polacy XX w.” – uczennica kl. II 

gimnazjum 

 Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady z języka angielskiego "Olimpus" – uczeń kl. VII  

 Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" – uczennica kl. IV 

Udział w konkursach artystycznych: 

 I miejsce w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki z Czarnego Krążka (Pionki, kwiecień 2018) – 

uczennica kl. VII 

 III miejsce w Finale Wojewódzkim IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Kolędowe Serce Mazowsza" – 

uczennica kl. VII 

 I miejsce w Powiatowych Eliminacjach do XXXV Konkursu Recytatorskiego im. Kornela 

Makuszyńskiego – uczennica kl. VI 



48 
 

 Laureatka konkursu "Orzeł Biały - nasza duma" zorganizowanego przez Senat RP – uczennica 

kl. VI 

 III miejsce w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Misyjnego "Mój Szkolny Kolega 

z Misji" – uczennica kl. VI 

 I miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej; grupa wiekowa: klasy VI – VIII 

 I miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej; grupa wiekowa: przedszkole 

i zerówki 

 

Udział w turniejach sportowych: 

 II miejsce dziewcząt w Mazowieckiej Gimnazjadzie Ludowych Zespołów Sportowych 

w koszykówce 

 I miejsce dziewcząt w Regionalnej Gimnazjadzie LZS w koszykówce  

 II miejsce chłopców w finale Regionalnej Gimnazjady LZS w koszykówce 

 II miejsce chłopców w finale Regionalnej Gimnazjady LZS w koszykówce 

 III miejsce dziewcząt w Regionalnych Mistrzostwach LZS Szkół Podstawowych w mini 

koszykówce 

 I miejsce dziewcząt w Powiatowych Mistrzostwach LZS w koszykówce  
Inwestycje: 

 Dokonano kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły (wymieniono dach, okna, drzwi 

zewnętrzne, ocieplono ściany, wymieniono piec i instalację CO, wyłożono ściany sal lekcyjnych 

płytą gipsową, wymieniono oświetlenie). 

 Przeprowadzono adaptację i remont zaplecza kuchennego. 

 Wyremontowano przebieralnie uczniów oraz łazienkę personelu. 

 Oddano do użytku kompleks boisk sportowych (boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko 

wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię ze skokiem w dal, boisko do pchnięcia kulą. 

 Rozpoczęto budowę przedszkola. 

 

5.  Zespół Oświatowy w Stoku Lackim 

I.  W skład Zespołu  Oświatowego im. Jana Pawła II w Stoku Lackim  (ul. Siedleckiej 135 ) wchodzi: 
1. Publiczne przedszkole –z 6 oddziałami, w których  przebywa 128 dzieci 
2. Szkoła Podstawowa  z 17 oddziałami, w których uczy się 349 uczniów, z czego:  

- 46 – w  2 klasach I 
- 65 – w 3 kl. II 
- 20 – w 1 kl. III 
- 40 – w  2 kl. IV 
- 58 – w 3 kl. V 
- 38 – w 2 kl. VI 
- 40 – w 2 kl. VII 
- 42 – w 2 kl. VIII 

 oraz z  
a) 2 oddziałami przedszkolnymi  –39 uczniów ( klasy zerowe) 
b) 2 oddziałami gimnazjalnymi –  44 uczniów ( klasy III) 

  Ogólna liczba  uczniów Zespołu  Oświatowego w Stoku Lackim w 27 oddziałach -  560  
II.  Na dzień 31 grudnia 2018r.  w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim zatrudnionych  
       było:  
       21 pracowników niepedagogicznych: 1 intendent,  1 sekretarz szkoły,1 konserwator,   



49 
 

  
          1 szef kuchni  5 kucharzy, 1,5 –   pomocy kuchennej , 4 pomoce nauczyciela ( w tym 3 w  
           przedszkoli   i 1 w szkole  podstawowej), 4,5 sprzątaczki, 1 woźna, 1 strażnik ruchu  
           drogowego 
     51 pracowników pedagogicznych ( w tym 5 przebywających na urlopach zdrowotnych   
          lub macierzyńskich) : 26 dyplomowanych, 9 mianowanych, 14   
          kontraktowych , 2 bez stopnia. 
 
III. Najważniejsze osiągnięcia w sporcie  

 

Nazwa zawodów Etap zawodów Osiągnięte miejsce 

Mistrzostwa Polski Młodziczek w 
zapasach kobiet 

ogólnopolski I miejsce 

Mistrzostwa Polski Młodziczek w 
podnoszeniu ciężarów 

ogólnopolski I miejsce 

Mistrzostwa Polski IBK Karate ogólnopolski  I i dwa II miejsca 

Międzynarodowy Turniej 
zapaśniczy  

  

Powiatowa Gimnazjada w 
koszykówce chłopców LZS 

powiatowy II miejsce 

Turniej mini koszykówki w Łysowie powiatowy II i III miejsce 

Puchar Starosty Siedleckiego w 
koszykówce mężczyzn w 
Zbuczynie 

powiatowy I miejsce 

 
IV Najważniejsze osiągnięcia w pozostałych konkursach, przeglądach, turniejach  

 

Nazwa konkursu Etap konkursu Osiągnięte miejsce 

„Bajeczna muzyka” powiatowy I miejsce 

VIII Festiwal kultury „Dzień muzyki” powiatowy II miejsce 

Ogólnopolski Turniej BRD 
 

powiatowy III miejsce 

XI Międzygminny Festiwal Piosenki w 
Wiśniewie 

powiatowy I i II miejsce 

VIII Festiwal Kultury ,, Dzień Muzyki”  powiatowy II miejsce 

VIII Festiwal Kultury ,, Dzień Teatru” powiatowy II miejsce 

Konkurs literacki ,, Świat przyszłości” wojewódzki  I miejsce 

Diecezjalny konkurs recytatorski  w 
Mokobodach 

diecezjalny II miejsce 

Ogólnopolski konkurs leksykalny Memory 
Master 

ogólnopolski 3 laureatów II stopnia 

Konkurs plastyczny ,, oto Rosja” – Motywy 
rosyjskiej sztuki ludowej  

powiatowy I i II miejsce 

Gminny Konkurs literacki                   ,, Pokaż 
mi swoją niepodległość” 

gminny I miejsce, dwa II miejsca, dwa II 
miejsca 

Gminny Konkurs języka angielskiego  gminny dwa II miejsca 
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6. Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale  
 

A. Ilość uczniów w Zespole 

Przedszkole: 

- grupa 3 latków – 24 

- grupa 4 latków  – 25 70 dzieci 

- grupa 5 latków - 21 

 

Szkoła Podstawowa: 

Kl. O a – 6 latki – 13 26 dzieci 

Kl. O b – 6 latki - 13 

Kl. I a – 18  

Kl. I b – 14  

Kl. II a – 16 

Kl. II b -  15 81 uczniów 

Kl. III a – 18  

Kl. IV a – 15 

Kl. IV b - 18  

Kl. V a – 19 

Kl. V b - 18  143 uczniów 

Kl. VI a – 24 

Kl. VII a – 25 

Kl. VIII a - 24  

Razem w szkole podstawowej 207 uczniów 

Gimnazjum 

Kl. III ag – 25  

 

Razem w całym zespole – 345 osób 

B. Zatrudnienie 
Zespół zatrudnia 36 nauczycieli, w tym: 3 stażystów, 8 kontraktowych z czego 1 przebywa na 
urlopie wychowawczym, 5 mianowanych, 20 dyplomowanych. Wszyscy posiadają wymagane 
kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. 
Zespół zatrudnia 13 pracowników niepedagogicznych, tj.: 

 1 sekretarz szkoły, 

 1 intendentka, 

 1 konserwator, 

 1 woźna, 

 3 sprzątaczki, 

 3 kucharki, 

 2 pomoce przedszkolne (woźne oddziałowe), 

 1 opiekun dzieci i młodzieży tzw. „stopek” 
C. Baza lokalowa 
W zespole uczniowie korzystają z: 

 3 sale do zajęć przedszkolnych i hol przedszkolny zaadaptowany do zajęć ruchowych, 
będący jednocześnie szatnią dla dzieci, 
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 1 sala dla 2 klas zerowych w nowej części budynku 

 9 sal lekcyjnych dla 13 klas szkoły podstawowej i gimnazjum, 

 1 sala komputerowa z 24 stanowiskami komputerowymi, ( komputery wymagają 
wymiany), 

 1 sala gimnastyczna o wymiarach 18mx9m z przyległą koedukacyjną szatnią,  

 1 sala zabaw dla dzieci młodszych zaadaptowana ze sceny przy sali gimnastycznej, 

 pomieszczenia sanitariatów w starej części budynku: na parterze dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum oraz na piętrze dla dzieci przedszkolnych,  

 pomieszczenia sanitariatów w nowej części budynku: na parterze i na piętrze dla dzieci 
z oddziałów O – III i dla dzieci korzystających ze świetlicy 

 1 stołówka mieszcząca jednorazowo 45 osób (38 m2),   

 1 sala lekcyjna zaadaptowana na świetlicę (48 m2), 

 1 maleńka biblioteka bez możliwości zorganizowania czytelni (18m2),  mieszcząca 
9.638 woluminów,  

 1 maleńkie pomieszczenie (18 m2), wspólne dla logopedy i pielęgniarki, 

 kuchnia wydająca w sumie 273 obiady,  

 2 pokoje nauczycielskie – jeden w nowej części , drugi w starej części budynku, 

 1 gabinet pedagoga szkolnego mieszczący się w nowej części budynku, 

 brak typowej szatni dla uczniów klas IV – VIII – uczniowie korzystają z szafek 
indywidualnych zlokalizowanych na korytarzach, w ilości 220 sztuk, 

 4 szatnie dla uczniów kl. O – III szkoły podstawowej mieszczące się w nowej części 
budynku, 

 brak szkolnego boiska (dotychczasowe asfaltowe boisko zostało wyłączone z użytku ze 
względów bezpieczeństwa i obecnie spełnia funkcję parkingu) – uczniowie korzystają 
z pobliskiego boiska „Orlik”, 

 2 place zabaw dla dzieci z dostępem dla mieszkańców, w tym 1 z funduszy unijnych, 

 plac przed szkołą z ławeczkami,  umożliwiający spędzanie „zielonych” przerw 
międzylekcyjnych, 
 

KONIECZNE REMONTY 

 wymiana podłóg w przedszkolu na  korytarzu głównym  oraz w 4 salach lekcyjnych na 
piętrze (obecnie są duże ubytki w  płytkach PCV, niedostępnych już na rynku), 

 utwardzenie drogi dojazdowej do kuchni. 
OFERTA PLACÓWKI 

 Opieka świetlicy szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej, 

 Wyżywienie: 3 posiłki dla dzieci przedszkolnych  i posiłek (obiad dwudaniowy) dla 
pozostałych uczniów, 

 Zajęcia sportowe w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Strzałka”, 

 Zajęcia rekreacyjno – sportowe, 

 Zajęcia Teatrzyku Szkolnego „Magik”, 

 Koło Caritas, 

 Koło ekologiczno – przyrodnicze, 

 Doradztwo zawodowe, 

 Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne działające w strukturach PTTK Odział 
Podlasie Siedlce, 

 Zajęcia kształtujące kreatywność dla uczniów klas młodszych, 

 Koło naukowe 

 Koło literackie 
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 Język polski dla ucznia po powrocie z zagranicy, 

 Opieka pedagoga szkolnego posiadającego kwalifikacje do zajęć Integracji 
Sensorycznej, Terapii Pedagogicznej, prowadzenia zajęć z zakresu Metody Warnkego, 
Metody Krakowskiej dla dzieci z zaburzeniami  komunikacji, wczesnego wspomagania 
rozwoju małego dziecka, terapii ręki, warsztatów grafomotorycznych, 

 Zajęcia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej, 

 Opieka pielęgniarska 2 razy w tygodniu, 

 Bezpieczeństwo uczniów - monitoring wizyjny 

 Organizacja wycieczek tematycznych i turystyczno – krajoznawczych, 

 Korzystanie z oferty kulturalnej – kina, teatry, muzea, wystawy itp.  

 Współpraca z instytucjami wspierającymi oświatę, 
 

1. NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIECIA PLACÓWKI 
R. SZK. 2017/2018 

 II miejsce w pchnięciu kulą w IX Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych dla 
szkół im. H. Jakimiaka, 

 III miejsce w kategorii Żak w Regionalnym Turnieju dzieci i młodzieży w Rugby, 

 I miejsce na XXXVI Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – 
Krajoznawczym w kategorii szkoły gimnazjalne – eliminacje rejonowe, 

 III miejsce  w kategorii oddziałów gimnazjalnych w Mazowieckim Turnieju Turystyczno 
– Krajoznawczym, 

 II miejsce w Konkursie Piosenki Religijnej „Cantate Deo 2017” 

 2 nagrody w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Barwy Niepodległości” 
organizowanym przez Muzeum Regionalne w Siedlcach, 

  I miejsce w Konkursie Literackim „Dlaczego jestem Wolontariuszem Caritas” 
organizowanym przez Diecezję Siedlecką, 

 I miejsce w III Powiatowym Konkursie Ekologiczno – Przyrodniczym „EKO Piosenka 
w wykonaniu Przedszkolaków”. 

 III miejsce w II międzyszkolnym konkursie wiedzy o Kazimierzu Wielkim 
zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach, 

 Nagroda Starosty Siedleckiego za III miejsce w Eliminacjach Powiatowych Konkursu 
Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Między Wierszami”, 

 2 nagrody w XXXV Konkursie Recytatorskim dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego – 
eliminacje powiatowe, 

 Tytuł Laureata III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym z języka 
angielskiego „Memory Master”, 

 III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kto Ty jesteś – Polam Mały”, 

  Tytuł laureata w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Parandowskiego na 
opowiadania olimpijskie – organizator: Polski Komitet Olimpijski, 
R.SZK. 2018/2019 

 II Miejsce W XVI Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły – Jana Pawła 
II „Słowo – Dar i Tajemnica”, 

 III miejsce w Konkursie Piosenki Religijnej „Cantate Deo 2018”, 

 I i II miejsce w Konkursie Powiatowym Pieśni i Piosenki Patriotycznej, 

 I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Językowo – Plastycznym „Idiom…ink”, 

 II miejsce w konkursie przyrodniczym „Ssaki naszych lasów” – organizator 
Nadleśnictwo Siedlce, 

 II miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”, 
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  I miejsce w Eliminacjach Powiatowych XV Konkursu Recytatorskiego dla 
Gimnazjalistów „Między wierszami”, 

 II miejsce w XVI Konkursie Recytacji Poezji Rosyjskiej „Strofy pod Samowarem” – 
organizator IV Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach, 

 II i III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Siedlec w pływaniu, 

 Certyfikat dla ZOW w Strzale w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła promująca szkolne 
kluby sportowe”, 

 I miejsce w Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej kategoria dzieci. 
 

 7.  Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii 

Szkoła  podstawowa 
Wielkość zatrudnienia: 45 osób (35 nauczycieli i 11 pracowników niepedagogicznych); 

  Stan kadry: 34 nauczycieli; w tym 26 nauczycieli dyplomowanych; 3 mianowanych; 1 kontraktowy;          
4 stażystów. 

Ilość oddziałów: 17 w tym 2 oddziały przedszkolne i 1 oddział gimnazjum; 
Stan osobowy uczniów: „0”- 50;   I-VIII- 263;   III gim. 23; 
Sukcesy szkoły: 
Osiągnięcia uczniów stypendia naukowe za rok szkolny 2017-2018: 

 Szymon Strzałek uzyskał Stypendium Wójta Gminy Siedlce I stopnia; 
 Patrycja Pieńkowska uzyskała  Stypendium Wójta Gminy Siedlce I stopnia; 

KONKURSY WIEDZY: 
 Olimpiada Matematyczna Juniorów – I etap szkolny i II etap wojewódzki Szymon Strzałek 

opiekun p. B. Brancewicz; 
 Konkurs przedmiotowy – kuratoryjny dla uczniów szkoły podstawowej z matematyki–  Szymon 

Strzałek z kl. VIII zakwalifikował się do etapu rejonowego i do etapu wojewódzkiego – opiekun 
p. B. Brancewicz,  

 Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego MULITEST- wyróżnienie Szymon Strzałek z kl. VIII 
opiekun p. U. Somla –Kalicka; 

 Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego OLIMPUS- laureat Izabela Patoleta z kl. IVa 
opiekun p. U. Somla-Kalicka; 

 Gminny Turniej Warcab i Sudoku – organizator ZO w Żelkowie-Kolonii 
 Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek 2018 – sesja wiosenna: laureaci Bartosz Twardowski 6 

miejsce, Maria Taraszewska i Justyna Gaładyk 15 miejsce w kraju  
 Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Olimpus- sesja zimowa 2017/2018 Szymon Strzałek 

Laureat III miejsca Szymon Strzałek 
 Kangur Matematyczny 2018 Szymon Strzałek Wyróżnienie 
 Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „ALBUS 2018” Szymon Strzałek-Laureat I miejsca, 

Amelia Skaruz-Wyróżnienie, Maciej Szlaza-Wyróżnienie 
 Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy ALBUS 2018 – Laureaci 5,6,7,9.10 m w kraju; Wyróżnienia-

11,12,13,14,15 miejsce w kraju 
 Ogólnopolski Konkurs Galileo z języka angielskiego: Wyróżnienie: Marcin Karpik, Olga 

Jachowska, Stanisław Pietrachowicz 
 Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego Albus: Wyróżnienie Szymon Strzałek,  
 Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego „Memory Master”: dyplom laureata III stopnia 

Patrycja Pieńkowska; Wyróżnienia: Olga Jachowska, Stanisław Pietrachowicz, Marcin Karpik, 
Natalia Kłos, Jakub Gruda 
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KONKURSY ARTYSTYCZNE (muzyczne, plastyczne) 
Oddziały przedszkolne 

 Gminny Konkurs „Mój przyjaciel miś”  
I miejsce Wiktoria Chmielak z oddziału zerowego 0a – opiekun p. A. Głuchowska 
II miejsce Zuzanna Małkińska z oddziału zerowego 0b– opiekun p. A. Chomka 
III miejsce Alan Dybciak z oddziału zerowego 0a  – opiekun p. A. Głuchowska 
Wyróżnienie Antonina Kuźma z oddziału zerowego 0b– opiekun p. Aneta Chomka 
 

 IV Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek Szkół Gminy Siedlce „Zaśpiewajmy Jezuskowi” w 
kategorii zespół z oddziału przedszkolnego 0B otrzymał wyróżnienie – opiekun p. A. Chomka 

Klasy I-III 
 IV Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek Szkół Gminy Siedlce „Zaśpiewajmy Jezuskowi” 

wyróżnienie w kategorii soliści otrzymała Lena Soszyńska z klasy IIa - opiekun p. E. Seroka;  III 
miejsce zajął zespół z klasy Ib - opiekun p. M. Telacka; 

 II miejsce w I Miedzyszkolnym Konkursie Piosenki „Powitajmy wiosnę śpiewająco” (etap 
powiatowy) Lena Soszyńska i Marcin Pietrasik opiekun p. E. Seroka 

 Wyróżnienia dla Zuzanny Antoszczak i Mateusza Gołęgowskiego w XXXV Gminnym Konkursie 
Recytatorskim dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego 

  
Klasy IV-VIII 

 Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej w kat. soliści - I miejsce Natalia Pluta kl. VIb  
i III miejsce w kat. zespół (D. Wereda, Sz. Strzałek, M. Radziszewska) opiekunowie p. A. 
Sulich, p. U. Somla-Kalicka; 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Kwiaty dla babci i dziadka” wyróżnienie Emilia Pucyk z kl. 
IVb – opiekun p. Z. Jagiełło 

 Gminny Konkurs na ozdobę choinkową 4 wyróżnienia Ala Gołęgowska Ob, Emilia Pucyk kl. 
IVb, Bartek Kołek kl. VIII, Piotr Myrcha kl. VIIa– opiekunowie Z. Jagiełło, W. Przychodzeń; 

 Diecezjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej dla Szkół „PATRIOTA 2018” udział grupy 
uczniów pod opieką p. Z. Jagiełło; 

 Diecezjalny Konkurs Fotograficzny dla Szkół „PATRIOTA 2018” udział uczniów pod 
opieką p. Z. Jagiełło; 

 Wyróżnienie dla Dominiki Weredy w III Gminnym Festiwalu Piosenki „Bajeczna Muzyka”, 
opiekunowie: p. U. Somla-Kalicka i A. Sulich 

 Wyróżnienie dla zespołu w składzie: Karina Żukowska, Weronika Biardzka,  Amelia Chojecka, 
Alicja Pietrasik, Olga Niedziółka – śpiew oraz Michalina Radziszewska i Szymon Strzałek - flety 
w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu (etap rejonowy) opiekunowie: p. U. Somla-Kalicka i A. Sulich 
 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
 III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt pn. „ Mała Piłkarska Kadra Czeka”  
 I miejsce w Regionalnym Turnieju piłki nożnej dziewcząt pn. „ Mała Piłkarska Kadra Czeka”  
 III miejsce w Miedzypowiatowych Igrzyskach Dzieci w 6-kach piłkarskich dziewcząt 
 I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini siatkówce dziewcząt 
 I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Szkół Podstawowych w unihokeju chłopców 
 I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Szkół Podstawowych w unihokeju dziewcząt  
 III miejsce w Powiatowe Mistrzostwa Wiejskich Szkół Podstawowych w minipiłce ręcznej 

dziewcząt 
 III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini siatkówce chłopców 
 III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w czwórboju LA dziewcząt 
 IV miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Wiejskich Szkół Podstawowych w halowej piłce 

nożnej dziewcząt 
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 IV miejsce w Powiatowym Turnieju w piłce nożnej dziewcząt 
 I miejsce w Regionalnym Zimowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców „Sokolik” 2018 
 I miejsce w XXXII Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 

„Sokolik” 2018 
 III miejsce w Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych w biegu na 100 m ucznia kl. VIII 

Przemysława Bąbiaka (trener p. D. Garwoliński) 
 II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 6-kach piłkarskich dziewcząt z klas 

VII-VIII oraz III gimnazjum (trener p. D. Garwoliński) 
 II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 6-kach piłkarskich dziewcząt 

klas IV-VI (trener p. D. Garwoliński) 
 I miejsce w Otwartych Powiatowych Jesiennych Biegach Przełajowych ucznia kl. VI a 

Antoniego Borkowskiego (trener p. D. Garwoliński) 
 I miejsce w Otwartych Powiatowych Jesiennych Biegach Przełajowych uczennicy kl. VII a Oliwii 

Skóry (trener p. D. Garwoliński) 
 IV miejsce w Powiatowych rozgrywkach w piłce ręcznej dziewczyn kl. IV – VI. (trener p. D. 

