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W S T Ę P 
 

                Na podstawie art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.413), Wójt Gminy Siemiatycze 
przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Siemiatycze za rok 2020. Raport 
obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy za 2020 rok.  

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 
gospodarczą i społeczną Gminy Siemiatycze w 2020 roku. Raport stanowi 
kompendium wiedzy o działalności Wójta i Rady Gminy j i jest podstawą do 
obiektywnej, opartej na faktach oceny tej działalności. 

Opracowanie raportu wykonane zostało w oparciu o cenna wiedzę 
pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy oraz szeregu 
dokumentów będących w posiadaniu urzędu. 

Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Siemiatycze do 
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także 
staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy. 

 
 

Z poważaniem 
Wójt Edward Krasowski 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Gmina Siemiatycze to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie 
siemiatyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie 
białostockim. Gmina ma obszar 227 km kw. Gmina stanowi 15,56% powierzchni 
powiatu. Jako samodzielna jednostka organizacyjna funkcjonuje od 1 kwietnia 
1992 r. Siedzibą władz jest miasto Siemiatycze. Na terenie Gminy funkcjonuje 
42 sołectwa, zlokalizowanych jest 46 miejscowości. 
 

Gmina Siemiatycze położona jest wokół miasta Siemiatycze, na Wysoczyźnie 
Drohiczyńskiej. Południowa część granicy leży na rzece Bug. Przez gminę 
przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga międzynarodowa nr 19 
Rzeszów - Lublin -Siemiatycze - Białystok oraz Warszawa - granica państwa. 
Korzystną cechą położenia są niewielkie odległości, dzielące ją od dużych 
ośrodków akademickich i centrów administracyjnych, tj. Warszawy (130 km), 
Lublina (150 km) i Białegostoku (100 km). 
 
W tabeli poniżej przedstawia się podział powierzchni Gminy Siemiatycze pod 
względem rodzaju gruntów: 
Tabela 1. Gminne zbiorcze zestawienie danych dotyczących gruntów: 

 Rodzaj gruntów Powierzchnia w 
ha 

Łącznie w 
ha 

  Użytki rolne Grunty orne 10533  

sady 39 15504 

Łąki trwały 1246 

Pastwiska trwałe 2765 

Grunty orne 
zabudowane 

615 

Grunty pod stawami 16 

Grunty pod rowami 68 

Grunty zadrzewione i 109 
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zakrzewione na uz. 
rolnych 

nieużytki 104 

 lasy lasy 6280 6280 

Grunty 
zabudowane i 
zurbanizowane 

Tereny mieszkaniowe 8 331 

Tereny przemysłowe 14 

Inne tereny zabudowane 23 

 Zurbanizowane tereny 
niezabudowane 

1  

Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 

30 

drogi 630 

Tereny kolejowe 23 

Inne tereny 
komunikacyjne 

0 

Grunty przeznaczone 
pod budowę dróg 
publicznych 

4 

Grunty pod 
wodami 

Powierzchniowymi 
płynącymi 

140 141 

Powierzchniowymi 
stojącymi 

1 

inne Użytki ekologiczne 6 6 

Tereny różne 0 

Łącznie 22681 

 

Ogólna liczba mieszkańców gminy Siemiatycze 31 grudnia 2020 r. wyniosła 6 
011 osób (pobyt stały i czasowy). To o 82 osoby mniej zameldowane na terenie 
naszej gminy w porównaniu z dn. 31.12.2019 (tj. o 1,3%). 
 
 Najwięcej zameldowanych osób jest następujących miejscowościach: 
Czartajew (695 osób), Siemiatycze Stacja (305), Słochy Annopolskie (305), Baciki 
Bliższe (303 osoby), Anusin (245), Baciki Średnie (228), Romanówka (223), 
Boratyniec Ruski (218), Rogawka (213), Krupice (160), Kajanka (185), Ogrodniki 
(152), Baciki Dalsze (143), Turna Duża (143), Cecele (141), Wólka Nadbużna 
(133), Klukowo (131). 
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Wśród mieszkańców Gminy Siemiatycze 49,42 % stanowią mężczyźni, a 50,57 % 
to kobiety. W porównaniu z rokiem 2019 oba te wskaźniki zmalały po 
zaokrągleniu o 0,01%, z czego wynika że liczba mężczyzn spadła o 40, zaś kobiet 
o 42. 
 

W 2020 r. na terenie gminy Siemiatycze na pobyt stały zanotowano 127 
zameldowań (o 34 mniej, niż w 2019). Zameldowało się 6 cudzoziemców, zaś 
rok wcześniej aż 20. 
 

Jeśli chodzi o urodzenia, w ubiegłym roku zanotowano ich 59 i w tym 
przypadku nastąpił wzrost w porównaniu z rokiem 2019 o 11. Wśród 
dziewczynek najpopularniejszymi imionami były: Izabela, Aleksandra, Gabriela, 
Lena, wśród chłopców: Paweł, Mikołaj, Aleksander, Jakub. 
Więcej było też zgonów. 2020 – 120, 2019 – 100. 
 
Ze statystyki struktury wieku wynika, że najwięcej jest nas w przedziale 
wiekowym 20 – 60 lat (1 999). Z kolei dzieci w przedziale od 0 do 18 lat jest 
1 076. 
 
Miejscowości, w których jest najmniej zameldowanych osób: Wólka Biszewska 
(11), Krasewice Czerepy (14), Laskowszczyzna (29), Krasewice Jagiełki (32), 
Olendry (37), Grzyby Orzepy (39), Ossolin (43), Turna Mała (43), Korzeniówka 
Mała (44), Lachówka (46), Krasewice Stare (50), Zalesie (52) 
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 Rynek pracy na terenie Gminy Siemiatycze  kształtował się  następująco: 

Lp. Rynek pracy powiat gmina 

1. pracujący 5803 397 

2. Bezrobotni zarejestrowani 1041 119 

 W tym kobiety w % 47,4 47,9 

3. Udział zarejestrowanych 
bezrobotnych w liczbie 
ludności w wieku 
produkcyjnym 

3,9 % 3,2 % 

4. Udział zarejestrowanych 
bezrobotnych  kobiet w wieku 
produkcyjnym 

4,0% 3,5% 

 
 
Podmioty gospodarcze: 
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 Podmioty w rejestrze REGON powiat Gmina 

1 Ogółem: 2955 348 

 Sektor rolniczy 135 6 

 Sektor przemysłowy 313 66 

 Sektor budowlany 603 91 

 Podmioty na 10tys. ludności 669 572 

 Osoby prowadzące działalność 
gospodarczą na 10 tys. ludności 

517 475 
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2. INFORMACJE FINANSOWE 
 
 

Informacje ogólne: 

Budżet Gminy Siemiatycze  na rok 2020 został uchwalony uchwałą Nr 
XII/126/2019  Rady Gminy Siemiatycze z dnia 27 grudnia 2019 roku. Zmiany w 
budżecie gminy w trakcie omawianego roku wprowadzane były uchwałami 
Rady Gminy oraz ,,zarządzeniami Wójta Gminy. 
Dochody ogółęm zostały zrealizowane w 90,21% zakładanego planu, zaś 
wydatki w 87,24%. Wynik z działalności budżetu gminy zamyka się nadwyżką 
operacyjną w wysokości  3.931.734,52 zł. co oznacza wypełnienie dyspozycji 
art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przychody budżetu w wysokości 
3.151.039,27 zł. pochodzą z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, a także 
zaciągniętego kredytu w 2020r. w kwocie 250.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 
2020 roku Gmina Siemiatycze posiadała   zadłużenie z tytułu kredytów i 
pożyczek w wysokości 5.190.629,00zł. 
 