Garwoliński) 
 III miejsce w Powiatowych rozgrywkach w piłce ręcznej dziewczyn kl. VI – VIII. (trener p. D. 

Garwoliński) 
 I miejsce uczniów klasy VII b w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych (Młodzieżowe 

Drużyny Pożarnicze MDP "Chłopców") o Puchar Wójta Gminy Skórzec. 
 

DZIAŁANIA INNOWACYJNE W SZKOLE : 
 Innowacja pedagogiczna „Łączymy pokolenia” w ramach jubileuszu 90-lecia szkoły. 

Rozpoczęta 01.09.2017r. zakończona 09.11.2018r. 
 Innowacja pedagogiczna „Klasa bez barier”  realizowana w kl. IIb od 03.09.2018r. do czerwca 

2019r.; 
 Innowacja pedagogiczna: "Tolerancja bez granic-edukacja włączająca"  realizowana dla ucz. kl. 

I-VIII i III gim. od 03.12.2018r. do 31.05.2019r.; 
 Projekt e-twinning „Exchange Christmas Greetings” ; 

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich organizowane przez UPH w Siedlcach: 
  „Klucz do przyszłości” 10 uczniów z kl. VII; 
  „Jak zostać odkrywcą” 10 uczniów z klasy IV. 

PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM: (DZIAŁANIA NA RZECZ   LOKALNEJ 
SPOŁECZNOŚCI) 

 Gminne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 90-lecia Szkoły 
w Żelkowie-Kolonii; 

 Dzień Seniora z udziałem babć i dziadków dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III; 
 Bal Karnawałowy współorganizowany przez GOK Chodów; 
 XVI RODZINNY PIKNIK; 
 Akcja „Rekord dla Niepodległej” – wspólne odśpiewanie hymnu narodowego- cała społeczność 

szkolna; 
 Akcje o charakterze charytatywnym: zbiórka karmy dla zwierząt; zbiórka plecaków i przyborów 

szkolnych dla dzieci z Kenii;  udział w happeningu z okazji obchodów Światowego Dnia 
Żywności; zbiórka Pluszaków w ramach akcji ,,Dzień Pluszowego Misia” dla dzieci z oddziałów 
onkologicznych;  Wyjazd uczniów w ramach edukacji włączającej do Domu Spokojnej Starości 
nad Stawami;  

ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE: 
 Szkolne Koło Wolontariatu; 
 Samorząd uczniowski w kl. I-III i IV-VIII oraz gimnazjum; 
 Uczniowski Klub Sportowy; 
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PRZEDSZKOLE 
Wielkość zatrudnienia: 9 osób (5 nauczycieli i 4 pracowników niepedagogicznych); 

  Stan kadry: 5 nauczycieli; w tym 5 kontraktowy. 
Ilość grup: 3 
Ilość dzieci: 75 
SUKCESY PRZEDSZKOLA: 

 Gminny konkurs plastyczny „Wielkanocna Karta Świąteczna” III miejsce Oliwia Rojek,  
 Gminny Konkurs Plastyczny „Wielkanocna Kartka Przedszkolaka”  wyróżnienie Kaja Gil,  
 Konkurs przyrodniczy "Pejzaż leśny" – organizator Nadleśnictwo w Siedlcach-  Wyróżnienie 

Nikola Gil  
 VIII Festiwal Kultury Chodów-Plastyka : II miejsce Oskar Gaładyk  i III miejsce Zuzanna 

Oknińska 
 Gminny Konkurs „Mój przyjaciel miś” : I miejsce Oliwia Gil z grupy 3-latków 

II miejsce Nadia Szklarz z grupy 5-latków 
Prowadzone przez nauczycieli  działania INNOWACYJNE: 
Realizacja w okresie od 01.10.2017r. do 31.05.2018r.: 
 
Innowacja spotkania twórcze z elementami arteterapii w zakresie sztuk plastycznych „PLASTYCZNA 
PRZYGODA” dla grupy 5-latków – p. M. Barszcz 
Innowacja „Kulinarna rewolucja” – grupa 4-latków – p. A. Błaszkiewicz 
Innowacja „Logorytmika” p. E. Kozłowska 
Innowacja pedagogiczna „Mali badacze – przez doświadczenia do zrozumienia”  grupa 3-latków p. S. 
Wysokińska 
Realizacja w okresie od 01.10.2018r. do 31.05.2019r.: 
 
Innowacja „Bajeczki na dziecięce smuteczki – sposobem na rozwiązywanie trudności emocjonalno-
społecznych dzieci”- realizowana w Przedszkolu w grupie dzieci 3-letnich przez p. S. Wysokińską; 
 
Innowacja „Ja i moje emocje”   realizowana w Przedszkolu w grupie dzieci 4-letnich  przez p. K. Baniak; 
 
Innowacja „Sprytne rączki” realizowana w Przedszkolu w grupie dzieci 5-letnich  przez p. A. 
Błaszkiewicz; 
 
UDZIAŁ W PROJEKTACH : 

 Ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami pt. „Mały Miś 
w świecie wielkiej literatury” – przedszkole grupa 4-latków; 

 Ogólnopolski projekt „Kubusiowi przyjaciele natury” . 
 

Żłobek Gminny w Chodowie 

Żłobek Gminny w Chodowie powstał dzięki projektowi pn.: „Pierwszy Żłobek w Gminie Siedlce” 
realizowanemu przez Gminę Siedlce przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
Instytucją Pośredniczącą dla tego projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.               
Wartość ogólna projektu wynosi  1 029 828,78 zł, z czego 823 724,78 zł to unijne dofinansowanie 
pozostałą część środków tj. 206 104,00 zł stanowi wkład własny gminy Siedlce. 
    Celem projektu jest powrót na rynek pracy oraz podjęcie zatrudnienia 15 osobom                          
z gminy Siedlce sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.  
Przez okres 2 lat opieka nad dziećmi jak również wyżywienie są całkowicie bezpłatne. 
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Placówka działa  od 1 grudnia 2017 roku pełniąc rolę opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną. W żłobku 
powstały kolorowe, przyjazne dzieciom sale wyposażone w nowe meble, zabawki, pomoce 
dydaktyczne, laptop, telewizor, tablicę interaktywną. 
      Na zewnątrz utworzono bezpieczny plac zabaw. Zaadoptowane pomieszczenia zmieniły się 
w nowoczesną kuchnię, szatnię, łazienkę. Żłobek jest dostosowany dla potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami.  
W żłobku zatrudniono wykwalifikowaną kadrę – 5 osób (dyrektora, 3 opiekunki i pracownika 
gospodarczego). Placówka jest czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00.  
    Objęcie wsparciem uczestników projektu obejmuje okres 01.12.2017 r. – 30.11.2019 r. 
W 2018r. w żłobku odbyły się imprezy z udziałem rodziców, władz gminnych i mieszkańców okolicznych 
miejscowości. W styczniu 2018 r. dokonano uroczystego otwarcia placówki, obchodzono ,,Dzień Babci 
i Dziadka”, ,,Dzień Rodziny”, wspólnie z rodzicami dzieci przygotowywały palmy wielkanocne.                 
W grudniu 2018r. został złożony wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, o  pozyskanie 
środków na kolejny żłobek w Chodowie w ramach rządowego  programu MALUCH +2019. 
 

12 OCHRONA ZDROWIA 
 

Z usług medycznych i specjalistycznych mieszkańcy gminy korzystają w przychodniach w Siedlcach. 

Mieszkańcy gminy mają do dyspozycji: Szpital Miejski, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Hospicjum. W strukturach ochrony zdrowia funkcjonują również 

niepubliczne zakładów opieki zdrowotnej. Transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne zabezpiecza 

SPZOZ „RM – Meditrans”, który m.in. dzięki Centrum Powiadamiania Ratunkowego szybko i skutecznie 

świadczy pomoc oraz zapewnia koordynację działań pozostałych służb ratowniczych.  

Na terenie gminy opiekę zdrowotną świadczy również Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Siedlcach z filią Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pruszynie.  

Placówka zarządzana przez SPZOZ w Siedlcach opieką obejmuje 1700 pacjentów, oraz w ramach 

medycyny szkolnej - Zespół Oświatowy w Stoku Lackim i w Pruszynie, razem 565 uczniów. 

W skład ośrodka wchodzą: poradnia ogólna, poradnia dziecięca, punkt szczepień, punkt pobrań 

materiałów do badań laboratoryjnych i poradnia stomatologiczna. Ośrodek zatrudnia lekarza rodzinnego 

(przyjmuje codziennie, lekarza pediatrę (przyjmuje 2 razy w tygodniu), stomatologa (przyjmuje 3 razy 

w tygodniu) i 2 pielęgniarki.  

W 2018 roku liczba świadczeń udzielonych przez lekarzy wyniosła 8892. 

 Świadczenia udzielone przez pielęgniarki (wizyty domowe, iniekcje, zabiegi, szczepienia, testy 

przesiewowe) wyniosły 14.235, natomiast świadczenia pielęgniarki szkolnej, tj. testy przesiewowe, 

pomoc doraźna, grupa profilaktyczna fluorkowa, pogadanki, prelekcje wyniosły 3816. 
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13 POMOC SPOŁECZNA 
KADRA 
 

W 2018 roku w GOPS zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 15 pracowników: 

 kierownicze stanowiska urzędnicze : kierownik  

 stanowiska urzędnicze: 4 (2 stanowiska ds. świadczeń rodzinnych  i funduszu alimentacyjnego 

2 stanowiska ds. świadczenia wychowawczego), 

 stanowiska pomocnicze: 11 (8 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, opiekun, 

asystent rodziny),pomoc administracyjna 

ŚWIADCZENIE POMOCY 
 
Rzeczywista liczba osób i rodzin objęta pomocą społeczną w okresie sprawozdawczym bez względu na 
rodzaj świadczenia, formę i liczbę, którym decyzją przyznano świadczenie to 629 osób, żyjących w 372 
rodzinach. 

 
Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej: 

Zasiłki : stałe ( 80 osób), okresowe (103 os.), celowe (266)  

Posiłki (301 os.) 

Schronienie (1 os.) 

Usługi opiekuńcze (20 os. ).  

Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności(17 os.)  

 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi(5 os.) 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ.  

Gmina za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współfinansowała pobyt dwojga 

dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz dziewięciorga w rodzinach zastępczych na 

łączną kwotę 88 322,72 zł.  

Asystent rodziny współpracował z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, urzędami, szkołami, 

służbą zdrowia itp. Zatrudnienie asystenta wspierane było środkami finansowymi pozyskanymi 

w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z zakresu wspierania rodziny. Asystent 

rodziny obejmował wsparciem łącznie 17 rodzin 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 
W ramach realizacji zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznane i wypłacone zostały  

świadczenia rodzinne dla 990 rodzin, w tym: 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na dzieci –  737 rodzin ( w tym z 1 dzieckiem 220 ,  2-giem - 335,     

3-giem - 150,  4 - giem i więcej - 32).                                                                                                             

W 2018 r. wypłacono: 

 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 2 830 771,98 zł. 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –144 dzieci.   

 Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, wydano 40  decyzji w sprawach 
świadczeń rodzicielskich.  
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  (500+)  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach  od 01.01.2017 r. realizuje zadania z zakresu 

świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Świadczenie 

wychowawcze jest realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”. Świadczenie wychowawcze i koszty 

jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej   z budżetu państwa. Koszty obsługi wynoszą 1,5 

% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.  

 Świadczenie 500+ wypłaca się w okresach miesięcznych od 01.01.2018 r.  do 31.12. 2018 r.  

wypłacano  świadczenia wychowawcze łącznie dla 1815 ( ok. 1600  m-cznie) rodzin na łączną  kwotę  

14 723 130,00 zł.   

W ramach realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2018 roku 

zostało przyjętych 1891 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz zostało 

wydanych 1939 decyzji w sprawach dotyczących w/w świadczeń. Kwota odzyskanych nienależnie 

pobranych świadczeń wychowawczych w 2018 roku wyniosła 35 000 zł.   

 

Świadczenie „Dobry Start”  (300+) 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” w 2018 r. wypłacono 2695 świadczeń na kwotę 

808 500 zł. W ramach realizacji programu w 2018 roku zostało przyjętych 1838 wniosków o ustalenie 

prawa do świadczenia „Dobry start” oraz zostało wydanych 5 decyzji odmawiających prawa do w/w 

świadczenia. 

 
         Fundusz alimentacyjny i dłużnicy  

 
W 2018 roku liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła 56.  W przypadku 7 dłużników 

zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji 

zawodowej. Do organów właściwych wierzyciela wysłano 42 pisma o podjętych działaniach wobec 

dłużników alimentacyjnych. Wysłano 100 wniosków o podjęcie działać wobec dłużników 

alimentacyjnych do organów właściwych dłużników. 

W związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się 

od podjęcia pracy, zostało wszczętych 10 postępowań dotyczących uznania dłużników alimentacyjnych 

za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 5 decyzji o uznaniu dłużników za 

uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 3 decyzje o umorzeniu postepowania 

dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

Gdy decyzje stały się ostateczne wysłano 5 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209  

Kodeksu karnego. Wysłano 5 wniosków o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców  

o posiadaniu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych. 

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z jednostkami takimi jak: Prokuratura Rejonowa, 

Komenda Miejska Policji, Komornicy Sądowi, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy 

Skarbowe, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej, inne ośrodki pomocy społecznej.  

Gmina przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych za okres 

dłuższy niż 6 miesięcy do biur informacji gospodarczej udostępnionych w wykazie Ministra właściwego 
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do spraw gospodarki (obecnie jest to 5 biur). Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. W  2018  

roku zgłoszono 6 nowych dłużników. 

Powyższe działania mają na celu ustalenie przyczyn niełożenia na rzecz osób uprawnionych do 
alimentów, aktywizowanie zawodowe i ewentualnie wyciąganie konsekwencji z niewywiązywania się 
z zobowiązań. 

Organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący 

wierzycielem należności złożył 72 wnioski do Komorników Sądowych o przyłączenie się do 

postępowania egzekucyjnego. 

Kierownik GOPS po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożył do Komendy Miejskiej 

Policji w Siedlcach 17 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużników 

alimentacyjnych u których wysokość zaległości stanowi więcej niż równowartość 3 świadczeń 

okresowych.  

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku nie odnotowano należności nieściągalnych na skutek 
przedawnienia. 

Spłacona zaliczka alimentacyjna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 6031,51  zł. 

Spłacony fundusz alimentacyjny w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku  174 024,19 zł (w tym 
odsetki 82 608,91 zł). 

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31.12.2018 r. – 

3 447 302,00 zł   

DODATKI  MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 

Przyjętych zostało 9 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych oraz 4 wnioski o przyznanie 

dodatku energetycznego. Wydanych zostało 9 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz 5 

decyzji  w sprawie dodatku energetycznego. 

W okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 2018 r. wypłacono: 

o ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe w wysokości – 9 105,00 zł 

o z dotacji dodatki energetyczne w wysokości – 380,26 zł 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach.                                             

W 2018 roku w skład Komisji wchodziło 5 członków. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizując zadania określone w Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siedlce 

na rok 2018 dysponowała budżetem pochodzącym z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz opłat ponoszonych przez sprzedawców w związku z osiągniętym obrotem napojów 

alkoholowych za rok poprzedni. 
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Celem głównym realizacji programu było ograniczenie rozmiarów problemów wynikających z nadużywania 

alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych poprzez następujące działania: 

- Punkt Konsultacyjny w celu udzielania pomocy psychologicznej dla osób u których występuje problem 

uzależnienia lub współuzależnienia jak również przemocy w rodzinie oraz osób zagrożonych tymi 

zjawiskami. Zatrudniony był psycholog. Z pomocy w ciągu roku skorzystało 73 mieszkańców Gminy 

Siedlce. 

- GKRPA podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 

od alkoholu, powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od 

obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny 

obowiązku poddania się leczeniu. W związku z tym na podstawie złożonych wniosków prowadzono 

postępowanie wobec 33 osób (14 postępowań jako kontynuacja działań z roku poprzedniego oraz 19 

nowych wniosków). Przeprowadzono 75 rozmów motywująco - wspierających (29 ze świadkami i 46 

z osobami zgłoszonymi do leczenia).  

Z powodu odmowy dobrowolnego podjęcia terapii odwykowej przez osoby uzależnione od alkoholu zostało 

skierowanych do sądu 6 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz 

o przeprowadzenie badań przez biegłych.  

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działalności na rzecz reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wspierała finansowano uczestnictwo 

osób w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.  

- W ramach pomocy terapeutyczno- rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin przeznaczone 

zostało wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia „Szansa” gdzie prowadzono punkt konsultacyjno-

terapeutyczny. Z konsultacji i terapii skorzystało 27 mieszkańców gminy Siedlce. 

- Dofinansowanie obozu sportowego „Kawashi” dla 17 dzieci z gminy Siedlce. Celem zajęć profilaktycznych 

podczas obozu było przybliżenie młodzieży tematu szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka 

(sportowca).  

- Dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych, obozów, kolonii z realizacją programów profilaktyki przez 

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie.  

- Dofinasowanie kolonii letnich w Białym Dunajcu dla 25 dzieci. 

- Dofinansowano prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich. Od 02 lipca do 24 sierpnia trwały zajęcia 

w ośmiu świetlicach w miejscowościach: Pruszyn, Rakowiec, Grubale, Grabianów, Błogoszcz, Pruszyn 

Pieńki, Ujrzanów, Golice, w których udział wzięło 320 dzieci. Organizatorem zajęć było Stowarzyszenie 

Wesołe Seniority. W trakcie zajęć dzieci zapewniony miały posiłek, przedmioty potrzebne do zajęć oraz 

bazę lokalową. Głównym celem realizacji zadania była organizacja czasu wolnego dla dzieci z gminy 

Siedlce poprzez prowadzenie zajęć o charterze opiekuńczo-wychowawczym z włączeniem profilaktyki.  
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14 KULTURA 
  

Gminny Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje Gminę Siedlce. Główne cele to przede 

wszystkim edukacja kulturalna oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy 

i stymulowanie życia kulturalnego w regionie. 

W skład ośrodka wchodzą: 
Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim wraz z filiami w: Pruszynie, Wołyńcach, Białkach, Nowym Opolu 
oraz punktem bibliotecznym w Chodowie 
Pracownicy Ośrodka 

Na koniec 2018 roku zatrudnionych w GOK na stałe było 5 pracowników, 4 w pełnym wymiarze i 1 

osoba na ½ etatu. Do prowadzenia zajęć na terenie gminy Siedlce typu: plastyka, taniec, muzyka , 

zajęcia zumby – zatrudniono w formie umów zleceń 7 instruktorów zewnętrznych.  

W trakcie 2018 roku GOK Chodów zorganizował na terenie gminy Siedlce ok.160 imprez. 

GOK dysponuje sceną mobilną, mobilnym agregatem prądotwórczym, samochodem busem, 

nagłośnieniem firmy EV i Dynacord oraz oświetleniem scenicznym.  

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie organizuje życie kulturalne gminy Siedlce 

poprzez sieć świetlic wiejskich w poszczególnych miejscowościach. Do imprez cyklicznych należą 

święta obrzędowe, uroczystości państwowe i rocznicowe, imprezy okolicznościowe, konkursy, 

przeglądy ,turniej,  festiwale, koncerty. GOK sprawuje również opiekę nad amatorskim ruchem, 

prowadzi stałe formy pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Współpracuje z organizacjami społecznymi 

oraz ze szkołami. Pielęgnuje tradycje regionalne, upowszechnia czytelnictwo.  

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach  jest organizatorem i koordynatorem działalności kulturalnej 

w środowisku. Z inspiracji tej placówki organizowane są obchody rocznic i świąt narodowych, konkursy, 

przeglądy, koncerty plenerowe, imprezy folklorystyczne, spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży. 

Do najważniejszych cyklicznych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez GOK należą: 

 Koncerty kolęd i pastorałek 
 Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych   
 Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych 
 Przegląd Akordeonistów  
 Dożynki Gminne 
 Gminne obchody Święta Niepodległości, i Bitwy pod Iganiami 
 Walentynkowy Festiwal Piosenki Miłosnej 
 Festiwal Kultury – otwarty konkurs w dziedzinach , muzyka, taniec, plastyka , teatr, 

literatura  
 Okolicznościowe wystawy 
 Koncerty z cyklu: Wieczór z gwiazdą  
 Cykliczne konkursy plastyczne związane z tradycją świąt Bożonarodzeniowo-

Wielkanocnych 
 Zadania te wynikają z potrzeb środowisk, a realizowane są dzięki wsparciu i zrozumieniu władz 
lokalnych. 
 
Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają obecnie następujące sekcje artystyczne i zespoły: 

o taneczny – Strzała, Żelków, Pruszyn, Stare Opole  
o zumba - świetlica Stok Lacki, Grabianów 
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o pracownia plastyczna - GOK, Chodów 
o sekcja plastyczna - świetlica  Błogoszcz, Golice, Pruszynek, Stare Opole, Żabokliki 
o nauka gry na fortepianie – Chodów  
o nauka gry na gitarze – ZO Żelków Kol, Golice, Strzała  
o zespół śpiewaczy "Białki"  
o zespół śpiewaczy "AleBabki" 
o zespół śpiewaczy  "Chodów"  
o zespół muzyczny 50+ Elite Song 

 
BIBLIOTEKI 

Zadaniem Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim oraz filii bibliotecznych w Nowym Opolu, Wołyńcach, 

Pruszynie oraz Białkach jest odpowiedź na społeczne i kulturowe potrzeby mieszkańców Gminy 

Siedlce. To instytucja, w której zaspokajane są czytelnicze i informacyjne potrzeb lokalnej społeczności,  

oraz promocja kultury. W bibliotekach można korzystać z  bogatych zasobów bibliotecznych, w tym 

regionaliów, dzięki czemu mogą silniej identyfikować się ze swoją  miejscowością i otoczeniem. Praca 

biblioteczna to również edukacja oraz rozbudzanie czytelniczych pasji u najmłodszych czytelników.  

CZYTELNICTWO  

 

 

15 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
 

Organizacje pozarządowe to ważne ogniwo demokratycznego społeczeństwa, gdyż stanowią 
fundament nowoczesnego państwa. Najważniejszym atutem organizacji pozarządowych są ludzie, 
wolontariusze, posiadający motywację i zapał do "zmieniania świata".  
Rozległość i zakres działań, w jakie angażują się organizacje pozarządowe, społeczny charakter tych 
działań oraz wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że organizacje te są cennym 
partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozszerzają bowiem możliwości wyboru sposobu 
zaspokajania potrzeb społecznych, co pozwala na sięganie do oferty tańszej i efektywniejszej. 
Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym 
z elementów efektywnego zarządzania gminą, a realizowane jest zgodnie z „Programem współpracy 
Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego”. 
Na terenie gminy Siedlce działa szereg organizacji mających status stowarzyszeń, organizacji pożytku 
publicznego, a także organizacji i grup nieformalnych. Największą grupę stanowią organizacje mające 
status prawny, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Rejestrze Stowarzyszeń Starostwa 
Powiatowego w Siedlcach. 
  

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2018 r. 

1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców 5.3 

2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców 5.6 

3. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców * 106 

4. Liczba zakupionych tytułów czasopism w bibliotece ogółem 4 
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WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SIEDLCE 

 

Nazwa i adres 
stowarzyszenia 

Forma prawna Zakres działania 

Caritas Diecezji 

Siedleckiej  

ul. Bp. Świrskiego 57 

08-110 Siedlce 

Kościelna osoba 

prawna 

- pomoc społeczna,  

- ochrona i promocja zdrowia,  

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  

- sport, wypoczynek 

- przeciwdziałanie patologiom społecznym,  

- poradnictwo prawne, 

- pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, 

- kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

pozostających bez pracy 

OSP w Pruszynie 

Pruszyn 233/1 

08-1100 Siedlce 

Stowarzyszenie - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- kultury fizycznej i sportu, 

- ratownictwa i ochrony ludności, 

- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, 

- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i 

ekologicznych 

OSP w Pruszynku 

Pruszynek 6 

08-110 Siedlce 

Stowarzyszenie - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- kultury fizycznej i sportu, 

- ratownictwa i ochrony ludności, 

- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, 

- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i 

ekologicznych, 

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

OSP w Nowym Opolu 

Nowe Opole, ul 

Spacerowa 1 

08-103 Siedlce 

Stowarzyszenie - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- kultury fizycznej i sportu, 

- ratownictwa i ochrony ludności, 

- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, 

- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i 

ekologicznych, 

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

OSP w Błogoszczy 

Błogoszcz 37 

08-110 Siedlce 

Stowarzyszenie - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- kultury fizycznej i sportu, 

- ratownictwa i ochrony ludności, 

- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, 

- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i 

ekologicznych 

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Zarząd 

Stowarzyszenie - pomoc społeczna, 

- ochrona i promocja zdrowia, 
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Rejonowy w Siedlcach 

ul. Starzyńskiego 4 

08-110 Siedlce 

  

- przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

Siedleckie 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób Uzależnionych 

„Powrót z U” 

ul. Kilińskiego 40 

08-110 Siedlce 

Stowarzyszenie - ochrona i promocja zdrowia, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie „Nasze 

Iganie” 

Nowe Iganie, ul. 

Siedlecka 113 

08-103 Siedlce 

 

Stowarzyszenie - kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- turystyki i krajoznawstwa, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

Stowarzyszenie „Po 

sąsiedzku” Pruszyn 

Pieńki 

Pruszyn Pieńki 11 

08-110 Siedlce 

Stowarzyszenie - kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej 

Białki 

Białki 7 

08-110 Siedlce 

Stowarzyszenie - kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Stowarzyszenie na rzecz 

dzieci i młodzieży 

„Abeon” 

ul. Niepodległości 2/33 

08-110 Siedlce 

Stowarzyszenie - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

- wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, sportu i 

kultury fizycznej, 

- pomocy społecznej,  

- profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym, 

- ochrony i promocji zdrowia, 

- wspomagania osób niepełnosprawnych, 

- ekologii i ochrony środowiska, 

- kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej, 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Dotkniętych 

Chorobą Alkoholową, 

Narkomanią i Hazardem 

„Szansa”  

ul. Dylewicza 23 

08-110 Siedlce 

 

Stowarzyszenie - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,  

- ochrona i promocja zdrowia, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

- wypoczynek dzieci i młodzieży, 

- turystyka i krajoznawstwo  

Stowarzyszenie Stowarzyszenie - ochrony i promocji zdrowia, 
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Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych 

„Mgiełka” 

Żelków Kolonia 

ul. Akacjowa 35 

08-110 Siedlce 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- pomoc społeczna, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku,  

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

Ludowy Uczniowski lub 

Sportowy „Strzałka” 

Strzała, ul. Sokołowska 1 

08-119 Siedlce 

 

Stowarzyszenie - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku,  

Wojewódzki Ludowy 

Klub Sportowy Nowe 

Iganie 

Nowe Iganie, ul. 

Siedlecka 49 

08-103 Siedlce 

Stowarzyszenie - ochrona i promocja zdrowia, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku, 

Wołynieckie 

Stowarzyszenie „Równy 

Start” 

Wołyńce 50 

08-110 Siedlce 

Stowarzyszenie - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku, 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

- pomoc społeczna 

Stowarzyszenie „Mój 

dom” 

Nowe Opole, ul. Piękna 

64 

08-103 Siedlce 

Stowarzyszenie - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

Spółdzielnia Socjalna 

„Sami Swoi” 

Chodów, ul. Węgrowska 

50 

08-119 Siedlce 

Spółdzielnia - pomoc społeczna, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku, 

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

Stowarzyszenie 

„Mieszkańcy i 

Przyjaciele Stoku 

Lackiego” 

Stok Lacki, ul. Chabrowa 

78 

08-110 Siedlce 

Stowarzyszenie - kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- edukacji, oświaty i wychowania, 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- działalność charytatywna 

Stowarzyszenie Nasze 

Żabokliki 

Żabokliki, ul. Kwiatowa 

71 

08-110 Siedlce  

Stowarzyszenie - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- ochrony i promocji zdrowia, 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- sportu, turystyki 

- ekologia i ochrona przyrody  
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Stowarzyszenie „Wesołe 

Seniority” 

Białki, ul. Diamentowa 

136 

08-110 Siedlce 

Stowarzyszenie - pomoc społeczna, 

- działalność charytatywna, 

- kultury fizycznej i sportu, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku 

emerytalnym, 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wypoczynku 

„Akademia Sztuk Walki 

– Jacek Szymański” 

Stowarzyszenie - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- ochrona i promocja zdrowego stylu życia poprzez sport  

Bank Żywności 

Żabokliki, ul. Zakładowa 

4 

08-110 Siedlce 

Stowarzyszenie - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 

Stowarzyszenie Olimp 

Stok Lacki 

Stok Lacki, ul. Siedlecka 

199 B 

08-110 Siedlce 

Stowarzyszenie - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- ochrona i promocja zdrowego stylu życia poprzez sport 

Uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy „Liwiec” 

Pruszyn 

Pruszyn, ul. Dolina 

Liwca 46 

08-110 Siedlce 

Stowarzyszenie - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- ochrona i promocja zdrowego stylu życia poprzez sport 

Stowarzyszenie Sportowe 

Kawashi  

Stowarzyszenie - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- ochrona i promocja zdrowego stylu życia poprzez sport, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami, 

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku    

Siedlecka Spółdzielnia 

Socjalna Caritas 

ul. Budowlana 1 

08-110 Siedlce 

Spółdzielnia - pomoc społeczna, 

- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku 

emerytalnym, 

-ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej  

Kółko Rolnicze w Strzale 

Chodów, ul. Sokołowska 

2 

08-119 Siedlce 

Kółko Rolnicze - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Oświatowo- 

Wychowawczych im. T. 

Kras 

ul. Fabryczna 15 

20-301 Lublin 

Stowarzyszenie - przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz profilaktyka 

uzależnień, 

- porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

- promocja zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, sportu i 

turystyki, 

- działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

Stowarzyszenie Orzanka 

Ujrzanów 47 

08-110 Siedlce 

 

Stowarzyszenie - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- turystyki i krajoznawstwa, 

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku, 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
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lokalnych, 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym   

 

Program Współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

Siedlce Nr XLI/398/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.   

W 2018 roku na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego w budżecie gminy Siedlce zaplanowano środki w wysokości 

234 000,00 złotych, w tym: 

1. w dziale 851 Ochrona zdrowia – 119 000,00 

2. w dziale 852 Pomoc społeczna –   25 000,00 

3. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000,00 

4. w dziale 926 Kultura fizyczna – 80 000,00 

Przedmiotem współpracy finansowej była realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, 

szczególnie w zakresie: 

1. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,  

2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
6. ochrony i promocji zdrowia. 

Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywało się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, jak również w trybie pozakonkursowym.                    

W 2018 roku przeprowadzono 2 postępowania konkursowe. W ramach 2 postępowań 

konkursowych wpłynęło łącznie 16 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów zawarto 16 

umów. 

WYKAZ ZADAŃ ZLECONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ 

PRZYZNANYCH DOTACJI 

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 

 

Nazwa 

oferenta/ nazwa 

zadania 

Kwota 

dotacji 

Zakres zadania 

Caritas Diecezji 

Siedleckiej/ 

Centrum Wsparcia 

- punkt 

konsultacyjny 

7000,00 W ramach realizacji zadania okresie od 06.02.- 31.12.2018 funkcjonowało w 

Siedlcach Centrum Wsparcia - punkt konsultacyjny działający na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultacje odbywały się po 

wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym. Udzielono 80 h 

porad psychologicznych – 17 osób (zaplanowano 67 h) i 67 h porad prawnych 

– 19 osób. Łącznie pomocą zostały objęte 44 osoby.     
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Spotkania odbywały się w Punkcie przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach.  

Polski Komitet 

Pomocy 

Społecznej/ 

Udzielanie 

pomocy rzeczowej 

i żywnościowej dla 

najuboższych 

mieszkańców 

gminy 

6000,00 

 

W ramach realizacji zadania na podstawie skierowań Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej wydano 2470 paczek żywnościowych, 4312 kg jabłek i 

172 szt. pasztetów oraz udzielono pomocy w postaci sprzętu gospodarstwa 

domowego, odzieży, obuwia..  

Bank Żywności/ 

Żywności nie 

zabraknie 

6000,00 W ramach zadania Bank Żywności przekazał żywność dla organizacji 

pozarządowych zajmujących się dożywianiem (Stowarzyszenie Mój Dom w 

Nowym Opolu, ZO w Żelkowie Kolonii, Stowarzyszenie „Otwarte drzwi dla 

wszystkich” w Chodowie, ZO w Stoku Lackim, ZO w Białkach, OSP w 

Pruszynie, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Mgiełka). 

Organizacje pozarządowe wydawały żywność na podstawie skierowań 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach  z pomocy 

żywnościowej skorzystało około 1200 osób  

Stowarzyszenie 

Szansa/ Punkt 

konsultacyjno- 

terapeutyczny 

Akceptacja 

7000,00 W ramach zadania prowadzony był bezpłatny Punkt konsultacyjno- 

terapeutyczny, 27 osób z terenu gminy Siedlce zostało objętych pomocą 

indywidualną lub grupową.  Przeprowadzono 8 godz. warsztatów 

poświęconych zdobywaniu umiejętności radzenia sobie ze złością bez picia, 

48 godzin konsultacji indywidualnych oraz 80 godzin dyżuru osoby 

pierwszego kontaktu, która przyjmowała zgłoszenia, udzielała informacji na 

temat możliwości i rodzajów świadczonej pomocy oraz prowadziła nadzór 

nad pracą specjalistów i nad prawidłowością funkcjonowania punktu.    

Stowarzyszenie 

„Wesołe 

Seniority”/ 

Organizacja zajęć 

tematycznych dla 

dzieci i młodzieży 

w świetlicach 

wiejskich 

49000,00 W ramach projektu  w okresie od 01.07.- 31.08.2018 w świetlicach wiejskich 

w miejscowościach Pruszyn, Rakowiec, Grubale, Grabianów, Błogoszcz, 

Pruszyn Pieńki, Ujrzanów, Golice przeprowadzone były zajęcia dla dzieci i 

młodzieży o charakterze opiekuńczo- wychowawczym z elementami 

profilaktyki.  Adresatami działań były dzieci w wieku 6- 14 lat, łącznie w 

zajęciach wzięło udział około 320 dzieci. Uczestnicy podczas zajęć mieli 

zapewniony posiłek (II  śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz napoje.  

Przeprowadzono 288 godzin zajęć opiekuńczo –wychowawczych  i 32 

godziny zajęć o tematyce profilaktycznej. Podczas zajęć dzieci brały udział w 

licznych grach, zabawach sportowych oraz konkursach. W wyniku 

przeprowadzonych działań uczestnicy zapoznali się z zagrożeniami jakie 

niosą ze sobą uzależnienia, tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa, 

poprawili swoją kondycję fizyczną,  udoskonalili swoje umiejętności 

interdyscyplinarne, nabyli umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

oraz rozwinęli swoje zainteresowania.    

Stowarzyszenie 

Wspierania 

Inicjatyw 

Oświatowo-

Wychowawczych 

im. Teresy Kras/ 

Kolonie dla dzieci 

i młodzieży z 

Gminy Siedlce 

20000,00 W ramach realizacji zadania w terminie 03.07.- 12.07.2018 zorganizowano 

kolonie profilaktyczne w miejscowości Biały Dunajec dla 25 dzieci z terenu 

gminy Siedlce. Rekrutacja dzieci przeprowadzona została przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach.  

Wypoczynek był skoncentrowany wokół różnorodnych działań 

wychowawczych ukierunkowanych na profilaktykę uzależnień i przemocy. 

Podejmowane w trakcie wypoczynku różnorodne działania  wychowawczo- 

profilaktyczne, edukacyjne przyczyniły się do kształtowania właściwych 

zachowań zdrowotnych, kształtowania nawyku dbania o zdrowie oraz 

zainteresowania aktywnością fizyczną.   

Podczas wypoczynku został zrealizowany program rekreacyjno- turystyczny 

w tym: 5 wycieczek autokarowych (Morskie Oko, Gubałówka, Zakopane, 

Rusinowa Polana- Wiktorówki, Kuźnice,) oraz wyjście na Posiadę z 

Góralem- „Izba Regionalna” w Murzasichle, wyjście do Aquaparku w 

Zakopanem, spacery okolicznymi szlakami oraz gry, zabawy, zajęcia 

rekreacyjno- sportowe, dyskoteki, ogniska. 

WLKS Nowe 

Iganie/ 

Zagospodarowanie 

14000,00 W ramach zadania w okresie od marca do grudnia zostały przeprowadzone 

dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Siedlce  zajęcia sportowo- rekreacyjne 

z elementami profilaktyki. Realizacja zadania przyczyniła się do zachęcenia 
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czasu wolnego 

dzieciom i 

młodzieży poprzez 

prowadzenie zajęć 

sportowych, 

sportowo- 

rekreacyjnych, 

obozów z 

elementami 

profilaktyki 

młodzieży do uprawiania sportu jako alternatywę na spędzenie czasu 

wolnego, jak również zwiększenia wiedzy na temat zagrożeń wynikających z 

uzależnień.  

Stowarzyszenie 

Sportowe 

Kawashi/ 

Organizacja 

letniego obozu 

sportowego 

„Kawashi Summer 

Camp VII”- 

Międzybrodzie 

Żywieckie 2018 

16000,00 W ramach projektu w terminie od 03.08.- 12.08.2018 r. zorganizowany został 

obóz dla dzieci i młodzieży, w którym udział wzięło 65 uczestników w tym 

17 z gminy Siedlce. Podczas trwania wypoczynku oprócz zajęć treningowych, 

sportowo- rekreacyjnych zrealizowano 10 godzin zajęć profilaktycznych 

ukierunkowanych na zagrożenia jakie niesie wpływ używek na organizm 

młodego człowieka i  sprawność sportowca. Uczestnicy obozu nauczyli się 

współżycia w grupie, nabyli umiejętności radzenia sobie z problemami 

własnymi, poprawili swoją kondycję fizyczną.   

PKPS/ 

Prowadzenie 

wypożyczalni 

sprzętu 

rehabilitacyjnego i 

pomocniczego dla 

mieszkańców 

Gminy Siedlce 

1500,00 W ramach zadania osoby niepełnosprawne i osoby które utraciły sprawność 

organizmu w wyniku wypadku czy urazu nieodpłatnie wypożyczały sprzęt 

rehabilitacyjny (kule, chodziki, wózki inwalidzkie, łóżka, materace 

odleżynowe, balkoniki, krzesła toaletowe itp.) na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego. Z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego skorzystało 56 osób 

(96 wypożyczeń) 

Caritas Diecezji 

Siedleckiej/ 

Wypożyczalnia 

Sprzętu 

Rehabilitacyjnego 

1500,00 W okresie od 01.03.- 31.12.2018 r. prowadzony był Punkt Wypożyczania 

Sprzętu Rehabilitacyjnego i Przedmiotów Ortopedycznych, czynny od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w środy od godziny 8:00 – 

18:00. Z wypożyczalni skorzystało 39 osób (wypożyczono balkonik 2 szt. 

wózek inwalidzki 6 szt. chodzik 10 szt. łóżko rehabilitacyjne 16 szt. kule 

łokciowe 3 szt. koncentrator tlenu 1 szt. krzesło toaletowe 5 szt.) Realizacja 

zadania wpłynęła na: 

1. poprawę sprawności fizycznej poprzez dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego i 

przedmiotów ortopedycznych, 

2.  poprawę jakości życia beneficjentów, opiekunów i rodzin poprzez dostęp 

do sprzętu dostosowanego do prowadzonej terapii i rekonwalescencji 

(łatwiejsza opieka i pielęgnacja osoby starszej, niepełnosprawnej), 

3. poprawę sytuacji materialnej i życiowej, 

4. poprawa jakości opieki i komfortu leczenia podopiecznych poprzez 

stworzenie opieki w warunkach domowych, 

5. rehabilitacja społeczna i zdrowotna poprzez powrót do środowiska, 

codziennych zajęć i zainteresowań poprzez możliwość wypożyczenia np. 

wózka inwalidzkiego, chodzika, kul itp. 

WLKS Nowe 

Iganie/ Szkolenie i 

współzawodnictwo 

sportowe dzieci i 

młodzieży w 

zapasach, sumo, 

podnoszeniu 

ciężarów, lekkiej 

atletyce 

55000,00 W ramach realizacji zadania zawodnicy brali udział w treningach, które 

odbywały się 5 razy w tygodniu we wszystkich sekcjach, zajęciach 

ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku 6 -10 lat oraz konsultacjach. W 

okresie ferii i wakacji uczestnicy brali udział w  zgrupowaniach 

szkoleniowych zarówno klubowych jak i Kadr Narodowych czy 

Wojewódzkich. Zawodniczki i zawodnicy WLKS zdobyli w 2018 roku 21 

medali na Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych i w 

finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, w tym 8 złotych, 4 srebrne, 9 

brązowych. Zawodnicy brali udział w zawodach rangi międzynarodowej na 

Mistrzostwach Europy i Świata gdzie zajęli miejsca od V do XVI. Gmina 

Siedlce zajęła 54 miejsce wśród 898 sklasyfikowanych gmin.  