Dochody własne: 

Dochody własne stanowią wpływy z tytułu podatków min podatku 
dochodowego od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, 
leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, wpływy 
z opłat za korzystanie ze środowiska, za odpady komunalne, wpływy z tytułu 
opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. 
Dochody własne w ogólnej kwocie budżetu wynosiły 28,58% 
 
Pozostałe dochody: 

Źródłem pozostałych dochodów jest subwencja ogólna, dotacje celowe z 

budżetu państwa przeznaczonych na: 
- zadania z zakresu administracji rządowej, 
- zadania realizowane na mocy porozumień, 
- dofinansowanie zadań własnych 
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Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosiły w 
ogólnych dochodach budżetu 32,71%. Subwencja ogólna wynosiła w ogólnej 
kwocie budżetu 24,73%, subwencja oświatowa 10,19%, wyrównawcza 13,88%, 
część równoważąca 0,85%. 
 
Dochody majątkowe : 

Dochody majątkowe zrealizowane w 2020 roku stanowiły 13,99%  całości 
wykonanych dochodów i wynosiły 4.627.904,46zł.. Ze sprzedaży majątku 
uzyskano 778.874,35 zł. a z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 
inwestycje 3.849.030,11 zł. 
 
Realizacja dochodów budżetowych: 

lp opis 2020 w zł. Wykonanie % 

1. Rolnictwo i łowiectwo 1.007.804,60 36,84 

2. Górnictwo i kopalnictwo 223.308,20 100,00 

3.  Transport i łączność 241.108,00 100,00 

4. turystyka 4.426,48  

5 Gospodarka mieszkaniowa 764.358,06  

6. Administracja publiczna 2.772.265,96 77,47 

7. Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej 

66.220,00 91,18 

8 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

471.401,59 101,07 

9.  Dochody od  osób 
prawnych, od osób 
fizycznych 

7.317.387,43 102,03 

10 Rozliczenia różne 8.313.726,91 101,00 

11. Oświata i wychowanie 2.450.913,72 100,91 

12 Pomoc społeczna 932.124,25 91,95 

13 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

79.498,71 98,99 

14 rodzina 7.679.417,91 99,19 

15 Gospodarka komunalna 734.939,22 44,47 

16 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

9.664,34 116,44 

 
 
Realizacja wydatków budżetowych: 
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Plan wydatków budżetowych w 2020 roku wynosił 39.121.501,88 zł. i 

został zrealizowany na kwotę 34.128.099,74 zł. co stanowi 87,24% .  
 

lp opis Wykonanie  w 
zł. 

% 

1. Rolnictwo i leśnictwo 2,188.445,10 56,22 

2 Transport i łączność 1.945.317,23 95,76 

3 turystyka 4234,86 4,48 

4 Gospodarka mieszkaniowa 285.352,11 99,21 

5 Działalność usługowa 72.120,00  

6 informatyka 129.674,36 45,29 

7 Administracja publiczna 8.447.831,02 96,10 

8 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej 

66.220,89 91,18 

9 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

1.02.166,20 89,06 

10 Obsługa długu publicznego 83.812,00 83,81 

11 Różne rozliczenia 128.000,00 100 

12 Oświata i wychowanie 8.568.703,90 95,10 

13 Ochrona zdrowia 29.711,46 66,76 

14 Pomoc społeczna 1.325.139,76 74,43 

15 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

89.793,51 94,71 

16 Rodzina 7.614.150,69 94,71 

17 Gospodarka komunalna 1.685.134,31 59,33 

18 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

569.816,45 93,678 

 
 

Budżet Gminy w 2020 roku zamknął się deficytem w kwocie 
1.037.304,16 zł. przy planowanym 2.441.313,27zł. w 2020 roku Gmina 
Siemiatycze osiągnęła dochody w kwocie 33.090.795,58 zł. (90,21%). W 
stosunku do roku poprzedniego wykonane dochody są wyższe  o 8,42%. 
Dochody własne zostały zrealizowane na poziomie 101,45% w wysokości 
9.456.092,20 zł. w porównaniu do roku poprzedniego zrealizowane dochody 
własne są wyższe o 9,97%. Niewątpliwie mają na to wpław wyższe stawki 
podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Łączna kwota wydatków wyniosła 34.128.099,74 zł. co stanowiło 87,24%  
kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu kwota 
wydatków zrealizowanych ogółem jest wyższa o 17,47%. W 2020 roku 
wykonane dochody bieżące są wyższe o 3.931.734,52 zł. od wykonanych 
wydatków bieżących.  Zadłużenie Gminy na dzień 312 grudnia 2020 roku 
wyniosło 5.190.629,00zł. i stanowi 15,69% dochodów ogółem i jest o 11,28% 
niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Realizując budżet gminy w 2020 roku podejmowane były działania zmierzające 
do pozyskania dodatkowych środków, jak również do właściwego i oszczędnego 
ich wydatkowania. Zostały wykonane podstawowe zadania bieżące planowane 
na 2020 rok. Łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki w 
kwocie 9.596.943,14 zł., co stanowi 28,12% planu ogółem. Udzielono dotacji 
podmiotowych na zadania bieżące w kwocie 281.000,00 zł. oraz dotacji 
celowych  w kwocie 380.826,15 zł. 
 
 
Środki zewnętrzne  pozyskane dla Gminy w 2020 roku: 
 
1/  Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację  zadania 
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Siemiatycze” 
w kwocie 1.045.740,42 zł. 
 
2/ Dotacja  z Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  Centrum Projektów 
Europejskich w Warszawie  na zakup dwóch wozów strażackich  w kwocie 
425.588,47 zł. 
 