Stowarzyszenie 

Olimp Stok Lacki/ 

Szkolenie dzieci 

8000,00 W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostały treningi z zakresu piłki 

nożnej dla dzieci z roczników 2007/2012 ( ok 80 zawodników). Treningi 

odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Zawodnicy wzięli udział w 2 
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oraz 

współzawodnictwo 

w piłce nożnej 

turniejach piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Siedlce oraz w rozgrywkach 

ligowych organizowanych przez PZPN osiągając bardzo dobre wyniki. W 

ramach projektu odbyły się dwie imprezy sportowo- rekreacyjne dla 

zawodników i ich rodzin (07.07.2018 i 01.12.2018). w okresie od 27.06.- 

30.06.2018 r. zawodnicy rocznik 2009  wzięli udział w Międzynarodowym 

Turnieju Piłki Nożnej Respect Cup na Mazurach..   

Stowarzyszenie 

Sportowe 

KAWASHI/ 

Organizacja 

zawodów w 

sportowym karate, 

w konkurencjach 

Form/Układów 

oraz 

konkurencjach 

szybkościowych 

dla najmłodszych 

4000,00 W ramach realizacji zadania w okresie od 01.03. -31.12.2018 prowadzone 

były treningi 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Treningi odbywały się w 

Siedlcach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w  

Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach. 26.05.2018 roku w Zespole 

Oświatowym w Nowych Iganiach przeprowadzone zostały zawody sportowe 

w dyscyplinie Karate w konkurencji Form przy Muzyce, w zawodach wzięło 

udział około 120 zawodników, wszyscy uczestnicy  otrzymali dyplomy i 

medale a najlepsi zawodnicy puchary i nagrody. 

Stowarzyszenie 

MGIEŁKA/ Jak 

ryba w wodzie V –

popularyzacja 

walorów rekreacji 

ruchowej poprzez  

naukę pływania  

10000,00 W ramach projektu 20 osób z terenu gminy Siedlce wzięło udział w lekcjach 

nauki pływania, przeprowadzono 24 lekcje w okresie marzec- grudzień. 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na basenie przy Szkole Podstawowej nr 

8 w Siedlcach. Kolejną formą zajęć były wyjścia osób niepełnosprawnych 

wraz z opiekunami do Parku Wodnego, odbyło się 10 wyjść. Zajęcia na 

basenie niosą ogromne korzyści zarówno dla osoby zdrowej jak i 

niepełnosprawnej, gdyż dodatnio wpływają na ogólny rozwój fizyczny i 

sprawność dziecka. Pływanie doskonale wpływa na sprawność wszystkich 

układów anatomicznych i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności 

organizmu. Projekt zakończył się spotkaniem integracyjnym (76 osób) gdzie 

każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek.   

Stowarzyszenie 

Leniwce/ Duathlon 

SćIganie 2018 

3000,00 W ramach projektu odbyły się zawody typu Duahlon, w których udział wzięło 

62 osoby. Zawody obejmowały 3 etapy (bieg, jazda rowerem, bieg) z 

podziałem na dystanse dla dzieci , młodzieży i osób dorosłych. Wszyscy 

zawodnicy otrzymali pamiątkowe koszulki a zwycięzcy zawodów 

poszczególnych kategorii otrzymali medale i nagrody rzeczowe.  

 

WYKAZ  ZADAŃ  REALIZOWANYCH  PRZEZ ORGANZACJE  POZARZĄDOWE W  TRYBIE  

POZAKONKURSOWYM 

Nazwa oferenta/ 

nazwa zadania  

Kwota 

dotacji  

Zakres zadania 

Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej 

Białki/ VI Bieg 

Uliczny dla 

upamiętnienia ofiar z 

lipca 1944  

1400,00 W ramach zadania w dniu 29 lipca 2018 roku dla upamiętnienia 

wydarzeń z lipca 1944 roku odbył się bieg uliczny w którym udział 

wzięło 59 zawodników. Bezpośrednio po Biegu i wręczeniu nagród 

uczestnicy udali się na wędrówkę podczas której harcerze i zuchy 

przedstawili 4 scenki teatralne opisujące wydarzenia przed 74 laty. W 

imprezie uczestniczyło ponad 200 osób.  

Stowarzyszenie 

„Mieszkańcy i 

Przyjaciele Stoku 

Lackiego”/ Obchody 

100-lecia 

Niepodległości 

„Historia sercem 

pisana”Pokonamy raka 

4000,00 W ramach projektu dnia 9 czerwca 2018 roku w Zespole Oświatowym 

w Stoku Lackim odbył się dzień rodziny podczas którego została 

zaprezentowana bajka historyczna o Stoku Lackim oraz odbył się 

konkurs wiedzy związany z historią Stoku Lackiego. W dniu 

15.07.2018 r. odbył się Festiwal Biesiadny pieśni patriotycznych, 

któremu przewodniczyła grupa młodzieży ze Stoku Lackiego. Impreza 

przyczyniła się do integracji mieszkańców, zapoznania dzieci i 

dorosłych z wydarzeniami historycznymi, które miały miejsce w Stoku 

lackim. oraz  spędzenie aktywnie i rodzinnie wolnego czasu.  

Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej 

Białki/ II Przegląd 

Zespołów i Grup 

1500,00 W ramach projektu w dniu 10 czerwca 2018 roku odbył się II Przegląd 

Zespołów i Grup Śpiewaczych. W Przeglądzie wzięło udział 11 

Zespołów z powiatu siedleckiego, łukowskiego i sokołowskiego. 

Podczas Przeglądu uczczono 100-lecie odzyskania niepodległości 
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Śpiewaczych przez Polskę.  

Stowarzyszenie 

Mgiełka / Terapie 

wspomagające rozwój 

osób 

niepełnosprawnych 

10000,00 W ramach zadania w zajęciach rehabilitacyjnych wzięło udział 13 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przeprowadzono 97 zajęć z 

hipoterapii (Ośrodek Jeździecki UPH w Siedlcach, Export- Import 

Zwierząt Mirosław Prokopiak) i 72 zajęć z (masaż ręki, biofeedback, 

psycholog, SI, , Johansen) w Centrum Diagnostyczno –

Terapeutycznym Mozaika w Siedlcach. Na koniec projektu odbyło się 

spotkanie integracyjne połączone z przejażdżką konną i ogniskiem w 

którym udział wzięło 25 uczestników wraz z opiekunami.  

Kółko Rolnicze w 

Strzale/ „100 lat 

samorządu wiejskiego 

na 100 lecie 

Niepodległości 

3100,00 W ramach zadania odbył się festyn rodzinny w którym udział wzięło 

około 300 osób. Imprezie towarzyszył wystawa starej fotografii, odbył 

się Bieg Niepodległościowy, w którym udział wzięło 100 osób. 

Wmurowano tablicę pamiątkową z napisem „Bohaterom walk o 

niepodległość” na usytuowanym przy świetlicy kamieniu. Podczas 

imprezy odbyły się koncerty, zostały posadzone drzewka 

niepodległościowe oraz zabawa integracyjna łącząca pokolenia. 

Uczestnicy Biegu otrzymali pamiątkowe koszulki.  

 

Poza współpracą wynikającą z realizowanych umów, Gmina wspierała działalność organizacji 

pozarządowych w formie pozafinansowej, w szczególności poprzez: 

1. doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, 

2. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego,  

3. współudział w organizacji szkoleń i konferencji mających na celu podniesienie sprawności 

funkcjonowania organizacji, 

4. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym  

5. prowadzenie zakładki „Organizacje pozarządowe” zawierającej bazę danych organizacji 

pozarządowych działających na terenie gminy, bieżących informacji związanych  

z realizacją Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

6. zapoznanie organizacji pozarządowych z obszarami działań, w które mogą się włączyć jako 

realizatorzy powierzonych przez gminę zadań. 

PODSUMOWANIE 

1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - 2 

2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 16 

3. liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych - 15 

4. liczba zawartych umów w trybie art. 19a ustawy – 5   tryb pozakonkursowy 

5. szacunkowa liczba beneficjentów zrealizowanych zadań – 4800. 

Na zadania realizowane przez podmioty III Sektora zaplanowano w budżecie gminy środki  

w wysokości 234 000,00 złotych, z których wykorzystano 227 696,08 złotych (97,317%).  

Na zadanie udzielanie schronienia osobom bezdomnym – nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym 

kwota w wysokości 6000,00 zł została niewykorzystana oraz organizacje pozarządowe zwróciły 

niewykorzystaną dotację w kwocie 303,92 zł. 
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16 GOSPODARKA ODPADAMI 
System zbierania odpadów w 2018 r. 

Gmina Siedlce prowadziła odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych                                            

i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy. 

Na dzień 31.12.2018 r. objętych systemem zostało  5800 nieruchomości zamieszkałych                                             

i niezamieszkałych. Odpady zmieszane oraz posegregowane odbierane były w workach lub 

pojemnikach o minimalnej pojemności 110 l. Segregacja odpadów polegała na wyodrębnieniu u źródła 

powstawania frakcji: papier , tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale; szkło; 

popiół; odpady ulegające biodegradacji; pozostałe po segregacji. 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

zajmowała się firma PUK SERWIS Sp. z o.o. ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce. Firma ta została 

wyłoniona w drodze przetargu. 

W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogli skorzystać 

z funkcjonującego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez 

PUK SERWIS Sp. z o.o. ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce. Do punktu mogły być dostarczane odpady 

(problematyczne) takie jak: zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje silnikowe, farby, 

kleje, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe – np. meble, kanapy, wanny itp., odpady 

remontowe i budowlane  - np. gruz  ceglany i betonowy itp., zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny – np. monitory, telewizory, komputery, lodówki, mikrofalówki, odkurzacze itp. Dodatkowo 

przeterminowane leki i termometry rtęciowe można było wrzucać do pojemników znajdujących się 

w aptece oraz w ośrodku zdrowia. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach 

użyteczności publicznej tj. siedziba Urzędu Gminy Siedlce, placówki oświatowe i kulturalne na terenie 

gminy. 

Na terenie Gminy Siedlce nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady 

przekazywane były w 2018 roku do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakład 

Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach-Składowisko Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. 

Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry. 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych  

Koszty po stronie Gminy Siedlce związane były z odbiorem odpadów komunalnych  od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz ich przekazywaniem do miejsc odzysku czy 

unieszkodliwiania wraz z utrzymaniem PSZOK. Ponadto do systemu należą koszty wynikające 

z obsługi. Składają się na nie następujące wydatki: wydatki administracyjne w skład których wchodzi: 

korespondencja, wynagrodzenia osobowe pracowników, inkaso, oprogramowanie oraz wydatki 

związane z kampanią edukacyjną.  

Ogółem wydatki za rok 2018 wynosiły 2 198 733,47 zł, natomiast wpływy z opłat wynosiły 

1 939 654,54zł, powstała różnica została pokryta z budżetu gminy Siedlce w wysokości 259 078,83zł. 

System się nie zbilansował głównie z powodu znacznego wzrostu cen za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi ustalanymi przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli 

Suchożebrskiej prowadzonej przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach. 
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Monitoring i zalecenia  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. złożonych zostało 5800 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W 2018 roku 

zweryfikowano 50 nieruchomości pod względem prawidłowo złożonych deklaracji. Z tego wysłano                 

10 wezwań, w odpowiedzi na które wpłynęły zmiany deklaracji. 

Ponadto przeprowadzono w terminie od 10.12.2018r. do 10.01.2019r. kontrolę w firmie odbierającej 

i transportującej odpady PUK Serwis Sp. z o.o. oraz w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK) w Woli Suchożebrskiej. W zakres kontroli wchodziło: przestrzegane 

terminowości i godzin odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, prawidłowe dostarczanie 

poszczególnych frakcji odpadów do RIPOK-u oraz ich waga, przyjmowanie dostarczonych odpadów                  

z terenu Gminy Siedlce (termin, waga, rodzaj frakcji). W rezultacie dla firmy PUK Serwis Sp. z o.o. 

sporządzono zalecenia pokontrolne. 

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Siedlce w 2018 r. wynosiła 4 982,32 Mg 

z czego 2 497,12Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. 50,12% ogółu 

zebranych odpadów komunalnych. Co roku procent ten maleje, więcej odpadów mieszkańcy segregują. 

 

17 BUDŻET 
 

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet gminy, stanowiący roczny plan finansowy jej 
dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej 
kompetencji Wójta, zaś jego zatwierdzenie do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.  
 

         Budżet Gminy na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Siedlce Nr XLII/415/2017 z dnia                           

22 grudnia 2017 roku. 

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał: 

• dochody budżetowe w kwocie                                      80.134.735,84 zł, w tym: 

a) bieżące w kwocie                                                       73.658.029,92 zł, 
b) majątkowe w kwocie                                                    6.476.705,92 zł, 

• wydatki budżetowe w kwocie                                        86.352.735,84 zł, w tym: 

a) bieżące w kwocie                                                       63.211.095,70 zł 
b) majątkowe w kwocie                                                  23.141.640,14 zł. 

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości 6.218.000,00 zł, a jako źródła sfinansowania deficytu 

wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 

         Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na rok 

2018 zaplanowano w wysokości 4.382.000,00 zł. Na sfinansowanie w/w pozycji przeznaczono przychody 

pochodzące z kredytów. 

          Ostatecznie budżet Gminy po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł: 

• Plan dochodów  ogółem:                                                76.960.604,32 zł, w tym: 

a) bieżące w kwocie                                                       75.182.212,75 zł, 
b) majątkowe w kwocie                                                    1.778.391,57 zł, 
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• Plan wydatków  ogółem:                                                 95.321.805,24 zł, w tym: 

a) bieżące w kwocie                                                       65.446.814,62 zł 
b) majątkowe w kwocie                                                  29.874.990,62 zł. 

           Plan deficytu po zmianach wynosi 18.361.200,92 zł, a źródłami jego pokrycia są: pożyczki zaciągnięte 

na rynku krajowym 5.000.000,00 zł i kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 9.894.705,92 zł oraz 

wolne środki na rachunku budżetu w kwocie 3.466.495,00 zł.  

           Plan przychodów po zmianach wynosi 22.743.200,92 zł, w tym planowane do zaciągnięcia kredyty 

14.276.705,92 zł, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 5.000.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości                    

3.466.495,00 zł.  

           Plan rozchodów pozostał bez zmian w wysokości 4.382.000,00 zł. 

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Siedlce kształtuje się następująco: 

 Plan Wykonanie 

Dochody 76.960.604,32 78.042.094,86 

Wydatki 95.321.805,24 90.643.136,96 

Nadwyżka/Deficyt - 18.361.200,92 - 12.601.042,10 

Przychody 22.743.200,92 22.088.537,51 

Rozchody 4.382.000,00 4.382.000,00 

 

Wynik budżetu na koniec roku był lepszy niż planowano. Budżet roku 2018 zamknął się znacznie niższym 

deficytem w wysokości 12.601.042,10 zł na planowany w kwocie 18.361.200,92.zł.  

Przychody z kredytów i pożyczek wyniosły 18.616.653,00 zł i są niższe od planowanych   o 660.052,92 zł.    

Są to: 

Przychody Kwota 

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.816.653,00 

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek, Jagodnia (planowana w 

wysokości 1.400.000,00 zł) 

1.216.653,00 

– na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyn-Pieńki 400.000,00 

- na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

OSP w Nowym Opolu” 

300.000,00 

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, 

Baśniowa, Piaskowa 

700.000,00 

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, 

Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze 

500.000,00 

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, 700.000,00 
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Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek 

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała 1.000.000,00 

Kredyty 13.800.000,00 

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu 

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

8.800.000,00 

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu 

(planowany w wysokości 5.476.705,92 zł) 

5.000.000,00 

Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4.382.000,00 zł zostały zrealizowane w 

całości, w tym: 

Rozchody Kwota 

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.382.000,00 

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn  400.000,00 

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Widok, Piaskowa, 

Stalowa (rata końcowa) 

10.000,00 

- na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy 140.000,00 

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Swoboda, Polna, 

Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa 

100.000,00 

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn , Pruszynek 100.000,00 

- na opracowanie projektu i budowę przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej w 

miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyn-Pieńki 

32.000,00 

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek 150.000,00 

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka 100.000,00 

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błogoszcz, Pruszynek 250.000,00 

- na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszynie 100.000,00 

Kredyty 3.000.000,00 

- ING Bank Śląski S.A. zaciągnięty w 2013 roku na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i 

kredytów (rata końcowa) 

800.000,00 

- mBank S.A. w Lublinie zaciągnięty w 2014 roku na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i 

kredytów 

800.000,00 

- Bank PKO S.A. Oddział w Siedlcach zaciągnięty w 2015 roku na sfinansowanie deficytu i 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

800.000,00 
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- Warmińsko-Mazurski BS Oddział w Orzyszu zaciągnięty w 2016 roku na sfinansowanie 

deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

400.000,00 

- Bank Spółdzielczy w Karczewie zaciągnięty w 2017 roku na sfinansowanie deficytu i spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

200.000,00 

 

Należności wobec  budżetu Gminy. 

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 4,16 % planowanych dochodów budżetu,                          

o 0,31% mniej niż w roku ubiegłym.  

Zaległości są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 88.174,82 zł, tj. o 2,68%.  

W celu egzekucji należności podatkowych w ciągu roku wystawiono: 

• 18 upomnień na kwotę 124.948,28 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 63.662,00 zł na zaległy  

   podatek od nieruchomości od osób prawnych i 2 upomnienia na podatek rolny na kwotę 371,00 zł, 

• 1.4197 upomnień na kwotę 517.028,84 zł i 68 tytułów wykonawczych na kwotę 29.902,13 zł                        

   na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych, 

• 57 upomnień na kwotę 202.852,58 zł i 25 tytułów wykonawczych na kwotę 122.029,98 zł na zaległości                   

   w podatku od środków transportowych, 

• 3.140 upomnień na kwotę 439.574,28 zł i 64 tytuły wykonawcze na kwotę 46.464,56 zł na zaległości w opłacie 

za odbiór odpadów komunalnych. 

Przed zastosowaniem środków egzekucyjnych informowano mieszkańców zalegających z płatnościami 

telefonicznie. 

WYDATKI 

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie  95.321.805,24 zł zostały wykonane w wysokości                     

90.643.136,96 zł, co stanowi 95,09%. 

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. kształtowało się następująco: 

Lp.  Plan Wykonanie % 

wykonania 

I. Wydatki ogółem 

w tym: 

95.321.805,24 90.643.136,96 95,09 

1. Wydatki bieżące, 

w tym: 

65.446.814,62 63.495.296,00 97,02 

1.1 Wynagrodzenia i pochodne 25.158.320,30 24.518.058,86 97,46 

1.2 Dotacje na finansowanie działalności instytucji 

kultury 

830.000,00 830.000,00 100,00 

1.3 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.763.234,00 2.733.862,68 98,94 
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nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy 

1.4 Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

250.378,00 244.350,94 97,59 

1.5 Obsługa długu 350.000,00 250.136,47 71,47 

1.6 Pozostałe wydatki bieżące 36.094.882,32 34.918.887,05 96,74 

2. Wydatki majątkowe 29.874.990,62 27.147.840,96 90,87 

 

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie: 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Zrealizowane w tym dziale wydatki wyniosły 7.855.063,12 zł, tj. 84,00% planowanych. 

  

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: 

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, 

Brzozowa i Ostrówek (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019). Plan wydatków na 2018 rok 

1.000.000,00 zł, wydano 815.346,96 zł. W dniu  15.02.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą     

z terminem zakończenia prac do dnia 20.08.2019r. na kwotę 1.363.588,92 zł, a w dniu 26.02.2018r. umowa na 

nadzór inwestorski na kwotę 7.380,00 zł, 

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała (zadanie planowane do realizacji                          

w latach 2017-2019). Plan wydatków na 2018 rok 1.500.000,00 zł, wydano 1.249.440,00 zł. Umowa z wykonawcą 

została podpisana w dniu 2.02.2018 r. na wartość robót 3.124.200,00 zł oraz umowa na nadzór inwestorski 

podpisana w dniu 13.02.2018r. na kwotę 10.000,00 zł, 

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Topórek-Jagodnia (zadanie realizowane w latach 2017-

2018). Plan wydatków na 2018 rok 1.935.000,00 zł, wydatki wyniosły 1.462.411,30 zł. Termin zakończenia 

inwestycji wynikający z umowy do 31 sierpnia 2018 r. Zadanie nie zostało zakończone. W dniu 28 lutego zadanie 

zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok oraz do WPF, gdzie przedłużono termin realizacji na lata 2017-

2019, 

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogoszcz, Pruszynek (zadanie                     

realizowane w latach 2016-2018). Plan wydatków na 2018 rok 366.000,00 zł, wydano 148.180,52 zł.                        

Termin zakończenia inwestycji wg umowy z wykonawcą do 30 listopada 2018r. Zadanie nie zostało zakończone. 

W dniu 28 lutego zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok oraz do WPF, gdzie przedłużono termin 

realizacji na lata 2017-2019, 

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek (zadanie realizowane                       

w latach 2016-2018). Plan wydatków na 2018 rok 1.100.000,00 zł, wydano 974.684,84 zł.                           

Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto (bez VAT) wyniosły 1.784.221,38 zł. Wykonano 3.778,1 mb 

kanału grawitacyjnego 200 mm i 232,0 mb kanału 160 mm do granic nieruchomości, 5 kpl przepompowni ścieków 

z zasilaniem energetycznym i przewody tłoczne o długości 3.450,1 mb, 

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyn Pieńki (zadanie realizowane w latach 

2017-2018). Plan wydatków na 2018 rok 660.000,00 zł, wydano 618.809,90 zł.    

Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 798.043,40 zł. Wykonano 501,42 mb kanału 

grawitacyjnego 200 mm z uzbrojeniem w studnie kanalizacyjne i 241,91 mb kanału 160 mm, 1 kpl przepompowni 

ścieków z zasilaniem energetycznym i przewody tłoczne 110 mm o długości 1.185,0 mb, 

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa                               

i Piaskowa (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019). Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, 
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wydatki wyniosły 913.971,71 zł. W dniu 26.02.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 

2.200.000,00 zł, a w dniu 05.03.2018r. umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 9.000,00 zł, termin zakończenia 

prac do 31.08.2019r.,  

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, 

Dolna, Promienna, Wzgórze (zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019). Plan wydatków na 2018 rok 

1.000.000,00 zł, wydano 904.004,08 zł. W dniu 20.03.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 

1.425.788,45 zł, z terminem realizacji inwestycji do dnia 10.10.2019 r., natomiast w dniu 20.03.2018 zawarta 

została umowa na  nadzór inwestorski na kwotę 4.700,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji, 

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia (zadanie planowane do realizacji w latach 

2018-2019). Plan wydatków w 2018r. - 440.00,00 zł, wydano 361.805,35 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 

plan i wykonanie 25.000,00 zł. W dniu  26.04.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą prac na kwotę 

830.559,79 zł, z terminem wykonania zadania do 31.07.2019r. Podpisana jest również umowa z inspektorem 

nadzoru na kwotę 3.690,00 zł, 

• projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości 

na terenie gminy - plan 80.000,00 zł, wydano 65.513,48 zł,                            

• opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej                                      

w miejscowości Białki - plan wydatków z funduszu sołeckiego 12.617,72 zł, projekt został opracowany, wydano 

12.000,00 zł,                  

• opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki, plan 

wydatków na 2018r. 10.000,00 zł, wydano na opracowanie projektu 8.130,07 zł, w tym środki  z funduszu 

sołeckiego plan i wykonanie  6.000,00 zł, 

• opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości 

Żabokliki - plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł. Projekt został opracowany, 

• opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk)                           

w miejscowości Żabokliki-Kolonia - plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego 8.496,50 zł.                 

Projekt został opracowany, 

• opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-

Folwark - plan wydatków z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.                 

Projekt nie został opracowany, 

 • zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowości 

Żelków-Kolonia - plan 5.000,00 zł, wydatki wyniosły 4.065,04 zł. 

 

Dział 600 – Transport i łączność 

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 6.273.346,75 zł tj. 96,76 % planowanych wydatków, w tym: 

 dotacja dla Miasta Siedlce 1.079.005,70 zł tj. 100,00% na prowadzenie lokalnego transportu 
zbiorowego, 

 wydatki inwestycyjne 2.903.604,55 zł, na plan 3.078.032,76 zł, tj. 94,33%, 

 zakup materiałów, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 1.640.736,50 zł na planowane  1.676.492,52 
zł, tj. 97,87%.  

W ramach prac bieżących prowadzono:  

- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg gminnych, 

- naprawę uszkodzonych wiat przystankowych, 

- odśnieżanie dróg gminnych, 

- profilowanie dróg gruntowych po okresie zimowym, 
- cząstkowe remonty dróg o nawierzchni asfaltowej,  
- wynajem sprzętu (równiarka, transport kruszywa,) 
- wykonanie przepustów, odwodnienia ul. Akacjowa, Sosnowa, Dębowa w Starym Opolu, 
- remont przepustów w Ujrzanowie, na ulicy Truskawkowej w Żaboklikach oraz pod drogą w Stoku  
  Lackim i Wólce Leśnej, 
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- regulacja studni w pasie drogowym w Żelkowie-Kolonii, 
- koszenie poboczy dróg gminnych, 
- wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych żużlem w miejscowościach: Strzała, Żabokliki ul. Tęczowa,  

  Żabokliki-Kolonia, Jagodnia, Chodów ul. Spokojna, Wólka Leśna, Pruszyn-Pieńki, Opole-Świerczyna,  

  Wołyńce-Kolonia i wzmocnienie żwirem dróg w Żaboklikach, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego ulicy Przemysłowej i Jodłowej w miejscowości Żelków- 

  Kolonia, ulicy Leśnej w Pruszynie, ulicy Sportowej w Grabianowie, ulicy Kwiatowej w Nowym Opolu,  

  ulicy Dolnej w Stoku Lackim, ulicy Jaśminowej w Chodowie oraz w miejscowościach: Wólka Leśna,   

  Osiny, Pustki, Golice, Żytnia 

- wzmocnienie destruktem asfaltowym dróg w miejscowości Żelków-Kolonia na ulicy Wesołej i Żwirowej, 

- wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem łamanym w miejscowościach:  Nowe Opole na ulicy  

   Wrzosowej, Pruszyn ulica Leśna, Osiny, Pustki,  

- wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Grabianowie, 

- wykonanie zjazdu na ulicy Wrzosowej w Stoku Lackim oraz odwodnienie zjazdu na ulicy Miłej w Stoku  

   Lackim –Folwark, 

- wykonanie odmulenia rowu w miejscowości Grubale. 

Na potrzeby utrzymania i remontów dróg zakupiono materiały na kwotę 944.878,15 zł, z tego: 
- sól drogową, cement, kruszywo, żużel i destrukt, masę asfaltową na zimno oraz rury i znaki drogowe, 
- paliwo do koszenia oraz środki do odchwaszczania poboczy. 
W wydatkach ogółem na drogi  wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 783.622,45 zł na plan                 

850.214,36 zł, tj. 92,17%, w tym wydatki bieżące 533.180,31 zł i wydatki majątkowe 250.442,14 zł. 

 

Wykonanie zadań majątkowych przedstawia się następująco: 

• budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów (zadanie 

planowane do realizacji w latach 2017-2019), plan wydatków na 2018 rok 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.  

W dniu 14 września została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 68.757,00 zł, termin 

realizacji wynikający z aneksu do 29.11. 2019r.,  

• „Poprawa bezpieczeństwa  ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 

276+480 strona prawa”, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce 

(zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019). Plan wydatków na 2018 rok 1.000,00 zł, wydatki nie 

wystąpiły. W dniu 7 września została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 77.650,00 zł, 

termin realizacji wynikający z aneksu do 28 czerwca 2019r.,  

• opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy 

chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki – Wyczółki na terenie gminy 

Siedlce - plan i wykonanie wydatków 74.335,00 zł, (zadanie zostało wprowadzone do budżetu w II półroczu, 

dotyczy wydatków niewygasających, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nie zostały zrealizowane do 30 maja 

2018r.), 

• dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 

3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice". Planowana dotacja w wysokości 

650.000,00 zł została przekazana w 100% i przez Powiat rozliczona, 

• budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia.                                 

Planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł nie zostały zrealizowane, z uwagi na brak możliwości odprowadzenia 

wód opadowych z drogi i chodnika, 

• budowa ulicy Przemysłowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia – plan wydatków 

400.000,00 zł, wydano 334.331,96 zł, w tym w tym z funduszu sołeckiego 18.000,00 zł. Środki wydano na zakup 

działek pod drogę, usunięcie kolizji i wykonanie zjazdu, włączenie ulicy Przemysłowej do drogi wojewódzkiej, 

• budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec - plan wydatków                      

150.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydano 149.734,21 zł, w tym z funduszu sołeckiego 41.145,08 zł,  
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• budowa chodnika przy ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec - plan 37.000,00 zł, wydano na 

wykonanie zadania 36.666,74 zł, 

•  asfaltowanie dróg gminnych – plan wydatków 1.902.354,70 zł, wydano na asfaltowanie 1.897.613,47 zł 

w tym: dotacja ze środków z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 115.000,00 zł 

i środki funduszu sołeckiego 16.000,00 zł,  

• opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie - plan 

wydatków 8.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego, wydatki nie wystąpiły. Prowadzona kilkakrotnie procedura 

przetargowa nie pozwoliła na wyłonienie wykonawcy z uwagi na znacznie wyższe ceny składanych ofert. We 

wrześniu zadanie zostało wprowadzone do WPF do wykonania na lata 2018-2019. W dniu 7 stycznia 2019 r. 

została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 14.800,00 zł, termin realizacji do 31 maja 2019r., 

• opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Majowej w miejscowości Stok Lack-Folwark - plan 

wydatków 49.000,00 zł, wydano na opracowanie projektu 48.954,00 zł z funduszu sołeckiego, 

• opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała - plan 

wydatków 18.000,00 zł w tym 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego, wydatki nie wystąpiły. Prowadzona kilkakrotnie 

procedura przetargowa nie pozwoliła na wyłonienie wykonawcy z uwagi na znacznie wyższe ceny składanych 

ofert. We wrześniu zadanie zostało wprowadzone do WPF do wykonania na lata 2018-2019. Trwają prace 

przygotowawcze do kolejnego przetargu, 

• opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II - plan i wykonanie wydatków 

15.000,00 zł z funduszu sołeckiego,  

• opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce - plan wydatków 20.000,00 zł                              

z funduszu sołeckiego, wydatki nie wystąpiły. Prowadzona kilkakrotnie procedura przetargowa nie pozwoliła na 

wyłonienie wykonawcy z uwagi na zacznie wyższe ceny składanych ofert. We wrześniu zadanie zostało 

wprowadzone do WPF do wykonania na lata 2018-2019. Trwają prace przygotowawcze do kolejnego przetargu, 

• opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-

Kolonia - plan i wykonanie wydatków 12.000,00 zł z funduszu sołeckiego,  

• budowa chodnika przy ul. Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - plan wydatków 195.403,40 zł, 

wydano na budowę chodnika 192.037,08 zł, w tym 64.403,40 zł z funduszu sołeckiego,  

• budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie - plan wydatków 144.939,66 zł, wydano na budowę ulicy 

142.932,11 zł, w tym 34.939,66 zł z funduszu sołeckiego. 

 

Dział 700 – Gospodarka komunalna 

Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami  wyniosły 583.601,68 zł, tj. 91,14 % planowanych, w tym 

na: 

• wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarczego zatrudnionego w budynku socjalnym w Ostrówku 

21.492,34 zł, 

• wydatki rzeczowe w wysokości 244.702,87 zł zostały przeznaczone na gospodarowanie mieniem komunalnym 

gminy, w tym: 

- zakup opału do ogrzewania budynku socjalnego w Ostrówku, 

- opłata za ogrzewanie gazowe w budynku Ośrodka Zdrowia, 

- opłata za energię w budynku socjalnym i budynku Ośrodka Zdrowia,  

- remonty w budynku socjalnym w Ostrówku,  

- przeglądy roczne budynków komunalnych, 

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, 

- opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych, do wniosku o zasiedzenie, 

- wykonanie podziału i rozgraniczenia działek,  

- koszty wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, 

- koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie w sprawie przeznaczenia działek do wydzierżawienia  

  oraz do sprzedaży, 
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- opłaty sądowe i opłaty skarbowe, 

- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe,  

  wojewódzkie), 

•  na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 258.595,00 zł,  

• zwrot kosztów ulepszeń dla najemcy lokalu mieszkalnego w Chodowie – 3.001,53 zł. 

 

 W ramach zakupów inwestycyjnych w tym dziale zostało wydane: 

-  ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Białki na zakup gruntu pod drogę 50.000,00 zł, 

-  na zakup działki pod przepompownię ścieków w miejscowości Wołyńce-Kolonia 5.810,00 zł.         

Dział 710 – Działalność usługowa 

Wydatki w tym dziale wyniosły 4.931,71 zł tj. 8,17% planowanych, w tym na:  

• przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy – 4.000,00 zł wraz z ogłoszeniem w prasie (344,40 zł).      

W trakcie realizacji są: 

- IV część dotycząca zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na 

kwotę 10.000,00 zł, 

- opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy, oba po 90.000,00 

zł. 

• na regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego 

w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2019 

przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planowana dotacja na 2018 rok w wysokości 24.132,00 zł 

została przekazana w 100% w dniu 28 marca na rachunek Projektu, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej 

współpracy. Samorząd Województwa złożył rozliczenie dotacji na kwotę 587,31 zł, a 23.544,69 zł zwrócił na 

konto gminy w dniu 19.12.2018r. 

Niskie wykonanie planowanych wydatków w tym dziale wynika z przedłużających się prac projektowych 

dotyczących studium i planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze zwrotu udzielonej  dotacji przez  

Samorząd Województwa.  

 

Dział 750 – Administracja publiczna  

Na utrzymanie urzędu, promocję gminy i koszty obsługi Rady Gminy, wydano 5.396.024,81 zł,  tj. 96,72%,                     

w tym:  

• na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo (ewidencja ludności, obrona cywilna, 

sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano 77.321,00 zł (100,00%) na 

wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup czytnika dowodów osobistych, 

 

• utrzymanie i obsługa rady (diety radnych, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady i usługi - szkolenie) – 

wydano  253.438,33 zł tj. 98,77% planowanych środków, 

 

• koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy wyniosły 4.556.733,93 zł (96,59% 

planowanych środków), w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.491.195,93 zł,  

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów 217.136,00 zł, 

- pozostałe wydatki bieżące – 848.402,00 zł, np.: wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, pocztowe,    

dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za obsługę prawną, usługi sprzątania pomieszczeń 

w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, zakup paliwa do samochodów 

służbowych, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, serwis i opłaty licencyjne za 

programy komputerowe, odpis na ZFŚS dla pracowników, podatek VAT, zakupy materiałów biurowych, opłata 

prenumeraty, itp. 



83 
 

 

• wydatki związane z promocją gminy, plan 103.489,00 zł, wydano 94.706,18 zł, tj. 91,51%. Poniesione 

wydatki dotyczą zakupu dyplomów i nagród dla uczestników konkursów, wiązanek okolicznościowych, opłaty za 

pakiet promocyjny w ramach programu marka roku oraz zakupu usług dotyczących zamieszczania na antenie 

radiowej informacji i materiałów dźwiękowych dotyczących gminy, itp.           

 

• wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków 305.743,00 zł, wydano 301.137,75 

zł, tj.98,49%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 294.804,79 zł i wydatki rzeczowe 6.332,96 zł,   

          

• pozostała działalność w dziale administracji publicznej, plan 118.305,00 zł, wydano 112.687,62 zł,                    

tj. 95,25%,  w tym: diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 45.760,00 zł, składka członkowska  LGD – 

5.000,00 zł, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat – 28.000,33 zł, koszty 

postępowania sądowego 15.182,44 zł. 

W wydatkach w tym rozdziale wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 14.789,00 zł na planowane 15.759,46 zł, tj. 

93,84%. 

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

Planowane i wykonane wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na zakup usług 

związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców wynoszą 3.553,00 zł. 

Na sfinansowanie zadań zleconych dotyczących wyborów do rady gminy i wyborów wójta plan wydatków wynosił 

136.773,00 zł, wydano 127.918,36 zł. Część środków niewykorzystanych została zwrócona na konto Krajowego 

Biura Wyborczego. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.438.848,20 zł tj. 99,68 %. 

Z wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 8.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Radomiu na zakup psa tropiącego wraz z osprzętem. 

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 298.348,20 zł na planowane 303.028,00 zł tj. 98,46%, w tym ze 

środków funduszu sołeckiego 25.996,10 zł i środki z dotacji 42.552,00 zł.  

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, 

w tym: wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenie dla kierowców i komendanta, wypłata ekwiwalentu za 

udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, paliwo do samochodów strażackich                                 

i motopomp, modernizację budynku i zmiany zagospodarowania terenu remizy OSP, zakup wyposażenia                           

i urządzeń ratownictwa dla OSP, zakup wyposażenia samochodu strażackiego, opłata za dostawę wody do 

gaszenia pożarów, badania okresowe strażaków i badania techniczne samochodów, opłata za seminarium                   

nt. ochrony przeciwpożarowej, ogłoszenie o przetargu na zakup samochodu pożarniczego. 

W wydatkach na działalność OSP wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia z funduszu sołeckiego wyniosły 

25.996,10 zł na plan 26.000,00 zł, tj. 99,99%. 

Zakupy majątkowe to: 

- dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji  planowana                    

i przekazana w kwocie 42.500,00 zł,  

- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu, wydatki planowane                         

i wykonane 1.070.000,00 zł, w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 130.000,00 zł, środki przekazane przez 

OSP dotacji pozyskanej z WFOŚiGW 270.000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW 300.000,00 zł i środki własne 

370.000,0 zł, 

- zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego dla OSP w Nowym Opolu, plan i wykonanie 20.000,00 zł,                 

z dotacji z Województwa Mazowieckiego. 
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Dział 757 – Obsługa długu publicznego 

Kwota wydatkowana w tym dziale 250.136,47 zł na planowane 350.000,00 zł tj. 71,47% została wydana na 

odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2017 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                             

i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, na modernizację oświetlenia 

elektrycznego na terenie gminy i na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszynie 

oraz odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2013-2017 na finansowanie deficytu i spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe 

Z planowanej rezerwy ogólnej i kryzysowej w wysokości 600.000,00 zł rozdysponowano 303.000,00 zł, 

pozostało 297.000,00 zł, w tym 188.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego.  

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 36.166.865,89 zł tj. 96,44% planowanych wydatków  i są przeznaczone na 

utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych, w tym na: 

• wynagrodzenia i pochodne – plan 17.992.232,02 zł, wykonanie 17.604.628,14 zł, tj. 97,85%,  

• wydatki inwestycyjne – plan 13.276.833,30 zł, wykonanie 12.633.374,20  zł, tj. 95,15%, 

• dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień – plan 

1.010.096,00 zł, wykonanie 1.004.269,67 zł, tj. 99,42%, 

• pozostałe wydatki bieżące – plan 5.223.461,98 zł, wykonanie 4.924.593,88 zł, tj. 94,28%, 

 

• Szkoły podstawowe wydatki w tym rozdziale wyniosły 24.936.938,93 zł, tj. 97,30% planowanych, w tym                              

z podziałem na poszczególne placówki: 

◦ Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 1.347.997,75 zł w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 1.126.038,65 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 221.959,10 zł, 

◦ Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.168.461,36 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 1.005.351,94 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 163.109,42 zł, 

◦ Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 2.485.970,73 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 2.059.852,38 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 426.118,35 zł, 

◦ Szkoła Podstawowa w Pruszynie, wydatki ogółem wyniosły 1.284.603,01 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 985.332,23 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 299.270,78 zł, 

◦ Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 2.562.284,01 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 2.185.802,54 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 376.481,47 zł, 

◦ Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.677.740,10 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 1.412.735,18 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 265.004,92 zł, 

◦ Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 2.070.911,03 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 1.591.389,13 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 479.521,90 zł, 

◦  wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy: majątkowe 12.327.985,74 zł, w tym 61.000,00 zł ze  

    środków funduszu sołeckiego i bieżące 10.985,20 zł z funduszu sołeckiego. 
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• na prace remontowe w szkołach wydano 477.180,57 zł (99,54%), w tym: 

- ZOW Białki wydano 40.360,00 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz dozór techniczny  

   pieców c.o., przegląd nawodnienia boiska, 

- SP Golice wydano 9.499,05 zł na malowanie sali gimnastycznej i konserwacje i naprawę urządzenia  

  wielofunkcyjnego, 

- ZO Nowe Iganie wydano 32.409,84 zł na ułożenie kostki brukowej, zakup bramy z montażem, remont  

  szatni, naprawę tynków i montaż rolet, 

- SP Pruszyn  wydano 120.599,07 zł na wymianę pokrycia dachowego, ułożenie wykładzin PCV,  

  malowanie sali gimnastycznej, remont zmywalni, łazienki i szatni, wykonanie osłon grzejników, montaż  

   instalacji elektrycznej i komputerowej, 

- ZO Stok Lacki wydano 18.472,01 zł na przebudowę i remont wentylacji, wykonanie instalacji  

  elektrycznej, naprawę i konserwację kserokopiarki i konserwację platformy dla niepełnosprawnych,  

- ZOW Strzała  wydano 10.000,00 zł na malowanie sali gimnastycznej i konserwację platformy  

  dla niepełnosprawnych, 

- ZO w Żelkowie-Kolonii wydano 243.840,60 zł na wykonanie wzmocnienia stropów, wykonanie  

  kanalizacji deszczowej, instalacji przeciwwilgociowej, renowację parkietu i malowanie sali  

  gimnastycznej, montaż kamer i rozbudowę systemu alarmowego. 

 

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 12.327.985,74 zł na planowane 12.876.833,30 zł (95,74%),  

w tym: 

- budowa boiska szkolnego w Pruszynie, plan wydatków 976.000,00 zł, wydano 975.996,00 zł.  