3/ Dotacja Wojewody Podlaskiego na zakup wozu strażackiego w kwocie 
40.000,00 zł.  
4/ Dotacja Wojewody Podlaskiego w ramach Funduszu  Dróg Samorządowych 
w kwocie 964.432,10 zł. na przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 690 do miejscowości  Kułygi-Krasewice 
 
5/ Dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na przebudowę drogi 
gminnej  na odcinku od drogi wojewódzkiej  nr 690 do miejscowości Kułygi w 
kwocie 241.108.00 zł. 
6/ Dotacja  Wojewody Podlaskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na realizację zadania  pod nazwą „Zamiana sposobu 
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użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem oraz 
termomodernizacją budynku użyteczności publicznej” w kwocie 1.546.717,00 
zł. 
 

Środki finansowe pozyskane na realizację zadań oświatowych 
wymieniono w rozdziale  Edukacja. 
 
 
FUNDUSZ SOŁECKI 
 

W 2020 roku zrealizowano następujące zadania w  ramach Funduszu 
Sołeckiego: 
 - w zakresie drogownictwa  w tym dożwirowanie na kwotę 242.795,17 zł. 
- w zakresie oświetlenia ulicznego na kwotę 9.024,59 zł. 
- w zakresie zagospodarowania placów publicznych na kwotę 56.408,55 zł.  
- w zakresie  utrzymania świetlic wiejskich i ich otoczenia  na kwotę 219.677,96 
zł. 
- w zakresie organizacji imprez kulturalnych na kwotę 8.734,59 zł.  
 

Ogółem wydatkowano  kwotę 536.640,86 zł. 
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3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 

 
 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do 
gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. Przedłożona 
informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Siemiatycze obejmuje 
zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku.  

 
GRUNTY 

 Gmina Siemiatycze na dzień 31 grudnia 2020 roku jest właścicielem 278 
działek o ogólnej powierzchni 112,1780 ha. Łączna wartość gruntów 
komunalnych według stanu na 31 grudnia 2020 roku wynosi 1.863.921,09 zł i 
dotyczy:  

- 10 działek położonych we wsi : Czartajew, Tołwin, Szerszenie, których 
powierzchnia wynosi 5,1773 ha i znajduje się w zarządzie szkół, 

- 184 działki o powierzchni 88,8102 ha - wchodzą tu głównie grunty 
zabudowane i  przeznaczone na cele użyteczności publicznej, takie jak świetlice, 
boiska gminne, grunty pod wodą, tereny zieleni, a także kopalnie piasku i żwiru, 

- 2 działek o powierzchni 1,8266 ha, które znajdują się w dzierżawie, 
- 4 działek o powierzchni 0,3650 ha, które Gmina posiada we 

współwłasności oraz 2 działek o powierzchni 0,0304 ha służą jako dojazdy.  
- 7 działek o powierzchni 2,2252 ha położonych w miejscowości 

Siemiatycze, Czartajew, Tołwin, Kłopoty-Stanisławy i Wólka Nadbużna 
przeznaczone zostały na cele użyteczności publicznej i stanowią budynek przy 
ul. Kościuszki 35 (znajdował się tam Urząd Gminy), budynek przy ul. 11 
Listopada 49, ujęcie wody w miejscowościach Tołwin, Czartajew i Kłopoty-
Stanisławy oraz działki zabudowane domkami campingowymi, 

- pozostała część gruntów tj. 69 działek o powierzchni 13,7433 ha 
stanowią grunty nierozdysponowane. 
 

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste obejmują powierzchnię 5,0399 
ha o wartości 856.900,00 zł.  

 

W stosunku do stanu roku ubiegłego powierzchnia gruntów uległa 
zmianie w wyniku następujących zdarzeń: 
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- przekazano dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. działkę o 
powierzchni 3,93 ha – Słochy Annopolskie, 

- sprzedano działki: o powierzchni 406 m2 w Anusinie, o powierzchni 
17.258 m2 w Wólce Nadbużnej, o powierzchni 2.700 m² w Rogawce, o 
powierzchni 2.500 m² w Bacikach Dalszych, o powierzchni 6.300 m²  w Słochach 
Annopolskich, 

- nabyto działki: Siemiatycze–Stacja o powierzchni 4.300 m² oraz Skiwy 
Duże o powierzchni 1.000 m². 

 

Gmina Siemiatycze posiada 61 dróg zaliczonych do kategorii dróg 
gminnych. Łączna długość to 117,11 km, w tym drogi asfaltowe 78,442 km, 
drogi gruntowe 35,147 km, a pozostałe drogi (brukowe, z kostki i żwirowe)  to 
3,521 km. Długość dróg wewnętrznych wynosi 468,338 km. 
Sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 175,11 km i jest w zarządzie 
„Wodociągów Podlaskich” Sp. z o. o ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok. Na 
podstawie aktu notarialnego nr 5631/2010 oraz Uchwały Rady Gminy Nr 
XXVI/153/10 z dnia 3 września 2010 roku w sprawie utworzenia wraz z innymi 
samorządami gminnymi spółki prawa handlowego p.n. „Wodociągi Polskie” Sp. 
z o.o. Gmina wniosła do kapitału zakładowego spółki kwotę 10.000,00 zł w celu 
objęcia jednego udziału. 
 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XV/157/2020 z dnia 18 czerwca 
2020 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia jednoosobowej spółki 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz aktu notarialnego Rep. A 
Nr 5111/2020 z dnia 22.06.2020 roku powstało Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. Gmina wniosła do kapitału zakładowego spółki kwotę 
100.000,00 zł w celu objęcia 100% udziałów. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 
31.12.2020 r. wynosi 100.000,00 zł. Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2020 r. 
wynosi 1.084.564,99 zł.  

 

Na kapitał zapasowy składają się:  
- nieruchomość o powierzchni 3,93 ha położona w obrębie miejscowości 

Słochy Annopolskie przekazana przez Gminę Siemiatycze aportem na rzecz 
spółki o wartości 600.160,00 zł 

- środki transportu, maszyny i urządzenia przekazane przez Gminę 
Siemiatycze na rzecz spółki o wartości 484.404,99 zł. 
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W 2020 r. spółka zakupiła środki trwałe: samochód ciężarowy Renault 
Mascott, ładowarkę HSW Ł-34, wykaszarkę łańcuchową Kronos o łącznej 
wartości 119.256,00 zł.  

 

W roku 2020 spółka uzyskała przychody w wysokości 604.110,15 zł. (w 
tym przychody finansowe 2,85 zł), a poniosła koszty 580.098,40 zł. Zysk brutto 
był na poziomie: 24.008,90 zł, a zysk netto wyniósł: 20.878,75 zł. 
Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Wójt Gminy, 
Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd Spółki reprezentowany przez 
Prezesa. 
 