Zadanie zostało zrealizowane i przekazane na stan środków trwałych szkoły,  

- rozbudowa szkoły w Golicach - zadanie dwuletnie ujęte w WPF do realizacji w latach 2018-2019. Plan 

wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, wykonanie 936.651,13 zł. W dniu 12.07.2018r. została podpisana umowa 

z wykonawcą na kwotę 2.952.000,00 zł, z terminem realizacji do 20.08.2019r., 

- rozbudowa szkoły w Pruszynie - zadanie dwuletnie ujęte w WPF do realizacji w latach 2018-2019. Plan 

wydatków w 2018 roku 600.000,00 zł, wydano 136.981,78 zł. W dniu 26.07.2018 r. została podpisana umowa z 

wykonawcą na kwotę 1.993.000,00 zł, z terminem wykonania zadania do 20.08.2019 r., 

- budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (zadnie dwuletnie ujęte w WPF, w 2017 roku wykupiono 

grunt). Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, wydano 995.920,00 zł,  w tym fundusz sołecki 50.000,00 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane i przekazane na stan środków trwałych szkoły,  

- termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce (zadanie realizowane w latach 2017-

2018). Plan wydatków na 2018 rok 9.035.519,90 zł, zadanie zostało zrealizowane wydano 9.035.519,00 zł. 

Poniesione nakłady zostały przekazane na zwiększenie wartości środków trwałych poszczególnych szkół, 

- opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim – plan wydatków  

25.313,40 zł, wydano 11.000,00 zł, w całości z funduszu sołeckiego, 

- budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wzwyż przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym  

w Białkach - plan wydatków 240.000,00 zł, wydano 235.917,83 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane na 

stan środków trwałych szkoły,  

 

• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, klasy „0”, ogółem wydały kwotę 1.490.208,59 zł tj. 

97,43%, z tego dotacja przekazana gminom na zwrot kosztów udzielonych dotacji dla klas zerowych 3.351,64 zł 

oraz kwota 1.486.856,95 zł na utrzymanie klas zerowych w rozbiciu na poszczególne jednostki: 

◦ Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 134.738,34 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 115.712,16 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 19.026,18 zł, 

◦ Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 95.247,23 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 82.680,55 zł, 
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   - pozostałe wydatki bieżące 12.566,68 zł, 

◦ Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 363.611,12 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 315.210,12 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 48.401,00 zł, 

◦ Szkoła w Pruszynie, wydatki ogółem 241.900,23 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 214.209,55 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 27.690,68 zł, 

◦ Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 240.150,31 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 211.314,84 zł,  

   - pozostałe wydatki bieżące 28.835,47 zł, 

◦ Szkoła w Strzale, wydano ogółem 161.577,59 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 134.179,04 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 27.398,55 zł, 

◦ Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 249.632,13 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 224.148,46 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 25.483,67 zł. 

 

• Przedszkola, w tym rozdziale wydatki wyniosły 3.938.978,09 zł, tj. 97,12%, z tego zwrot kosztów udzielonych 

dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce wynosi 

985.822,03 zł, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 890.895,15 zł (za 12 miesięcy), dla Gminy Skórzec 58.056,40 zł 

(za 12 m-cy), dla Gminy Domanice 4.600,56 zł (za 12 m-cy), Zbuczyn 29.263,36 zł (za 12 m-cy), Wiśniew 

2.056,04 zł (za 4 m-ce) i Kotuń 950,52 zł (za 3 m-ce) oraz kwotę 2.953.156,06 zł na utrzymanie przedszkoli                      

w rozbiciu na poszczególne jednostki: 

◦ Szkoła w Białkach, wydano ogółem 420.309,12 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 377.760,66 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 42.548,46 zł,  

◦ Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 632.033,31 zł, w tym:. 

   - wynagrodzenia i pochodne 549.965,79 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 82.067,52 zł,  

◦ Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 749.618,55 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 646.405,15 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 103.213,40 zł,  

◦ Szkoła w Strzale, wydano ogółem 446.584,70 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 395.244,44 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 51.340,26 zł,  

◦ Szkoła w Żelkowie Kolonii wydano ogółem 396.221,92 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 341.725,67 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 54.496,25 zł. 

◦  wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy: majątkowe 305.388,46 zł i bieżące 3.000,00 zł z funduszu  

    sołeckiego. 

Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale przeznaczone są na  rozbudowę przedszkola 

w Nowych Iganiach do realizacji w latach 2018-2019. Plan wydatków na 2018 rok 400.000,00 zł, 

wydano 305.388,46 zł.                  W dniu 26.07.2018r, podpisana została umowa z wykonawcą na 

realizację inwestycji na kwotę 2.798.000,00 zł, termin zakończenia prac przypada na 20.08.2019 r. 
• Gimnazja, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości 2.352.646,26 

zł, tj. 98,99% wydatków planowanych. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) i odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. 
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• Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 162.652,72 zł, tj. 94,28%, w tym:  

- dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 54 uczniów i 11 opiekunów dzieci klas „0” oraz zakupiono 648 

biletów miesięcznych dla uczniów i 35 biletów dla opiekunów na dojazdy autobusem podmiejskim - łącznie  na 

kwotę 72.208,72 zł,  

- koszty dowozu i opieki dla rodziców 26 uczniów niepełnosprawnych do szkoły, dla firmy usługowej za transport 

trojga dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach oraz zwrot dla rodziców za zakup biletów 

miesięcznych dla ucznia niepełnosprawnego i opiekuna, razem na kwotę 90.444,00 zł. 

• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki wykonane 52.140,77 zł, tj. 61,73%, w tym: środki 

przekazane dla Urzędu Miasta jako dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta 

realizacji zadań gminnych z zakresu oświaty, dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych Gminy 15.096,00 zł (100,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 

37.044,77 zł (53,40%).  

 

• Stołówki szkolne – wydatki ogółem wyniosły 1.981.085,50 zł, tj. 89,66%, w tym w rozbiciu na poszczególne 

jednostki: 

◦ Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 241.223,21 zł, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 84.374,89 zł, 

- pozostałe wydatki  bieżące 156.848,32 zł, w tym zakup art. żywnościowych 123.052,48 zł, 

◦ Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 2.386,79 zł na zakup materiałów, energii i wyposażenia, 

◦ Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 402.031,62 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 176.318,03 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 225.713,59 zł, w tym zakup art. żywnościowych 188.382,42 zł, 

◦ Szkoła w Pruszynie, wydatki ogółem wyniosły 3.600,93 zł na zakup materiałów i energii, 

◦ Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 632.706,84 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 207.066,59 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 425.640,25 zł, w tym zakup art. żywnościowych 379.740,34 zł,    

◦ Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 333.567,04 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 143.786,13 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 189.780,91 zł, w tym zakup art. żywnościowych 161.962,01 zł, 

◦ Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 365.569,07 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne 169.887,48 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące 195.681,59 zł, w tym zakup art. żywnościowych 168.088,37 zł. 

 

• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci                         

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego – wykonanie 78.771,19 zł, tj. 69,36%, w tym:                   

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu 66.521,98 zł, 

- pozostałe wydatki bieżące 12.249,21 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych 3.624,56 zł. 

 

• 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 619.780,84 zł, tj. 90,92%, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego w szkołach podstawowych 542.379,31 zł, 

- pozostałe wydatki bieżące 77.401,53 zł. 

 

• 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 
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innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i 
klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I 
stopnia oraz szkołach artystycznych”  - wykonanie 96.324,55 zł, tj. 51,20%, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego w gimnazjach 74.186,38 zł, 

- pozostałe wydatki bieżące 22.138,17 zł. 

 

• 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydano z dotacji na zadania zlecone 185.115,66 zł, tj. 

99,26%, z tego na zakup pomocy dydaktycznych i książek 183.278,72 zł i wydatki rzeczowe stanowiące koszty 

obsługi zadania 1.836,94 zł.  

 

• Pozostałe zadania w zakresie oświaty – wykonanie 272.222,79 zł,  tj. 98,50 %, w tym: 

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane                              

  w roku szkolnym 2017/2018 na kwotę 50.080,00 zł. W I semestrze stypendia otrzymało 177 uczniów  

  szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 20.810,00 zł natomiast w II semestrze 247 uczniów  

  na kwotę 29.270,00 zł, 

- stypendia Wójta wypłacone przez Urząd Gminy na kwotę 29.200,00 zł, z tego dla 18 uczniów  

  po 1.000,00 zł i dla 28 uczniów po 400,00 zł,  

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek             

  oświatowych plan i wykonanie 97.337,00 zł (100,00%), 

- wynagrodzenie i pochodne koordynatora i księgowego projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji  

   szkolnej” realizowanego w latach 2016-2017 przez ZO-W w Strzale - 4.999,99 zł, 

- koszty zatrudnienia kierowcy busa służbowego do przewozu posiłków dla uczniów szkół –                    

  58.787,07 zł, 

- zakup części samochodowych, wyposażenia i paliwa do busa – 18.172,93 zł, 

- zakup usług, remonty samochodu, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych – 13.645,80 zł. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

W dziale tym wydatkowano 198.742,62 zł, tj. 92,87%, w tym: 

 • w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, wydano na zakup usług (psycholog) 12.500,00 zł na plan  

wydatków 13.000,00 zł (96,15%). 

• w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 173.242,62 zł na  

  planowane 188.000,00 zł, tj. 92,15%.  

W ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono środki na dotacje dla organizacji 

pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w kwocie 106.000,00 zł, wydano 105.972,94 zł dla 

organizacji wyłonionych w trybie otwartego konkursu, w tym: 

  - dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem  

    „Szansa” na realizację zadania pn. „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny Akceptacja” przekazano  

    dotację w wysokości 7.000,00 zł,  

  - dla WLKS w Nowych Iganiach przekazano dotację 14.000,00 zł na realizację zadania pn.  

    „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych,  

    sportowo-rekreacyjnych, obozów z elementami profilaktyki” w okresie od 20.02.2018r.   

    do 31.12.2018r., 

  - dla Stowarzyszenia Kawashi na realizację zadania pn. „Organizacja letniego obozu sportowego  

    „Kawashi Summer Camp VII” – 16.000,00 zł, 

  - dla Stowarzyszenia wspierania inicjatyw oświatowo-wychowawczych na wypoczynek dla dzieci  

    i młodzieży z terenu gminy Siedlce (25 uczestników, w okresie 03-12 lipca w Białym Dunajcu)  

    udzielono dotacji w wysokości 20.000,00 zł,  



89 
 

- dla Stowarzyszenia „Wesołe seniority” na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach  

   wiejskich udzielono dotacji w wysokości 49.000,00 zł. Po złożeniu rozliczenia Stowarzyszenie zwróciło  

   27,06 zł niewykorzystanej dotacji. 

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: 

  - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach  

    24.476,52 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia 5.527,40 zł, 

  - zakup usług (szkolenia CIS, usługi psychologiczne, usługi pocztowe) 35.476,84 zł, 

- zwrot kosztów podróży służbowych 57,60 zł, 

  - różne opłaty i składki 1.731,32 zł. 

• w rozdziale „Pozostała działalność” przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na kwotę 13.000,00 zł, 

na realizację zadań publicznych w zakresie: 

- prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Gminy Siedlce przez Caritas  

  w Siedlcach wyłonione w trybie otwartego konkursu – 1.500,00 zł, 

- prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla mieszkańców Gminy Sielce  

  przez PKPS w Siedlcach wybrany w trybie otwartego konkursu – 1.500,00 zł, 

- terapia wspomagająca rozwój osób niepełnosprawnych realizowana przez Stowarzyszenie „Mgiełka”  

   wyłonione w trybie pozakonkursowym, w formie małych grantów – 10.000,00 zł. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 2.285.086,37 zł, tj. 95,89% wydatków planowanych.                                          

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne                         

z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: 

 

• Domy pomocy społecznej, wydano 452.501,70 zł (97,94%) na opłacenie za pobyt dla 17 podopiecznych                     

(w roku ubiegłym było 18 podopiecznych, kwotowo – wzrost o w porównaniu z rokiem ubiegłym o 24.508,28 zł), 

 

• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej, wykonanie 60.787,92 zł, tj. 95,56% w tym: 

- zadania zlecone – plan i wykonanie 20.919,00 zł (100,00%) na opłacenie 223 składek                              

  na ubezpieczenie zdrowotne,  

- zadania własne - plan 42.696,00 zł, wydano 39.868,92 zł (93,38%,) w tym z dotacji 39.696,00 zł                      

  na opłacenie 791 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 66 osób, 

 

• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydano 

300.873,26 zł, tj. 99,66%, 

W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: 380 zasiłków celowych dla 266 osób na kwotę                

135.700,00 zł, w tym 48 zasiłków celowych specjalnych (36 osób) na kwotę 30.412.00 zł, 1 zdarzenie losowe na 

kwotę 5.000,00 zł oraz 465 zasiłków okresowych dla 103 osób na kwotę 165.173,26 zł                   (w tym 

z dotacji 165.000,00 zł), 

 

• dodatki mieszkaniowe, na wypłatę dodatków wydano 9.485,18 zł, tj. 92,56% w tym:  

- zadania zlecone – plan 381,00 zł, wydano 380,26 zł  - wypłacono dodatki energetyczne dla 3 osób, 

- zadania własne – plan 9.867,00,00 zł, wydano 9.104,92 zł - wypłacono 63 dodatki mieszkaniowe                            

dla 7 osób, 
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• zasiłki stałe, wydatki wyniosły 441.439,08 zł (98,86%), w całości z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. 

W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 862 zasiłki stałe dla 80 osób, 

 

• funkcjonowanie i bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie wydano 695.254,45 zł, 

tj. 94,78%, z przeznaczeniem na: 

   - wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na zfśs (10 etatów) – 595.419,51 zł ( w tym z dotacji –  

     165.915,00 zł), 

   - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (12 osób świadczących usługi opiekuńcze) –                        

     64.009,90 zł, 

   - pozostałe wydatki rzeczowe GOPS (materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne,  

     szkolenia, ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych, delegacje itp.) – 35.825,04 zł, 

•  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 34.959,34 zł (86,25%), z tego: 

- na wynagrodzenia bezosobowe dla 6 osób świadczących usługi, plan i wykonanie 28.712,00 zł,  tj. 100,00 %                  

(z dotacji na zadania zlecone),  

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne dla jednej osoby, plan 11.822,00 zł, wydano 

6.247,34 zł (52,85%), z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, 

• Pomoc w zakresie dożywiania, wydano 184.999,50 zł (100%), (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań 

własnych 110.999,50 zł), gdzie dożywianiem objęto 301 osób, głównie dzieci w szkołach,  

 

• pozostałe wydatki związane z opieką społeczną wyniosły 104.785,94 zł, tj. 75,07% i były przeznaczone na: 

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł (76,00%) wybranych   

     w trybie otwartego konkursu, z tego:  

  - dla Caritas Diecezji Siedleckiej na wsparcie organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy  

     w rodzinie „Centrum Wsparcia – punkt konsultacyjny ”– 7.000,00 zł, 

  - dla PKPS w Siedlcach na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych  

     mieszkańców gminy - 6.000,00 zł, 

  - dla Banku Żywności w Siedlcach na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych  

    mieszkańców Gminy „Nikt nie będzie głodny” - 6.000,00 zł, 

 

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 85.785,94 zł dotyczą: 

   - projektu realizowanego w  partnerstwie z Gminą Kotuń „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”-  

     plan 54.338,24 zł – wykonanie  53.838,81 zł, w tym  świadczenia dla beneficjentów – 27.838,24 zł;  

     wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 26.000,57 zł, 

   - projektu realizowanego w  partnerstwie z Gminą Zbuczyn „Dobra pora na aktywnego seniora”-                  

     plan 46.744,50 zł;  wykonanie 20.644,48 zł, w tym: świadczenia na kwotę 5.744,50 i wynagrodzenia  

     pracowników 14.899,98 zł,  

   - opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w schronisku 9.190,00 zł, catering Lokalny Klub Seniora  

    1.800,00 zł i zakup materiałów 312,65 zł. 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  

Zrealizowane w tym dziale wydatki wynoszą 1.120.621,88 zł tj. 95,90%.                                            

Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na: 

• utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych, które wydatkowały kwotę 937.960,88 zł, tj. 98,04 %,                   

w tym z podziałem na poszczególne jednostki: 

◦ Szkoła w Białkach, wydano ogółem 131.672,69 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne – 119.780,28 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące – 11.892,41 zł, 

◦ Szkoła w Golicach, wydano ogółem 105.737,49 zł, w tym: 
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   - wynagrodzenia i pochodne – 93.256,47 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące – 12.481,02 zł, 

◦ Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 169.657,32 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne – 154.348,18 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące – 15.309,14 zł, 

◦ Szkoła w Pruszynie, wydano ogółem 100.292,48 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne – 88.989,53 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące – 11.302,95 zł, 

◦ Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 132.895,87 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne – 116.475,98 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące – 16.419,89 zł, 

◦ Szkoła w Strzale, wydano ogółem 142.938,78 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne – 128.552,22 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące – 14.386,56 zł, 

◦ Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 154.766,25 zł, w tym: 

   - wynagrodzenia i pochodne – 139.455,94 zł, 

   - pozostałe wydatki bieżące – 15.310,31 zł.  

 

•  pomoc materialna dla uczniów, wykonanie 174.960,00 zł, tj. 85,70%, w tym:  

- gmina wypłaciła stypendia socjalne za dziewięć miesięcy (jak w roku ubiegłym), tj. w I półroczu dla 199 uczniów  

za okres styczeń - maj 2018r. na kwotę 101.170,00 zł i  dla 1 ucznia za okres wrzesień-grudzień 2017r. na kwotę 

400,00 zł i za okres wrzesień-grudzień dla 178 uczniów na kwotę 70.240,00 zł, łącznie wysokości 171.810,00 zł 

(mniej o 40.870,00 zł niż w roku ubiegłym). Wypłaty stypendiów zostały sfinansowane z dotacji Urzędu 

Wojewódzkiego w wysokości 137.448,00 zł (o 18.552,00 zł mniej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych 

budżetu na kwotę 34.362,00 zł (mniej o 22.318,00 zł niż w roku ubiegłym), 

- zakup wyprawki szkolnej na kwotę 3.150,00 zł w całości sfinansowany z dotacji na dofinansowanie zadań 

własnych. Pomoc została udzielona dla 14 uczniów. 

 

• pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej to: 

-  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, byłych nauczycieli 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, gdzie przekazano na konto funduszu 7.701,00 zł (100,00% planu), 

 

Dział 855 - Rodzina 

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 22.157.881,30 zł, tj. 99,80%.  

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne                        

z zakresu pomocy rodzinie. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: 

 

• świadczenia wychowawcze, wydano 14.913.872,02 zł (100,00%), w całości z dotacji na zadania zlecone,                    

w tym: 

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 14.699.629,90 zł, 

- wynagrodzenia i pochodne 149.522,45 zł, 

- pozostałe wydatki bieżące 64.719,67 zł, w tym: zakup art. biurowych, energii, zakup usług (pocztowe, 

telekomunikacyjne, remontowe i szkoleniowe), zwrot kosztów podróży służbowych i odpis na zfśs.  

Sprawy dotyczące przyjmowania wniosków i wydawania decyzji oraz sprawozdawczość, dotyczące świadczeń 

wychowawczych prowadzone są przez dwóch pracowników GOPS.  

W ciągu roku złożonych zostało 1.985 wniosków, wydano 2.098 decyzji, wypłacono 29.512 świadczeń dla 1.877 

rodzin. 
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• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie 5.922.035,91 zł, tj. 99,93%, w tym zadania 

zlecone, wykonanie 5.902.469,37 zł  (100,00%), z tego na:  

- świadczenia – 5.549.972,37 zł w tym: 

                - 24.926 zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę 2.830.771,98 zł, 

                - 3.594 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 567.948,00 zł, 

                - 693 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.016.951,00 zł, 

                - 145 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 77.414,00 zł, 

                - 144 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia na kwotę 144.000,00 zł, 

                - 1.287 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 459.838,39 zł, 

                - 51 zasiłków dla opiekunów na kwotę 26.986,00 zł, 

                - 472 świadczenia rodzicielskie na kwotę 426.063,00 zł, 

- 585 składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców na kwotę 187.284,70 zł, 

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi na kwotę 143.412,13 zł, 

- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usługi, delegacje, odpis na zfśs) na kwotę                               

21.800,17 zł, 

Zadania własne, wykonanie 19.566,54 zł (82,56%). Są to środki przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego, 

które stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację w/w zadań z lat ubiegłych wraz 

z odsetkami. 

• obsługa Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone), wydano 605,31 zł (76,04%), na wynagrodzenia                                

z pochodnymi związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny. 

• wspieranie rodziny, wydano 880.435,34 zł, w tym zadania zlecone, realizacja rządowego programu „Dobry 

start” wykonanie 835.440,22 zł, z tego na: 

- wypłatę świadczeń 808.500,00 (2.695 świadczeń), 

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 21.590,00 zł, 

- pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy materiałów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty za szkolenia, , 

opłaty licencji programów komputerowych, zwrot kosztów podróży służbowych) 5.350,00 zł.  

Zadania własne, wykonanie 44.995,12 zł (75,89%) na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny – 41.352,32 

zł (z dotacji na zadania własne 12.316,00 zł i z Funduszu Pracy 2.843,00 zł)  i odpis na zfśs 1.580,88 zł, ryczałt 

(podróże służbowe) – 1.694,37 zł i zakupy i usługi 367,55 zł. 

• tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan wydatków 378.489,05 zł, wydano 352.610,00 zł (93,16%). Żłobek 

Gminny jako nowa jednostka organizacyjna został utworzony 18 maja 2017r. Uchwałą Rady Gminy z dniem                    

1 sierpnia. Na utworzenie i funkcjonowanie żłobka gmina otrzymuje dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową projekt będzie dofinansowany przez 24 miesiące od 01.12.2017                    

do 30.11.2019. 

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników żłobka 291.719,86 zł oraz pozostałe 

wydatki rzeczowe w kwocie 60.890,14 zł. 

• rodziny zastępcze, wydano 88.322,72 zł (99,65%) na współfinansowanie pobytu 9 dzieci w rodzinach 

zastępczych wypłacono 84 świadczenia oraz pobyt 2 dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

wypłacono 24 świadczenia.   
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Wydatki planowane 3.508.808,94 zł, wykonane 3.193.114,93 zł tj. 91,00%.        

Powyższe środki zostały wydane na: 

• gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano 27.022,66 zł (77,21%) na opłacenie faktur za wprowadzanie 

ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz za opracowanie opinii w sprawach zakłócania stosunków 

wodno-prawnych. 

 

• gospodarka odpadami wydano 2.198.733,47 zł (99,68%) na wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników                         

(1 i ½ etatu) 107.807,93 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy 

2.035.271,65 zł, zbiórka odpadów niebezpiecznych 19.904,40 zł, usługa informatyczna dotycząca aktualizacji 

oprogramowania 1.599,00 zł, prowizja dla sołtysów 32.372,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 1.778,49 zł. 

 

• oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 774.446,12 zł, tj. 78,88%, w tym: opłaty za energię i konserwację 

oświetlenia ulicznego 444.251,54 zł (mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym o 146.065,30 zł), roczny przegląd 

oświetlenia i wymiana zużytych elementów, opłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych oraz zakup opraw 

oświetleniowych i montaż oświetlenia, razem 52.854,76 zł,    w tym z funduszu sołeckiego 1.390,44 zł i wydatki 

inwestycyjne 277.339,82 zł.  

 

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:  

• modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce – etap III - wydano na modernizację 

oświetlenia 170.601,00 zł, 

• budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów, plan 

10.000,00 zł z funduszu sołeckiego, na realizacje zadania wydano 8.099,11 zł, 

• opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul. Pięknej w miejscowości 

Nowe Opole - plan 12.000,00 zł z funduszu sołeckiego, wydano na opracowanie projektu 11.924,85 zł,  

• opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyn Pieńki - plan 10.000,00 zł                      

z funduszu sołeckiego, wydano 4.000,00 zł. W dniu 18.06.2018 r. podpisano umowę z projektantem na kwotę 

7.995,00 zł, termin zakończenia kompletnego opracowania został aneksem przedłużony do 29.03.2019r.,  

• budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec - plan wydatków 20.000,00 zł, wydano 

19.969,69 zł z funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, 

zamontowano 8 kpl opraw oświetleniowych, wykonano linię oświetleniową długości 646 mb., zamontowano                     

1 szafkę SON, 

• opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, 

Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole - plan 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,                      

wydano na opracowanie projektu 9.926,10 zł,  

• opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości 

Ujrzanów - plan 16.000,00 zł z funduszu sołeckiego, projekt został opracowany, wydano 15.990,00 zł,  

• opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-

Kolonia – wydano na opracowanie dokumentacji projektowej 18.976,85 zł ze środków funduszu sołeckiego na 

plan 19.356,58 zł,  

• opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki - plan 

10.000,00 zł z funduszu sołeckiego, wydatki wyniosły 9.926,10 zł,  

• Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości 

Żabokliki - plan 8.000,00 zł z funduszu sołeckiego, wydatki wyniosły 7.926,12 zł. 

                         

• pozostała działalność -  wydano 192.912,68 zł, tj. 67,39%, które zostały wydatkowane na: 
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- zakup karmy dla zwierząt – 935,64 zł, 

-  zakup preparatów do zwalczania ASF i wykonanie tablic informacyjnych 936,00 zł, 

- zakupy wyposażenia placów zabaw z funduszy sołeckich 9.567,00 i zakup kosiarki do koszenia placu     

   zabaw 999,01 zł, 

- ogłoszenia o wydaniu decyzji środowiskowej 1.279,20 zł, 

- odłowienie i leczenie bezdomnych zwierząt oraz na zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej 47.539,99 zł, 

- usługi demontażu i transportu azbestu 77.898,49 zł, 

- planowane 55.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,                              

wydatki nie wystąpiły. 

 

Wydatki inwestycyjne: 

• budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn-Pieńki - 

plan 30.802,78 zł ze środków funduszu sołeckiego, wydano 30.701,00 zł.     

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne: 

• zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz, plan wydatków z funduszu sołeckiego 

23.058,98 zł, wydatki wyniosły 23.056,35 zł. 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

W tym dziale wydatkowano 3.476.205,51 zł, tj. 89,69%, w tym na: 

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury – plan i wykonanie dotacji 660.000,00 zł, 100,00%. 

Wykorzystanie dotacji przedstawia załączone sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, 

- wynagrodzenia i pochodne 16-tu opiekunów świetlic wiejskich zatrudnionych na podstawie umów                       

  o pracę na 1/5 etatu 116.956,33 zł oraz odpis na zfss 3.794,11 zł, 

- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, opłaty za energię, ogrzewanie oraz remonty świetlic   

  499.237,17 zł, (w tym z funduszu sołeckiego 192.239,76 zł), 

- opłata za odbiór odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich 28.800,00 zł. 

Realizacja zadań inwestycyjnych: 

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - plan wydatków 1.910.000,00 zł,                      

wydatki wyniosły 1.541.087,98 zł. W dniu 07.05.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji na 

kwotę 1.900.000,00 zł, terminem wykonania przedłużony aneksem do 15.03.2019r. Zadanie w trakcie realizacji, 

- budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole – wydatki wyniosły 55.000,00 zł,                         

w tym fundusz sołecki 30.000,00 zł, 

- opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała - plan wydatków 25.000,00 zł                            

z funduszu sołeckiego, wydano 23.000,00 zł. W dniu 31.10.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą 

projektu na kwotę 25.000,00 zł, z terminem wykonania do 29.03.2019r. 

- modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe 

Opole – zadanie zostało zrealizowane, wykonanie wydatków 200.000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze 

środków UE 127.260,00 zł (wniosek o płatność w 2019 roku),  

- opracowania projektu budowy świetlicy w miejscowości Ujrzanów - plan i wykonanie wydatków 51.660,00 

zł  z funduszu sołeckiego. 

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne to: zakup garażu blaszanego do sceny mobilnej –  

plan wydatków 19.000,00 zł, wydano na zakup garażu 18.260,00 zł. 

 

• dotacja na utrzymanie bibliotek - plan i wykonanie 170.000,00 zł. Wykorzystanie dotacji przedstawia 

załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury. 
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• ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydano 3.973,93 zł (66,23 %) na koszty utrzymania                            

i oświetlenia pomnika Bitwy pod Iganiami. 

 

• planowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez stowarzyszenia wybrane w formie małych grantów, plan 

i wykonanie 10.000,00 zł, w tym: 

- dotacja dla Stowarzyszenia aktywności lokalnej Białki w wysokości 1.400,00 zł na organizację VI biegu 

ulicznego,  

- dotacja w wysokości 4.000,00 zł na wsparcie organizacji 100 -lecia niepodległości organizowane przez 

stowarzyszenie mieszkańców wsi Stok Lacki. 

- dotacja w wysokości 1.500,00 zł  dla Stowarzyszenia aktywności lokalnej Białki, na II przegląd zespołów i grup 

śpiewaczych  

  - dotacja w wysokości 3.100,00 zł na wsparcie organizacji 100 -lecia niepodległości organizowane przez 

stowarzyszenie Kółko Rolnicze Strzała. 

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 94.435,99 zł dotyczą: 

-  wykonania muralu i zagospodarowania terenu przy pomniku w Nowych Iganiach – 27.000,00 zł,  

-  wydatków na renowację pomnika „Ku czci poległych w Chodowie – 39.999,99 zł, w tym z funduszu  

   sołeckiego 23.403,40 zł, 

- wydatków na renowację pomnika Stokowskiego i jego otoczenia w Nowych Iganiach – 20.000,00 zł,  

   w tym z funduszu sołeckiego 16.403,40 zł i ułożenie kostki przy pomniku 3.500,00 zł, 

- usług za nadzór inwestorski 3.936,00 zł. 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

Wydatki zrealizowane w wysokości 111.194,36 zł, tj. 92,06%.  

Powyższe środki wydano na: 

• dotacje w wysokości plan i wykonanie 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazano organizacjom pozarządowym na 

podstawie zawartych umów po rozstrzygnięciu konkursu, w tym: 

-  Stowarzyszenie Olimp na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci oraz współzawodnictwo w piłce nożnej”                     

w okresie od 06.02.2018r. do 31.12.2018r. – 8.000,00 zł, 

- Stowarzyszenie Sportowe Kawashi na realizację zadania pn. „Organizacja zawodów w Sportowym Karate,                     

w konkurencjach Form/Układów oraz konkurencjach szybkościowych dla dzieci” w okresie od 01.03.2018r.                     

do 31.12.2018r. - 4.000,00 zł, 

- Stowarzyszeni Leniwce.pl na realizację zadania pn. „Duathlon Iganie” w okresie od 06.02.2018r.                              

do 31.12.2018r. - 3.000,00 zł,              
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- Stowarzyszenie Mgiełka na realizację zadania w zakresie popularyzacji walorów rekreacji ruchowej poprzez 

naukę pływania „Jak ryba w wodzie” - 10.000,00 zł,   

- WLKS Nowe Iganie - na realizację zadania pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                   

w zapasach, sumo, podnoszeniu ciężarów i lekkiej atletyce” w okresie od 06.02.2018r. do 31.12.2018r. - 

55.000,00 zł.                       

• pozostałe wydatki bieżące w wysokości 31.194,36 zł, dotyczą: 

- wypłaty jednorazowej nagrody sportowej i stypendiów sportowych 11.000,00 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowego animatora sportu, prowadzącego zajęcia sportowe na „Orliku”   

  w Chodowie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 10.656,39 zł, 

 

- wydatków związanych z kosztami utrzymania boiska sportowego „Orlik” w tym opłaty za energię elektryczną,     

   dostawę wody i odprowadzenie ścieków z boiska, instalacja internetu, zakup materiałów do drobnych napraw  

   2.563,62 zł,  

- zakup pucharów dla uczestników zawodów sportowych, zakup strojów sportowych opłata za udział w zawodach   

   i ubezpieczenie sportowców 6.974,35 zł. 

 

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2018 roku w kwocie 29.874.990,62 zł zostały wykonane                         

w kwocie 27.147.840,96 zł tj. 90,87% 

- wydatki inwestycyjne - plan 27.964.799,64 zł, wykonanie 25.263.562,26 zł tj. 90,34%,  

- wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 1.193.558,98 zł, wykonanie 1.191.191,39 tj. 99,80%, 

- dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie  

   własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 674.132,00 zł, wykonanie 650.587,31  

   zł tj. 96,51%, 

 

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych – plan i wykonanie 42.500,00 zł. 

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań przedstawiono w sprawozdaniu wykonania budżetu gminy za 

2018r.    

 

Zadłużenie Gminy Siedlce na dzień 31.12.2018 roku wynosi 26.425.083,35 zł. 

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:  

• pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem na kwotę  

  8.610.002,05 zł, w tym:  

   - zaciągnięte w 2014 roku na: 

   - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn ,  

        400.000,00 zł, spłata do 30.11.2019r., 

   - zaciągnięte w 2015 roku na: 

      - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia, ul. Swoboda, Polna, Fabryczna,  

        Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa 250.000,00 zł, spłata do 31.05.2021r., 

   - zaciągnięte w 2016 roku na: 

     - modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (umowa została zawarta  

       w 2015 roku, a wypłata pożyczki w 2016 roku) 1.036.349,05 zł, spłata do 30.11.2025r.,  
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     - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek 350.000,00 zł,  

       spłata do 30.11.2021r., 

- opracowanie projektu i budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyn- 

       Pieńki, Pruszyn 57.000,00 zł, spłata do 31.05.2020r., 

   - zaciągnięte w 2017 roku na: 

     - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek 750.000,00 zł,  

       spłata do 30.11.2021r., 

     - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek 450.000,00 zł,  

       spłata do 30.11.2021r., 

     - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka 200.000,00 zł,  

       spłata do 30.11.2020r., 

     - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszynie 300.000,00 zł,  

       spłata do 30.11.2021r., 

   - zaciągnięte w 2018 roku na: 

     - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Topórek - Jagodnia 1.216.653,00 zł,  

       spłata do 28.02.2025r., 

     - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel – Pruszyn-Pieńki 400.000,00 zł,  

       spłata do 31.05.2023r., 

     - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu 300.000,00 zł,  

       spłata do 31.10.2023r., 

     - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa,  

       Piaskowa 700.000,00 zł, spłata do 31.05.2025r., 

     - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa,  

       Dolna, Promienna, Wzgórze 500.000,00 zł, spłata do 31.05.2024r., 

     - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ul. Spokojna, Spacerowa, Słoneczna,  

       Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek 700.000,00 zł, spłata do 31.05.2025r., 

     - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała 1.000.000,00 zł, 

       spłata do 30.11.2025r., 

 

•  kredyty bankowe ogółem na kwotę 17.800.000,00 zł, w tym: 

    - zaciągnięty w 2014 roku w mBanku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych  

      zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek -  1.300.000,00 zł, spłata do 15.07.2020r. 

    - zaciągnięty w 2015 roku w Banku PKO S.A. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych  

      zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek -  500.000,00 zł, spłata do 15.04.2019r., 

    - zaciągnięty w 2016 roku w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczy na finansowanie deficytu i  

      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek -  900.000,00 zł,  

      spłata do 15.10.2019r. 

   - zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Karczewie na finansowanie deficytu  

      i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek -  1.300.000,00 zł,  

      spłata do 15.04.2020r.,  

   - zaciągnięty w 2018 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości z/s w Warszawie na finansowanie deficytu  

      i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek -  8.800.000,00 zł,  

      spłata do 15.10.2025r.,  

   - zaciągnięty w 2018 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości z/s w Warszawie na finansowanie deficytu  

      -  5.000.000,00 zł, spłata do 30.06.2019r. 

• leasing operacyjny na samochód osobowy marki SKODA Superb III 15 (spłacany poprzez wydatki bieżące) 

15.081,30 zł, spłata do 30.09.2019r. 
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Na dzień 31 grudnia 2018 roku zarówno gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań 

wymagalnych. 

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.919.216,10 zł, są to: zobowiązania z tytułu naliczonych 

wynagrodzeń i pochodnych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne za 2018 rok) 1.721.045,64 zł, 

środki ze zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 400,00 zł, zobowiązania z tytułu naliczonych 

świadczeń socjalnych 433,47 zł, zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 197.336,99 zł, gdzie faktury 

i polecenia księgowania zostały zaksięgowane w okresie przejściowym do grudnia 2018r., z terminem płatności 

w 2019 roku.     

18 STRATEGIA ROZWOJU GMINY  
 

Przyjęta uchwałą Rady Gminy z grudnia 2015r., Strategia Rozwoju Gminy Siedlce na lata 2016-2026 
jest dokumentem samorządu lokalnego, określającym obszary, cele i kierunki polityki rozwoju. 
W zamiarze jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w całej przestrzeni gminnej oraz 
niwelowania barier pojawiających się w otoczeniu. Jest także dokumentem - wyrażającym wspólną 
wizję rozwoju gminy.  

Ze względu na ilość zadań, które stoją przed samorządem lokalnym, oraz ograniczone możliwości 
kadrowe, organizacyjne i finansowe występuje konieczność wyboru priorytetów realizacyjnych. W tej 
sytuacji niezbędnym staje się prowadzenie przez organy gminy długookresowej polityki rozwoju, której 
podstawą powinna być strategia rozwoju. 

Istotą strategii jest wskazanie celów rozwojowych, których realizacja zapewni utrzymanie trwałego 
rozwoju gminy w perspektywie najbliższych lat. 

W strategii sformułowano następującą misję, która kształtuje wizerunek gminy: 

„Gmina Siedlce prężnie rozwijającą się gminą podmiejską sprzyjającą rozwojowi 

wspólnoty mieszkańców w sferze społecznej i gospodarczej”. 

Przyjmując horyzont czasowy do roku 2026 zdefiniowano wizję rozwoju Gminy Siedlce w sposób 

następujący: 

„Gmina Siedlce w perspektywie strategicznej to gmina: 

 stabilna ekonomicznie i dobrze zarządzana, 
• będąca terenem atrakcyjnym dla inwestorów i przedsiębiorców, 

• z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, 

• ludzi aktywnych, otwartych na wiedzę i nowe umiejętności, 

• z ciekawą ofertą edukacyjną dla mieszkańców, 

• obszarem rozwoju usług opartych o nowoczesne i ekologiczne technologie, 

• miejscem ciekawych imprez kulturalno – rozrywkowych, sportowych i 

rekreacyjnych”. 

Obszary strategiczne wyszczególnione w ramach strategii, wynikają z przyjętej wizji rozwoju Gminy 

Siedlce i zdefiniowanych wyzwań rozwojowych. Wyodrębniono zatem 3 obszary, które są względem 

siebie równoważne i uzupełniające się. 



99 
 

Główne obszary wymagające szczególnej aktywności Gminy Siedlce w okresie 2016- 2026 to: 

I. Aktywizacja gospodarcza i zapewnienie trwałego rozwoju gminy  
Cele operacyjne: 

1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej gminy.  

2. Stworzenie sprzyjających warunków i klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Uaktywnienie lokalnej społeczności, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do 

podejmowania różnorakich aktywności w obszarze gospodarczym.  

4. Wykorzystanie walorów środowiskowych, krajobrazowych i ekologicznych. 

5. Modernizacja lokalnego rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej. 

6. Rozwijanie kontaktów gospodarczych z podmiotami zewnętrznymi. 

7. Aktywna promocja gminy. 

 

II. Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej 
Cele operacyjne: 

1. Poprawa dostępności do sieci wodno-kanalizacyjnej.  
2. Budowa  dróg i chodników. 
3. Rozbudowa szeroko rozumianej infrastruktury komunikacyjnej.  
4. Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego. 
5. Wykorzystanie ekologii dla rozwoju gminy. 
6. Poprawa usług w zakresie opieki nad najmłodszymi dziećmi (na poziomie żłobka i 

przedszkola). 
7. Rozbudowa bazy i poprawa jakości usług edukacyjnych.  

III. Podniesienie jakości życia mieszkańców 
Cele operacyjne: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.  
2. Rozwój życia kulturalnego - wzbogacenie oferty kulturalnej i rozrywkowej kierowanej do 

odbiorcy masowego. 
3. Polepszenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej. 
4. Zapewnienie efektywnej pomocy społecznej i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych. 
5. Efektywne i partnerskie zarządzanie rozwojem gminy. 

6. Rozwój oferty rekreacyjno-sportowej. 
7. Wspieranie inicjatyw obywatelskich i integracji mieszkańców.  

 

Realizacja tych wszystkich celów i zadań określonych w Strategii Rozwoju wymaga nakładów 

finansowych przekraczających możliwości budżetu Gminy Siedlce, dlatego gmina musi ciągle 

poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania. 

System monitorowania i finalne wskaźniki osiągnięć  

Ponieważ Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem własnym samorządu, dlatego informacje 

o stopniu jej realizacji powinny przede wszystkim stanowić materiał do analiz. Informacja 

o poczynionych postępach lub ewentualnych brakach w tym zakresie, pozwoli na efektywniejsze 

planowanie bieżących działań i egzekwowanie osiąganych rezultatów. Proces monitorowania obejmuje 

zbieranie danych ukazujących tempo oraz jakość wdrażania programów. Dla potrzeb Strategii Rozwoju 

Gminy Siedlce opracowano listę wskaźników służących ocenie procesu jej wdrażania. Odnoszą się one 

http://www.siedlec.pl/strategia/celstr24.htm
http://www.siedlec.pl/strategia/celstr13.htm
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do poszczególnych celów strategicznych wyznaczonych w ramach wszystkich trzech kluczowych 

obszarów. 

FINALNE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ STRATEGII ROZWOJU GMINY SIEDLCE 

W 2018 ROKU 

Zestaw wskaźników dla obszaru I:  
Aktywizacja gospodarcza gminy i  zapewnienie trwałego rozwoju gminy 
  2018r. 
   
Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wg PKD   1222 
Liczba instytucji otoczenia biznesu działających na terenie gminy   
Liczba zorganizowanych szkoleń dla rolników i przedsiębiorców   6 
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 ludności   67,9 
Liczba akcji promocyjnych   119 

Liczba opracowanych miejscowych planów zagospodarowania    

Liczba nowo utworzonych podmiotów gospodarczych   123 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy  12 

Liczba stowarzyszeń lub partnerstw, których gmina jest członkiem   5 
Liczba inicjatyw promocyjnych i marketingowych   23 
Poziom zarejestrowanego bezrobocia (%)                                                                         5,4 

Liczba podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej   19 

 
Zestaw wskaźników dla obszaru II:  
Rozwój Infrastruktury technicznej i  społecznej 
Długość wybudowanej sieci wodociągowej – km, 0,5 

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (km); 9,3 
Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci kanalizacyjnej 3517 
Liczba pkt odbiorowych tylko z sieci wodociągowej 1984 

Liczba pkt odbiorowych tylko z sieci kanalizacji sanitarnej 181 

Liczba pkt odbiorowych wspólnych dla kanalizacji i wodociągu 3658 
Powierzchnia terenów zmeliorowanych (ha) 30 
Długość  dróg gminnych pokrytych asfaltem (km) 4,3 
Długość nowo wybudowanych chodników (km) 1,5 
Długość dróg z nowo wybudowanym oświetleniem ulicznym (km) 0,5 
Ilość nowych punktów oświetlenia ulicznego 50 
Udział dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w % dróg publicznych ogółem (%) 81 
Liczba wybudowanych miejsc do parkowania – sztuk 50 

Długość przebudowanych dróg gminnych – km 0,3 

Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów szkolnych 8 
Liczba usuniętego azbestu (tony) 220 

Liczba zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych ( w %) 62 

Liczba obiektów objętych termomodernizacją  7 

Liczba obiektów z których usunięto azbest  100 

Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów kultury 1 
Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych (boiska,sale) 6 
Liczba przebudowanych obiektów sportowo – rekreacyjnych  1 

Liczba dzieci korzystających z przedszkola 552 

Liczba uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych 1359 

Liczba osób korzystających z obiektów sportowo – rekreacyjnych 2558 

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów użyteczności publicznej 40 

Liczba uczniów objętych programami dydaktycznymi dotyczącymi nabywania umiejętności kluczowych  1431 
Liczba przeprowadzonych godzin zajęć pozalekcyjnych (h/rok); 5047 
Zakupiony sprzęt dydaktyczny i pomoce dydaktyczne ( suma w zł) 76515,81 
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Liczba nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe (osoby) 98 
Liczba zakupionego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – sztuk 6 
Liczba rodzajów zajęć pozalekcyjnych  96 

 
Zestaw wskaźników dla obszaru III:  
Podniesienie jakości życia mieszkańców 
Liczba zrealizowanych inicjatyw dla poprawy bezpieczeństwa 70 

Liczba samochodów  zakupionych dla OSP 1 

Liczba zorganizowanych dożynek  1 

Liczba osób biorących udział w dożynkach 300 

Liczba funkcjonujących na terenie gminy organizacji pozarządowych 30 
Liczba zrealizowanych na terenie gminy inicjatyw społecznych 35 
Liczba zrealizowanych inicjatyw i imprez kulturalnych 382 
Wskaźnik czytelnictwa w bibliotekach szkolnych (woluminy/osób/rok); 52371 
Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców  w bibliotekach publicznych – woluminy 106 
Liczba publikacji promocyjnych 101 
Liczba obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji  2 
Liczba uczniów objętych systemem dożywiania 1167 

Liczba osób dorosłych i dzieci objętych akcją dożywiania przez GOPS 543 

Liczba stworzonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów  1 

Liczba osób korzystających z usług on-line 1282 

Liczba osób korzystających z elektronicznego obiegu dokumentów 662 

Liczba przeszkolonych pracowników samorządowych(różne formy szkoleń) 54 
Liczba likwidacji „dzikich” wysypisk śmieci 4 
Liczba opracowanych i zrealizowanych programów proekologicznych 19 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  1028 
Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników GOPS) 10 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych  5 

Liczba uczestników szkoleń i akcji promocyjnych 687 

Liczba zorganizowanych imprez sportowych 50 

Liczba odbytych festynów rodzinnych 7 

Liczba powstałych klubów sportowych (szkolnych i innych) 4 

 

19 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 
 

Jednym z ważniejszych instrumentów polityki finansowej i inwestycyjnej gminy, wzmacniającym 

zarządzanie strategiczne w danej jednostce, jest wieloletnia prognoza finansowa. W zamyśle 

prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa gminy ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania 

finansami publicznymi. 

Przesądza o tym rosnąca potrzeba przewidywania przyszłości dotyczącej zjawisk i procesów 

związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem publicznych środków finansowych, przewidywania 

procesów o charakterze makroekonomicznym i społecznym, jak też zmian w sytuacji społeczno-

ekonomicznej gminy. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna, i jest ważnym 

narzędziem poprawy alokacji środków budżetowych oraz integralnym elementem strategii rozwoju. 

Bardzo ważnym załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz 

przedsięwzięć planowanych do zrealizowania, tj. programy, projekty lub zadania; umowy, których 
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realizacja w roku budżetowym i  latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia 

udzielane przez gminę. 

Programy, projekty i zadania prorozwojowe, będące narzędziem realizacji przyjętych przez organy 

stanowiące jednostki samorządu terytorialnego celów strategii rozwoju gminy, powinny mieć określone 

źródła finansowania oraz przeprowadzoną diagnozę sytuacji finansowej  w perspektywie roku 

budżetowego oraz kolejnych lat, lecz nie krócej niż na okres, na który zaciągnięto lub planuje się 

zaciągnąć zobowiązania. 

 W 2018r. Rada Gminy podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

natomiast Wójt wydał 3 zarządzenia zmieniające WPF. 

20 PROJEKTY ROZWOJOWE 
 

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW PRZEZ GMINĘ SIEDLCE W ROKU 2018 NA PROJEKTY 
ROZWOJOWE 

Lp. Nazwa projektu Źródło dofinansowania Koszt ogólny 

/zł/ 

Wartość dotacji 

/zł/ 

Wartość 

pożyczki / zł 

1 Remont 
pomnika przy 

GOK w 
Chodowie” 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego - 
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020  

Wniosek złożony do  
Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi 

Siedleckiej. 

50.000,00 31.815,00 

 

0,00 

2 Wyposażenie 
Placu Zabaw 
Przy Świetlicy 
Wiejskiej W 

Starym Opolu 
przy ul. 

Wiśniowej 7 w 
siłownie 

zewnętrzną 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego – MIAS 
MAZOWSZE 2018 

20.000,00 10.000,00 

 

0,00 

3 Wyposażenie 
placu zabaw dla 

dzieci przy 
świetlicy 
wiejskiej 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego - MIAS 
MAZOWSZE 2018 

20.000,00 10.000,00 

 

0,00 

4 Zakup ciężkiego 
samochodu 
ratowniczo-

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego – OSP-

1.000.000,00 130.000,00 

 

0,00 
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gaśniczego dla 
OSP w Nowym 

Opolu 

2018 

5 Zakup sprzętu 
ratowniczo- 

gaśniczego dla 
OSP w 

Pruszynie  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego OSP-
2018 

11.813,66 9.114,16 

 

0,00 

6 Zakup 
wyposażenia do 

GOK w 
Chodowie 

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

584.706,75 454.706,75 

 

0,00 

7 Lokalny 
Animator Sportu 

2018 

Fundacja Orły Sportu 19.800,00 

 

9.900,00 

 

0,00 

8 Budowa boiska 
szkolnego w 

Nowych 
Iganiach 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego – 
MIWIS MAZOWSZE 

2018 

988.920,00 200.000,00 

 

0,00 

9 Remont 
budynku OSP w 
Nowym Opolu 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego- 
Mazowieckie strażnice 

OSP-2018 

52.835,18 

 

50.000,00 0,00 

10 Budowa 
kanalizacji 

sanitarnej w 
miejscowościach
: Biel, Pruszyn-

Pieńki. 

 Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  

770.000,00 

 

0,00 400.000,00  

11 Likwidacja 
wyrobów 

azbestowych na 
terenie Gminy 

Siedlce” 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

77.898,49 62.318,79 

 

0,00 

12 Budowa 
kanalizacji 

sanitarnej w 
miejscowości 
Stok Lacki- 

Folwark ulice: 
Wiosenna, 
Baśniowa, 
Piaskowa  

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 

1.788.617,90 0,00 700.000,00  

 

13 Budowa 
kanalizacji 

sanitarnej w 
miejscowościach

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

1.664.634,69 0,00 1.330.000,

00 
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: Topórek-
Jagodnia 

 

14 Budowa 
kanalizacji 

sanitarnej w 
miejscowościach 
Purzec -Strzała 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

2.540.000,00 0,00 1.000 

000,00 

 

15 Utworzenie 
placu zabaw w 
Nowym Opolu 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego - 
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020  

Wniosek złożony do  
Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi 

Siedleckiej. 

50.000,00 31.815,00 

 

0,00 

16 Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej z 

przyłączami do 
granicy działek i 
przepompownia

mi w 
miejscowości 
Nowe Opole: 
Spacerowa, 
Słoneczna, 
Brzozowa, 

Spokojna oraz w 
m. Ostrówek 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

1.912.117,01 0,00 700.000,00  

17 Doposażenie 
OSP w Gminie 

Siedlce 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

33.888,00 33.549,12  

18 Zakup ciężkiego 
samochodu 
ratowniczo-

gaśniczego dla 
OSP w Nowym 

Opolu 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

1.070.000,00 0,00 300.000,00 

19 Budowa 
kanalizacji 

sanitarnej w 
miejscowości 
Stok Lacki ul. 

Gryczna, 
Bukietowa, 

Bursztynowa, 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

1.159.177,60 0,00 500.000,00  
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Dolna, 
Promienna, 
Wzgórze. 

20 Przebudowa 
ulicy Słonecznej 
w miejscowości 

Nowe Opole 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego – 
PROW 2014-2020 

886.704,54 564.210,00 0,00 

21 Zakup i montaż 
instalacji 

wewnętrznych 
oraz 

wyposażenia 
budynku 
świetlicy 

wiejskiej w 
Żelkowie Kolonii 

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

462.279,20 372.279,20 0,00 

22 Przebudowa 
drogi dojazdowej 

do zabudowy 
kolonijnej, pól i 
łąk na terenie 

wsi Strzała 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego - 
Środki związane z 

wyłączeniem z 
produkcji gruntów 

rolnych 

262.312,26 131.156,00 0,00 

23 Żłobek Gminny 
Nr.2 w 

Chodowie 

Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 

Społecznej 

441.000,00 380.800,00 0,00 

RAZEM 
15.866.705,28 2.481.664,02 4.930.000, 

 

21 REALIZOWANE INWESTYCJE 
 

1. Budowa Boiska szkolnego w Pruszynie  
Inwestycja oddana do użytkowania w sierpniu 2018 r. Wartość robót budowlanych  
949 996,00 zł.  
 

2. Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach  
Inwestycja oddana do użytkowania w sierpniu 2018 r. Wartość robót budowlanych 
988 920,00 zł. 
 

3. Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal przy szkole w Białkach  
Inwestycja będzie oddana do użytkowania do 14 listopada 2018 r. Wartość robót budowlanych   
235 917,83 zł.  
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4. Termomodernizacja wszystkich budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce  
Inwestycja oddana do użytkowania we wrześniu 2018 r. Wartość inwestycji   
8 879 739,00 zł. 
 

5. Rozbudowa szkoły w Pruszynie   
Rozbudowa dawnego Domu Nauczyciela z przeznaczeniem na przedszkole. Inwestycja będzie 
oddana do użytkowania do 20 sierpnia 2019 r. Podpisana została umowa z wykonawcą. 
Wartość robót budowlanych  1 993 000,00 zł.  

 

6. Rozbudowa szkoły w Golicach  
Rozbudowa istniejącego budynku. Inwestycja będzie oddana do użytkowania do 02 sierpnia 
2019 r. Podpisana została umowa z wykonawcą. Wartość robót budowlanych  2 952 000,00 zł.  
 

7. Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach    
Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola. Inwestycja będzie oddana do użytkowania do 
20 sierpnia 2019 r. Podpisana została umowa z wykonawcą.  
Wartość robót budowlanych  2 798 000,00 zł.  

8. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków - Kolonia 
Inwestycja oddana do użytkowania w marcu  2019 r. Podpisana została umowa z wykonawcą. 
Wartość robót budowlanych  1 900 000,00 zł.  
 

9. Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego marki SCANIA wraz z osprzętem do Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Nowym Opolu za kwotę  1 070 000,00 zł  

 

10. Budowa parkingu przy świetlicy w Starym Opolu. Wartość inwestycji 50 000 zł 
 

11. Budowa chodnika ul. Wrzosowa w miejscowości Rakowiec.  Chodniki wraz ze zjazdami 
z kostki brukowej. Wartość inwestycji 149 734,21 zł 

 
12. Budowa chodnika ul. Klonowa w miejscowości Rakowiec.  Chodniki wraz ze zjazdami 

z kostki brukowej. Wartość inwestycji 36 666,72 zł 
 

13. Budowa chodnika ul. Diamentowa w miejscowości Białki.  Chodniki wraz ze zjazdami 
z kostki brukowej. Wartość inwestycji 233 699,99 zł 

 
14. Budowa ulicy Klonowej w miejscowości Stare Iganie.  Jezdnia z kostki brukowej.  

Wartość inwestycji 137 760,00 zł 
 

15. Budowa chodnika ul. Akacjowa w miejscowości Żelków Kolonia.  Chodniki wraz ze 
zjazdami z kostki brukowej. Wartość inwestycji 192 037,09 zł 

 
16.  Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w ulicę Przemysławową w miejscowości Żelków 

Kolonia. 
 Wartość inwestycji 68 987,00 zł 
 

Łączna długość wybudowanych odcinków w 2018r – 1 km 779 m 

Łączna wartość inwestycji drogowych w 2018 r   -  868 885,01 zł 
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17. Asfaltowanie dróg gminnych wykonane w 2018 roku w następujących miejscowościach: 
 
Żelków – Kolonia ulica Słoneczna - długości 966 mb  
Żelków – Kolonia (ul. Piaskowa) – długość 600 mb. 
Żelków – Kolonia (ul. Miodowa) – długość 244 mb. 
Żelków – Kolonia (ul. Dębowa) – długość 178 mb. 
Żelków – Kolonia (ul. Porzeczkowa) - długość 146 mb. 
Pruszyn (ul. Leśna) – długość 192 mb. 
Stok Lacki (ul. Ogrodowa) – długość 315 mb. 
Chodów (ul. Ogrodowa) – długość 1025 mb. 
Biel (dz. nr ew. 184/1) – długość 157 mb. 
Nowe Iganie (ul. Zwycięzców) – długość 251 mb. 
Jagodnia – długość 230 mb. 
 
Wartość asfaltowania w 2018 r   -  1 506 613,47 zł 
Łączna długość wyasfaltowanych odcinków w 2018r – 4 km 304 m 
 

Budowa/przebudowa dróg  1.799  mb    868 885,01  zł    

Asfaltowanie dróg 4.304  mb 1 506 613,47  zł 

 
Inwestycje kanalizacyjne w 2018r.: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-c Błogoszcz, Pruszynek 
Długość rurociągów w metrach bieżących 6 342,2 mb. 

Wartość inwestycji  -  1 802 983,98 zł   

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-c Wólka Leśna, Pruszynek 
Długość rurociągów w metrach bieżących 7 460,01 mb. 

Wartość inwestycji  -  2 053 423,50 zł 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-c Biel, Pruszyn Pieńki 
Długość rurociągów w metrach bieżących 1 928,3 mb. 

Wartość inwestycji  - 947 100,00 zł   

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-c Topórek, Jagodnia 
Długość rurociągów w metrach bieżących 2 936 mb. 

Wartość inwestycji  - 2 038 700,67 zł   

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-c Purzec, Strzała 
Długość rurociągów w metrach bieżących 5 428 mb. 

Wartość inwestycji  -  3 124 000,00 zł  

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w m-c Wołyńce  
Długość rurociągów w metrach bieżących 1 648 mb. 

Wartość inwestycji  -  830 559,78 zł  

  

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-c Stok Lacki Folwark (ul Baśniowa, Wiosenna, 
Piaskowa) 
Długość rurociągów w metrach bieżących 4 896 mb. 

Wartość inwestycji  -  2 200 000,00 zł  
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m-c Stok Lacki (ul Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, 
Dolna, Promienna, Wzgórze) 
Długość rurociągów w metrach bieżących 4 690 mb. 

Wartość inwestycji  -  1 425 788,45 zł  

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-c Ostrówek i Nowe Opole  (ul Słoneczna, Spacerowa, 
Spokojna, Brzozowa) 
Długość rurociągów w metrach bieżących 6 347 mb. 

Wartość inwestycji  -  2 351 000,00 zł  

 

Działania proinwestycyjne 
W 2018 roku wydano: 

- Decyzje na zajęcia pasa drogowego – 55. 

- Decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 48. 

- Zgoda na zadysponowanie pasa dróg wewnętrznych – 163. 

- Decyzje na zadysponowanie pasa dróg publicznych – 110. 

- Realizacja uchwał zakończona ustanowieniem służebności przesyłu – 66. 

 

22 ŚRODOWISKO I ROLNICTWO 
 

W 2018 roku zorganizowano, opracowano  i wydano: 

- Szacowanie szkód w uprawach rolnych związanych z klęską gradową – 7 wniosków; 

- Szacowanie szkód w uprawach rolnych związanych z klęską suszową – 86 wniosków; 

- Programy środowiskowe – 1 szt.  Wszczęto postepowanie w sprawie uchwalenia PONE; 

- Wydanie decyzji w sprawie środowiskowych  uwarunkowań na realizacje inwestycji – 17 szt., 

- Realizacja ustawy o ochronie zwierząt - psy przekazane do schroniska – 8 szt., 

- dokarmianie wolno żyjących kotów, sterylizacja bezpańskich psów i kotów ogólna kwota na to zadanie  

  oraz schronisko dla zwierząt - 40 000zł,     

- rozpatrzenie wniosków na wycinkę drzew – 249 szt.,  

- szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych – 26 szt., 

- odbiór eternitu od mieszkańców– 100 osób   (odebrano 220 ton) kwota  77 898,49 zł . 
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23 PROMOCJA  
 
Liczba spraw realizowanych w urzędzie gminy w 2018 r. w zakresie promocji: 
 

1. PATRONAT WÓJTA – 18 
 
2. WŁASNE AKCJE PROMOCYJNE I REKLAMOWE GMINY – 11 
    (wykonanie muralu „Bitwy pod Iganiami”, konkurs „Kobieta Aktywna w Gminie”, w spr. Plenerowej  
    Lekcji Patriotyzmu, wniosek o przekazanie gadżetów reklamowych, wniosek o współorganizację   
     wydarzenia społ-kult., Tomczyk Art.- inf. o koncercie „Gala Wiedeńska w Siedlcach”, GOK- plan  
     zajęć wakacyjnych, LIBER NOVUM – zakup albumu foto. Pt. „Polska znana i nieznana”). 
 
3. UDZIAŁ W OBCYCH WYDARZENIACH PROMOCYJNYCH – 53 
    (m.in. dot. nagrody Starosty Siedleckiego, MUW – dot. Europejskiego Roku Dziedzictwa   
    Kulturowego, KM Policji – dofinansowanie na zakup nagród, WLKS Nowe Iganie – ufundowanie  
    pucharów,  UPH – International Week prośba o udostępnienie kierowcy z busem, Akademia Sztuk  
    Walki – prośba o udostępnienie nagłośnienia, ZO Nowe Iganie, Żelków-Kolonia – konkurs jęz. Ang.,  
    Związek Gmin Wiejskich – dot. Kongresu Gmin Wiejskich, Wojewoda Mazowiecki – zaproszenie na  
     udział w IX edycji spotkań „Jesteśmy razem”…..) 
 
4. NADAWANIE ODZNACZEŃ, MEDALI LUB INNYCH TYTUŁÓW PRZEZ GMINĘ – 1 
    (własne – dot. wn. o nadanie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – Róża Somla-Dembowska). 
 
5. ORGANIZACJA INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIŻ JEDNOSTKI ZALEŻNE OD    
     GMINY – 1  (UPH Siedlce – prośba o wyrażenie opinii dot. tworzenia studiów na kierunku inżynieria    
     ekologiczna) 
 
6. NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW I OKREŚLANIE ZAKRESU WSPÓŁDZIAŁANIA GMINY I JEJ   
   JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Z INNYMI PODMIOTAMI LUB JEDNOSTKAMI   
   ORGANIZACYJNYMI NA GRUNCIE KRAJOWYM – 8 
 

1. List Rzecznika dot. obchodów roku Ireny Sendlerowej - Marek Michalak, Rzecznik 
Praw Dziecka. 

2. Dot. weryfikacji zatrudnianych osób w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym - 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. 

3. Dot. badania – dot. usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych - PCG 
POLSKA - Zespół badawczy. 

4. Dot. eliminacji z przestrz. publ. symboli komunizmu - Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie. 

5. Dot. kontroli chowu świń – dot. przekazania danych sołtysów - Powiatowy Inspektor 
Weterynarii w Siedlcach. 

6. Dot. lokalizacji pojemników z logo PCK w miejscowościach gminy Siedlce - PCK 
Mazow. Oddz. Okręgowy w Warszawie. 

7. Dot. odbycia zajęć dydaktycznych przez Studentów Collegium Mazovia - Collegium 
Mazovia.  

8. Dot. bad. naukowego „Wspieranie przedsiębiorstw przez gminę” - Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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24 ZAKOŃCZENIE 
 

 

Szanowni Państwo, 
 
Realizując postanowienia art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
przekazuję Radzie Gminy raport o stanie Gminy Siedlce.  
 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Siedlce do zwiększenia 
wiedzy na temat funkcjonowania lokalnego samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia 
dialogu na temat przyszłości naszej gminy.   
 
Oczekuję dyskusji, co można zrobić lepiej i więcej w 2020r. i latach następnych, dla mieszkańców 
naszej gminy i przedsiębiorców, którzy są motorem napędowym rozwoju Gminy Siedlce. 
 
 
                                                                                                                            Henryk Brodowski 
                                                                                                                           Wójt Gminy Siedlce 