Profil działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest 
ściśle związany z wykonywaniem zadań własnych Gminy Siemiatycze w 
charakterze użyteczności publicznej. Przedmiotem działania Spółki jest 
prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej na 
rachunek własny i lub we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi w 
kraju i zagranicą według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności w 
zakresie: wydobywanie żwiru i piasku, pozostały transport lądowy, pasażerski, 
gdzie indziej niesklasyfikowany, roboty związane z budową dróg i autostrad,  
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie 
terenu pod budowę, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonywanie pozostałych instalacji 
budowlanych, tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, posadzkarstwo, 
malowanie, wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 
pozostałe specjalistyczne roboty gdzie indziej niesklasyfikowane, pozyskiwanie 
drewna gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, pobór, uzdatnianie i 
dostarczanie wody, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków oraz zbieranie 
odpadów innych niż niebezpieczne. 
 
 
POZOSTAŁY MAJĄTEK 
Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku. 
Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w poniższej tabeli: 

Lp. Opis majątku trwałego Stan na 31.12.2020 rok 

1. Grunty 2.720.821,09 

2. Budynki i lokale 17.830.000,25 

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 44.204.346,66 
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4. Maszyny i urządzenia techniczne 10.156.284,63 

5. Środki transportu 3.189.459,33 

6. 
Narzędzia przyrządy, ruchomości i 
wyposażenie 

1.660.035,95 

 Ogółem 79.760.947,91 

 
 

W 2020 roku ogólna wartość księgowa środków trwałych (z wyłączeniem 
gruntów) zwiększyła się o 11.187.220,09 zł. Szczegółowy zakres zmian wynika 
między innymi z:  

1. Budynki:  
- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb 

Klubu Seniora+ w Ogrodnikach: 156.020,00 zł, 
- zakup budynku biurowego i magazynu w miejscowości Siemiatycze-Stacja 

ul. Kolejowa 2 na kwotę 167.213,00 zł, w tym budynek biurowy 38.782,00 zł , a 
magazyn – 128.431,00 zł. 

- modernizacja budynku biurowego w miejscowości Siemiatycze-Stacja ul. 
Kolejowa 2 na kwotę 171.069,07 zł, 

- zakup budynku na działce 69 w Skiwach Dużych z przeznaczeniem na 
świetlicę za 59.145,00 zł 
-  przekształcenie budynku na Żłobek Gminy Siemiatycze 1.480.225,00 zł, 
- termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 88 na kwotę 2.219.740,25 
zł, 

- zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. T. Kościuszki 88 na 
budynek użyteczności publicznej na kwotę 2.536.699,30 zł, 

- modernizacja budynku Przedszkola Gminnego na kwotę 435.608,11 zł. 
2. Obiekty inżynierii lądowej: 

- budowa wiat ogniskowych: 56.406,43 zł. 
- budowa parkingu przy budynku ul. T. Kościuszki 88: 889.825,23 zł, 
- przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do 

miejscowości Kułygi-Krasewice: 1.237.859,78 zł. 
  
3. Środki transportu: 

- nieodpłatne przyjęcie samochodu osobowego FORD PH 2: 66.632,33 zł, 
- nieodpłatne przyjęcie pojazdu samochodowego ARCTIC CAT 500 4x4: 

32.299,50 zł, 
- zakup samochodu pożarniczego marki MAN: 824.100,00 zł, 
- zakup samochodu osobowego KIA NEW OPTIMA 1,6 DDCT: 99.500,00 zł. 
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4. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie: 

- zakupiono wyposażenie jednostkom OSP: 5.800,00 zł, 
  - zakupiono wyposażenie dla przedszkola i szkół: 133.206,41 zł, 

- zakupiono wyposażenie do żłobka: 213.720,69 zł, 
- zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich: 114.189,05 zł, 
- zakupiono wyposażenie do Urzędu Gminy: 287.960,94 zł. 

 

W 2020 roku ogólna wartość księgowa środków trwałych (z wyłączeniem 
gruntów) zmniejszyła się o 3.536.285,44 zł. Szczegółowy zakres zmian wynika 
między innymi z:     

1. Budynki:  
- przeniesiono pierwsze wyposażenie z wartości budynku: 86.906,67 zł, 

2. Maszyny i urządzenia techniczne 
- przekazanie maszyn i urządzeń technicznych do Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o.: 140.312,75 zł, 
- przekazanie kolektorów słonecznych na własność mieszkańcom gminy 

zgodnie z umowami projekt: „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców 
Gminy Siemiatycze”: 1.842.412,63 zł. 

3. Środki transportu: 
- sprzedaż samochodu LAND ROVER DEFENDER 2,5 TD: 86.079,00 zł, 

- przekazanie pojazdów do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.: 
628.193,32 zł, 

- sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia: 65.500,00 zł, 
-sprzedaż samochodu p/poż. Autocysterna Jelcz: 63.598,00 zł. 
4. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie: 
- przekazano wyposażenie dla przedszkola i szkół: 133.206,41zł, 
- przekazano wyposażenie do żłobka: 278.534,10 zł, 

       - zlikwidowano wyposażenie ze świetlic wiejskich: 13.222,60 zł, 
- przekazano i zlikwidowano wyposażenie z Urzędu Gminy: 198.319,96 zł. 
 

 
 
INFORMACJA O SKŁADNIKACH MAJĄTKU, KTÓRE SĄ ADMINISTROWANE 
PRZEZ GMINĘ SIEMIATYCZE W SPOSÓB POŚREDNI   
 

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Siemiatycze powierzyła 
również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminny 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, Szkoła Podstawowa w 
Czartajewie, Szkoła Podstawowa w Tołwinie, Szkoła Podstawowa w 
Szerszeniach, Przedszkole Gminne w Siemiatyczach, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Czartajewie oraz  Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach. 
Wartość mienia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych na dzień 
31.12.2020 rok wynosiła 11.530.180,73 zł z wyszczególnieniem: 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach: 138.926,44 zł, 
- jednostki oświatowe: 11.079.829,93 zł, 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach: 311.424,36 zł, 
 

Wartość mienia jednostek organizacyjnych zwiększyła się według stanu 
na 31 grudnia 2020 roku o 659.527,12 zł. 
 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wartość 
mienia zwiększyła się o 26.960,00 zł. Zakupiono nowy serwer wraz z 
oprogramowaniem o wartości 13.760,00 zł, a także trzy komputery o wartości 
13.200,00 zł. Wartość mienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Siemiatyczach zmniejszyła się o 7.332,40 zł, ponieważ przekazano wyposażenie 
dla Urzędu Gminy Siemiatycze o wartości 3.450,00 zł oraz dla Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. na kwotę 3.882,40 zł. 
 

W pozostałych jednostkach budżetowych wartość mienia zwiększyła się 
ogółem o 640.108,47 zł. Otrzymano patelnię elektryczną do kuchni Żłobka 
Gminy Siemiatycze na kwotę 11.562,00 zł. Zwiększenie wartości pozostałego 
mienia jednostek (o kwotę 628.546,47 zł) wynikało z: 
1. Szkoła Podstawowa w Czartajewie: 

-  przekazania 12 laptopów - projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 24.540,13 
zł, 
  - przekazania 13 laptopów - projekt „Zdalna Szkoła+ w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 31.070,02 zł,  

- przekazania 12 laptopów – Polska cyfrowa lata 2014-2020 – 40.200,00 
zł, 

- zakupu pomocy edukacyjnych i wyposażenia placu  zabaw - 13.724,92 
zł, 

- przekazania pomocy dydaktycznych (ksero, interaktywny dywan, 
urządzenie wielofunkcyjne, programy komputerowe) - projekt „Dodatkowe 
zajęcia w OWP Czartajew”-  49.936,80 zł. 
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2. Szkoła Podstawowa w Szerszeniach: 
- likwidacji zużytych i nie nadających się do dalszego użytkowania książek 

i innych pomocy dydaktycznych - 9.187,10 zł, 
- przekazania 5 laptopów - projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 10.225,05 
zł, 

- przekazania 5 laptopów - projekt „Zdalna Szkoła+ w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 11.950,00 zł,  

- przekazania 2 monitorów interaktywnych w ramach projektu 
„Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” i 
urządzenia wielofunkcyjnego, parownicę Karcher -  projekt „Gmina Siemiatycze 
- miejsca przedszkolne dla potrzebujących” - 21.026,00 zł. 
3. Szkoła Podstawowa w Tołwinie: 
- przekazania 10 laptopów - projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła+ w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 22.175,05 zł, 

- pakietu Multimedialnego (25 szt. – tablet i oprogramowanie) 
nieodpłatnie przekazanego przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną - 24.261,75 zł, 

- zakupu kserokopiarki -  8.487,00 zł, 
- przekazania programu multimedialnego dla dzieci z autyzmem - 

3.252,06 zł, 
- przekazania projektora, wyposażenia placu zabaw - projekt „Gmina 

Siemiatycze - miejsca przedszkolne dla potrzebujących” oraz monitora 
interaktywnego - „Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w 
Szerszeniach i Tołwinie” - 38.364,87 zł. 
4. Przedszkole Gminne w Siemiatyczach: 

 - zakupu wyposażenia placu zabaw  - 72.557,70 zł, 
  - zakupu mebli, zabawek i inne pomocy dydaktycznych  - 14.404,21 zł, 

 - przekazania mebli, zabawek, wyposażenia placu zabaw i programy 
komputerowe projekt „Gmina Siemiatycze - miejsca przedszkolne dla 
potrzebujących” - 120.612,34 zł. 
5. Żłobek Gminy Siemiatycze: 

- przekazania  mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia 
placu zabaw w ramach projektów: ”Żłobek Gminy Siemiatycze”, „ Żłobek Gminy 
Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki”,  „Maluch+ 2020” - 130.945,67 zł. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej zlikwidowano  wyposażenie o wartości 
208,95 zł i wartość mienia wynosi 311.424,36 zł. 
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DANE O DOCHODACH PLANOWANYCH I UZYSKANYCH Z TYTUŁU 
WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI   

 Gmina Siemiatycze z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych 
w 2020 roku osiągnęła następujące dochody: 

a) z tytułu sprzedaży 
 

b) z tytułu opłat majątkowych 
 

Należności wobec Gminy z tytułu wykonywania prawa własności  na dzień 
31.12.2020 r. wynoszą 22.193,73 zł i dotyczą: 
- najmu i dzierżawy 13.524,15 zł (zaległość 5.205,66 zł), 
- użytkowania wieczystego nieruchomości 7.344,00 zł (zaległość 3.672,00 zł), 
- odsetki 1.325,58 zł. 
 

Nadpłacone na dzień 31.12.2020 r. należności z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości wynoszą 39,90 zł. 
 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że większość mienia 
komunalnego służy użyteczności publicznej, stąd też dochód z tego majątku w 
całym budżecie stanowi niewielki procent. 
 
 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Plan 2020 Wykonanie 2020 

1 Sprzedaż gruntów 710.000,00 727.994,70 

2 Sprzedaż innych składników 
majątkowych 

44.020,00 50.879,65 

 RAZEM 754.020,00 778.874,35 

Lp. Wyszczególnienie Plan 2020 Wykonanie 2020 

1 Opłaty za użytkowanie 
wieczyste 

19.500,00 14.794,45 

2 Opłata za dzierżawę gruntów 
oraz najem lokali  

112.860,00 103.795,16 

 RAZEM 132.360,00 118.589,61 
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4. INWESTYCJE REALIZOWANE W 2020 R. 
 

 
UTWORZENIE KLUBU „SENIOR+” W OGRODNIKACH – generalny remont 
świetlicy, zakres prac: prace rozbiórkowe, renowacja ścian wewnętrznych i 
sufitu, nowe okładziny ścienne i tynki wewnętrzne, nowa podłoga, wymiana 
instalacji elektrycznej, sanitarnej, montaż instalacji grzewczej, budowa toalety, 
wyposażenie sali i kuchni, odnowienie elewacji zewnętrzne – szalówki, budowa 
tarasu. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w 
Siemiatyczach.  Wartość zadania – 186.960 zł. To czwarty Klub „Senior+” na 
terenie gminy Siemiatycze, po utworzeniu takich miejsc w:  Krupicach, Bacikach 
Dalszych i Rogawce. 
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REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W KŁOPOTACH STANISŁAWACH 
– kapitalna modernizacja budynku, wraz z instalacją nowoczesnych systemów 
przesyłu wody - wymieniony został praktycznie cały system obsługi stacji, 
zainstalowano nowoczesne panele sterujące, oraz systemy zabezpieczeń z 
aparaturą kontrolno – pomiarową, systemy ostrzegania przed awariami i 
stanami nieprawidłowymi. Pozostały zakres prac: wymiana sieci elektrycznej, 
oświetleniowej, wylanie nowej posadzki, odnowienie elewacji zewnętrznej i 
docieplenie budynku, prace wykonane na placu: wyrównanie gruntu, instalacja 
nowych zbiorników, montaż systemu paneli fotowoltaicznych, budowa 
ogrodzenia. Remont kosztował prawie 2,7 mln zł. Gmina Siemiatycze otrzymała 
dofinansowanie na te prace w wysokości prawie 2 mln zł. Był to projekt pod 
nazwą  „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty - Stanisławy 
wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w 
miejscowości Czartajew”. Wykonawcą była firma „Aqua – Soft” z Białegostoku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Raport o stanie Gminy Siemiatycze za 2020 r. 

 

25 

 

PRZEBUDOWA DORGI GMINNEJ OD TRASY WOJEWÓDZKIEJ NR 690 – 
KUŁYGI: 

remontowany odcinek miał ok. 1,6 km. Była tam nawierzchnia żwirowa, 
brakowało odwodnienia, pobocza i rowy były zakrzaczone. Odcinek został 
wytyczony geodezyjnie, wykopane zostały rowy, umieszczone przepusty, 
korpus drogowy został podniesiony. Następnie odcinek został utwardzony, oraz 
wyasfaltowany. Droga zyskała oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowa 
tej drogi była możliwa dzięki otrzymaniu przez Gminę Siemiatycze 
dofinansowania – ok. 840 tys. zł. Wcześniej była to droga powiatowa. Dzięki 
współpracy Gminy Siemiatycze z Powiatem Siemiatycki, została 
przekwalifikowana na gminną. Wykonawcą inwestycji była spółka „Fedro” z 
Osiecka, wartość zadania – 1,25 mln zł. 
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PRZEBUDOWA PLACU WEWNĘTRZNEGO PRZY URZĘDZIE GMINY: 
generalny remont placu z przystosowaniem go do celów parkingowych, stary 
asfalt pokryła kostka brukowa, tworząc 180 miejsc parkingowych, z zielenią i 
ciągami pieszymi. Dzięki temu plac zyskał na estetyce i funkcjonalności.  

 
 

 
 
 
REMONTY DRÓG GMINNYCH: w 2020 r. wyremontowano i wyżwirowano 

prawie 30 km dróg żwirowych, większość zadań wynikało z zakresu funduszów 
sołeckich poszczególnych sołectw,  
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Budowa garażu przy Urzędzie Gminy Siemiatycze o wartości 100 000,00 

zł. 
 
Modernizacja budynków gospodarczych w miejscowości Siemiatycze-

Stacja o wartości 180 000,00 zł. 
 
Zakup dwóch wozów strażackich w ramach  projektu „Wspólne 

inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w 
przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych”  na wartość 1.605.927,00 zł.  

 
Budowa wiaty ogniskowej w miejscowości Tołwin i przy Przedszkolu 

Gminnym na wartość 69 124,69 zł. 
 
Oddanie do użytku budynku po byłej szkole na potrzeby Urzędu Gminy, 

Przedszkola Gminnego, Gminnego Żłobka  na wartość 6.879.000,51 zł.  
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5. Edukacja 
 

 

Finansowanie prowadzonych przez Gminę Siemiatycze szkół i przedszkola to 
jedno z najważniejszych zadań. Gmina Siemiatycze podobnie jak inne gminy w 
Polsce ponosi znaczny wysiłek finansowy w obszarze edukacji. Ustawodawstwo 
ściśle określa wymagania w tym zapewnienie odpowiedniego poziomu 
wynagrodzeń uzależnione od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego 
nauczycieli. Koszty stałe utrzymania 3 szkół podstawowych i przedszkola 
stanowią w budżecie gminy znaczny wydatek. Przyznana subwencja oświatowa 
powinna zaspokajać wydatki na realizację gminnych zadań oświatowych, nie 
uwzględniając zadań własnych to jest kosztów utrzymania przedszkoli i 
dowożenia. Rzeczywistość jest inna. Wydano w 2020 roku na oświatę 
8 568 703,90 zł w tym środki unijne 972 640,92 zł,. Wydatki bez środków UE 
7 596 062,98 zł. w tym środki własne Gminy 2 958 374,06 zł. W dochodach 
najwyższa pozycja to subwencja oświatowa w kwocie 3 372 591,00 zł. W 
wykazanych powyżej środkach własnych mieszczą się również koszty 
utrzymania przedszkoli w kwocie 1 892 919,29 zł ( 2 612 426,06 zł ze środkami 
unijnymi ) i dowożenia dzieci do szkół w kwocie 176 791,71 zł. 
 
Według danych Systemu Informacji Oświatowej na 30.09.2020 roku funkcjonowały 
następujące placówki oświatowe: 

Lp. Nazwa placówki Organizacja Kadra kierownicza 

1 Szkoła 
Podstawowa w 
Czartajewie 

Szkoła podstawowa z oddziałami 
przedszkolnymi: 
10 oddziałów szkolnych, 
3 oddziały przedszkolne 10 
godzinne 

Helena Król – Dyrektor 
 

2 Szkoła 
Podstawowa w 
Szerszeniach 

Szkoła podstawowa z oddziałami 
przedszkolnymi: 
6 oddziałów szkolnych ( brak kl. I i 
V ), 1 oddział przedszkolny 10 
godzinny 

Maciej Szewczak - 
Dyrektor 

3 Szkoła 
Podstawowa w 
Tołwinie 

Szkoła podstawowa z oddziałami 
przedszkolnymi: 
8 oddziałów szkolnych, 

Ewa Daniela Klepacka - 
Dyrektor 
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2 oddziały przedszkolne 10 
godzinne 

4 Przedszkole 
Gminne w 
Siemiatyczach 

Przedszkole z 5 oddziałami 
przedszkolnymi 10 godzinnymi 

Barbara Dłuska - 
Dyrektor 

 
Liczba uczniów w poszczególnych placówkach według SIO na 30.09.2020 r. 

Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci w 
wieku 
przedszkolnym 

Liczba uczniów Razem w 
placówce 

1 Szkoła Podstawowa w 
Czartajewie 

57 163 220 
 

2 Szkoła Podstawowa w 
Szerszeniach 

17 45 62 

3 Szkoła Podstawowa w 
Tołwinie 

11 56 67 

4 Przedszkole Gminne w 
Siemiatyczach 

108 0 108 

 Ogółem w placówkach 
gminnych 

193 264 457 

 
 
Liczba etatów pedagogicznych w poszczególnych placówkach oświatowych w podziale na 
stopnie awansu zawodowego, w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu na 31 grudnia 
2020 r.: 

 

Lp. Nazwa 
placówki 
oświatowej 

Liczba etatów w podziale na stopnie awansu zawodowego 

Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

Razem 
etatów 

 Szkoła 
Podstawowa 
w Czartajewie 

2,52 1,61 1,36 18,75 24,24 

 Szkoła 
Podstawowa 

0 1 1,52 10,26 12,78 
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w 
Szerszeniach 

 Szkoła 
Podstawowa 
w Tołwinie 

1,50 1 2,37 9,82 14,69 

 Przedszkole 
Gminne w 
Siemiatyczach 

1,41 8,72 1,18 1,41 12,72 

 Ogółem w 
placówkach 
gminnych 

5,43 12,33 6,43 40,24 64,43 

 
 

W czasie roku szkolnego liczba dzieci w przedszkolu i oddziałach 
przedszkolnych ulega zmianie ( zwiększa się ). Na 01 września część dzieci nie 
ma ukończonych 2,5 roku. Po osiągnięciu wymaganego wieku w trakcie roku 
szkolnego rozpoczynają udział w wychowaniu przedszkolnym. 
 
 
Dowożenie uczniów 

Uczniom klas I-III oraz dzieciom 5 i 6-letnim uczęszczającym do oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których odległość z domu do 
szkoły przekracza 3 km, uczniom klas IV-VIII, dla których odległość z domu do 
szkoły przekracza 4 km Gmina zapewnia dowożenie w formie biletów 
miesięcznych. Usługę realizuje wyłoniony w przetargu nieograniczonym PKS 
Nova S.A. w Białymstoku. Średnio z dowożenia korzysta 223 uczniów w tym z SP 
Czartajew 130, z SP Szerszenie 37, z SP Tołwin 56. Po południu dzieci są 
odwożone 2 kursami. Opiekę w autobusie sprawują opiekunki zatrudnione 
przez przewoźnika. PKS dowozi również 8 uczniów z niepełnoprawnościami do 
Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach. Z 3 rodzicami dzieci 
niepełnosprawnych Gmina zawarła umowy na realizację dowozu dziecka do 
Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach we własnym zakresie. Koszt 
organizacji dowożenia uczniów w 2020 roku wyniósł 176 791,71 zł. Kwota jest 
prawie o połowę mniejsza niż w 2019 roku, co wynika z zdalnego nauczania 
spowodowanego COVID-19. Gmina dysponuje gimbusem, z którego korzystają 
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uczniowie podczas wyjazdów na zawody sportowe, widowiska muzyczne, 
teatrzyki, konkursy i inne. 
 
 
Dożywianie uczniów 

Uczniowie wszystkich placówek korzystają z dożywiania. Dzieci 
uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkola korzystają z 3 
posiłków dziennie ( śniadania, obiadu, podwieczorku ), dzieci ze szkół 
podstawowych z pełnego obiadu. Kuchnie szkolne funkcjonują przy Szkole 
Podstawowej w Czartajewie i Szkole Podstawowej w Szerszeniach. Kuchnia 
Szkoły Podstawowej w Czartajewie przygotowuje i dowozi posiłki do Szkoły 
Podstawowej w Tołwinie i Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach. Koszt 
całodziennego wyżywienia to 7 zł. Koszt obiadu to 3,00 zł dziennie. W SP 
Szerszenie koszt całodziennego wyżywienia to 4,50 zł. Koszt obiadu to 2,00 zł. 
Niska cena obiadu jest atutem naszych placówek. Bardzo cieszy tak duża liczba 
uczniów korzystających z posiłków w szkołach. W Szkole Podstawowej w 
Czartajewie na 220 uczniów z posiłków korzysta 220 uczniów tym 
dofinansowanie z GOPS 41 uczniów. W Szkole Podstawowej w Szerszeniach na 
62 uczniów z posiłków korzysta 62 uczniów w tym dofinansowanie z GOPS 16 
uczniów. W Szkole Podstawowej w Tołwinie na 67 uczniów z posiłków korzysta 
67 uczniów w tym dofinansowanie z GOPS 11uczniów. Rodzice płacą tylko za 
artykuły spożywcze do przygotowania posiłku tzw. wsad do kotła. Wyjątkiem 
były dzieci ze Żłobka gdzie koszt wyżywienia jest opłacany w całości ze środków 
unijnych. Pozostałe koszty utrzymania kuchni typu wynagrodzenia, pochodne 
od wynagrodzenia, gaz, energia, środki czystości itd. to środki budżetowe. 
Koszty poniesione w 2020 roku z budżetu na utrzymanie kuchni szkolnych to 
350 454,69 zł. ( wydatki 566 512,19 zł. minus wsad do kotła 216 057,50 zł ).  
 
 
Baza placówek oświatowych 

Budynki oświatowe i ich otoczenie są dobrze utrzymane. Na bieżąco są 
prowadzone niezbędne remonty ( większe w okresie wakacji ). Na bieżąco są 
wykonywane wymagane prawem przeglądy. 
 
Szkoła Podstawowa w Czartajewie 

Szkoła dysponuje dobrymi warunkami do nauki. Posiada salę sportową i 
własną kuchnię szkolną dobrze wyposażoną, przygotowuje posiłki dla Szkoły 
Podstawowej w Tołwinie, Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach i Żłobka 
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Gminy Siemiatycze. Szkoła jest po termomodernizacji całego obiektu, 
kompleksowym remoncie budynku drewnianego szkoły i budowie łącznika 
między budynkiem drewnianym i murowanym szkoły. Uczniowie korzystają z 2 
boisk szkolnych oraz placu zabaw dla dzieci. Korzystają też z boiska Zespołu 
Szkół Technicznych w Czartajewie. W 2020 r. szkoła zakupiła bocianie gniazdo 
na plac zabaw. Szkoła korzysta z ogrzewania gazem. W szkole funkcjonuje 
Gminna Biblioteka Publiczna, która pełni również zadania biblioteki szkolnej. 
 
Szkoła Podstawowa w Szerszeniach 

Szkoła dysponuje dobrymi warunkami do nauki. Budynek szkoły jest po 
termomodernizacji, zakończonej w 2018 roku oraz po modernizacji 
przeprowadzonej przez Gminę w 2019 roku. Szkoła posiada własną kuchnię 
szkolną. Szkoła jest ogrzewana przez piec na zrębki. Szkole brakuje sali 
sportowej. Zajęcia odbywają się w zastępczej sali sportowej. Uczniowie 
korzystają z boiska szkolnego oraz placu zabaw. W szkole funkcjonuje Gminna 
Biblioteka Publiczna, która pełni również zadania biblioteki szkolnej. 
 
 
Szkoła Podstawowa w Tołwinie 

Szkoła dysponuje dobrymi warunkami do nauki. Szkoła posiada salę 
sportową, bibliotekę szkolną, boiska i plac zabaw. Szkoła posiada jadalnię, a 
posiłki są dowożone ze Szkoły Podstawowej w Czartajewie. Szkoła jest 
ogrzewana przez kotłownię olejową, która wymaga w najbliższym czasie 
wymiany.  
 
 
Przedszkole Gminne w Siemiatyczach 

Powstałe od 01 września 2018 roku Przedszkole Gminne w Siemiatyczach 
w części budynku po Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach dysponuje dobrymi 
warunkami do opieki nad dziećmi. Posiada 5 sal opieki, pokój logopedy, salę 
doświadczania świata, salę integracji sensorycznej, wewnętrzny plac zabaw, 
scenę teatralną, 2 zewnętrzne place zabaw oraz tartanowy plac zabaw. Od 01 
września 2020 roku powstał piąty oddział w ramach projektu „OWP 
Siemiatycze – dodatkowa oferta”. Ze środków projektu kompleksowo 
wyposażono salę opieki oraz zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do 
prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w tym salę doświadczania 
świata oraz pomoce logopedyczne. W 2020 r. powstał drugi plac zabaw oraz 
tartanowy plac zabaw z mini bieżnią oraz wiata edukacyjna. 
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Żłobek Gminy Siemiatycze 

24.02.2020 r. otwarto Żłobek Gminy Siemiatycze. W żłobku funkcjonują 
2 oddziały żłobkowe z 32 miejscami opieki. Wyposażenie i utrzymanie Żłobka 
2020 roku kosztowało 688 484,62 zł z tego środki własne 67 427,07 zł. Ze 
środków projektu „Żłobek Gminy Siemiatycze” i „ Żłobek Gminy Siemiatycze – 
dodatkowe miejsca opieki” w styczniu i lutym kompleksowo wyposażono sale 
opieki i sypialnię. Dzięki środkom z projektów unijnych pobyt dzieci w żłobku 
jest bezpłatny. Z projektów są finansowane wynagrodzenia nauczycieli oraz 
koszty wyżywienia dzieci w kwocie 7,00 zł dziennie (śniadanie, obiad, 
podwieczorek). W 2020 r. wykorzystano dofinansowanie w kwocie 426 287,56 
zł w ramach projektu „Żłobek Gminy Siemiatycze” i 147 249,99 zł w ramach 
projektu „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki”.  
Na działalność bieżącą żłobka pozyskano dofinansowanie w ramach 
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH+”2020 w wysokości 47 520,00 zł.  
 

Ze środków tych uzupełniono wyposażenie, zakupiono między innymi 
zjeżdżalnię dostosowaną do dzieci w wieku żłobkowym oraz 2 wózki 
sześcioosobowe do wożenia dzieci na spacery ( część dzieci, które trafia do 
żłobka jeszcze nie chodzi ). 
 

Koszty prowadzenia 3 szkół podstawowych w 2020 roku - 4 679 015,41 zł 
w tym środki unijne 253 134,15 zł. 
 

Koszt prowadzenia oddziałów przedszkolnych i przedszkola w 2020 roku 
- 2 612 426,06 zł w tym środki unijne 719 506,77 zł, środki własne 1 892 919,29 
zł. Na utrzymanie 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
wydano 902 128,08 zł, na utrzymanie 5 oddziałów w Przedszkolu Gminnym w 
Siemiatyczach wydano 1 710 297,98 zł. 
 

Na wychowanie przedszkolne na dzieci w wieku 3-5 lat Gmina otrzymała 
dotację przedszkolną w kwocie 218 056,00 zł. Na dzieci 6-letnie Gmina 
otrzymuje subwencję oświatową. W 2020 roku naliczono subwencję na 18 6-
latków w kwocie 94 337,07 zł. Subwencję otrzymujemy również na dzieci 
niepełnosprawne w przedszkolach. W 2020 roku była to kwota 210 293,05 zł. 
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W ramach rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu 
terytorialnego gminy pokrywają koszty wychowania przedszkolnego za dzieci w 
wieku 3-5 lat, będące mieszkańcami gminy i uczęszczających do przedszkoli na 
terenie innej gminy. 
 

Z tego tytułu Gmina Siemiatycze poniosła w 2020 r. wydatki w kwocie 
410 312,56 zł. Jednocześnie do budżetu Gminy Siemiatycze z innych gmin trafiła 
kwota 674 673,34 zł. Był to drugi rok gdy do budżetu gminy trafiło więcej 
środków niż wydaliśmy z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli w 
innych gminach ( + 264 360,78 zł ). 
 

Od września 2020 r. do przedszkoli w mieście Siemiatycze uczęszcza 40 
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze w tym 3 uczęszcza do 
przedszkola niepublicznego. 
 

Do naszego przedszkola uczęszcza 42 dzieci spoza Gminy Siemiatycze w 
wieku 3-5 lat. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
uczęszcza 21 dzieci spoza Gminy Siemiatycze. W sumie 63 dzieci w tym z Miasta 
Siemiatycze 37 dzieci, z Gminy Dziadkowice 9 dzieci, z gminy Milejczyce 5 dzieci 
i po 3 dzieci z gmin Drohiczyn, Grodzisk, Mielnik i Nurzec Stacja. 
 

Gmina nie pobierała od rodziców opłat za przedszkole.  
 
Przyznane i wykorzystane kwoty dotacji z programów rządowych realizowanych w 2020 
roku. 

 

Lp. Realizowany program Kwota dotacji 
otrzymana w zł. 

Kwota dotacji 
wykorzystana w zł 

1 Wyprawka szkolna 1 335,00 1 245,51 

2 Resortowy program Maluch + 2020 47 520,00 47 520,00 

3 Wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe 

29 322,06 29 037,13 

4 Dotacja przedszkolna 218 056,00 218 056,00 
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5 Pomoc materialna dla uczniów ( 
stypendia szkolne ) 

79 560,00 78 253,20 

6 Gminne przedszkole i żłobek 
przyjazne dzieciom 
niepełnosprawnym (PFRON) 

150 000,00 150 000,00 

 Razem 525 793,06 524 111,84 

 
 
 
Wykorzystanie środków unijnych w programach realizowanych w 2020 roku 

 

Lp. Realizowany 
projekt 

Wykorzystana 
w 2020 kwota 
dofinansowania 
w zł. 

Opis wydatku 

1 Podniesienie 
kompetencji 
kluczowych 
uczniów szkół 
podstawowych 
w Szerszeniach 
i Tołwinie 

68 372,65 Projekt rozpoczęto we wrześniu 2019 r., a 
zakończono w październiku 2020 r. W 
ramach projektu wypłacono stypendia dla 6 
uczniów po 250 zł miesięcznie na ucznia, 
przez okres 10 m-cy, za wyniki w zakresie 
nauk matematyczno-przyrodniczo-
informatycznych ( 3 SP Tołwin, 3 SP 
Szerszenie ). W SP Tołwin w okresie styczeń – 
wrzesień sfinansowano ze środków projektu 
dodatkowe zajęcia „Język angielski przez 
zabawę kl. I-III”, „Zajęcia komputerowe kl. I-
III”, zajęcia „E-matematyka – zajęcia 
rozwijające kl. IV-VIII”, zajęcia logopedyczne 
dla uczniów kl. I-II oraz zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze. W SP Szerszenie w okresie 
wrzesień – grudzień sfinansowano ze 
środków projektu dodatkowe zajęcia „Język 
angielski przez zabawę kl. I-III”, „Zajęcia 
komputerowe kl. I-III”, zajęcia „E-
matematyka – zajęcia rozwijające kl. V-VIII”, 
zajęcia logopedyczne dla uczniów kl. I-II oraz 
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zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

2 Gmina 
Siemiatycze – 
miejsca 
przedszkolne 
dla 
potrzebujących 

319 476,84 Projekt rozpoczęto we wrześniu 2019 r., 
zakończono w październiku 2020 r. 
Utworzono i wyposażono 2 oddziały 
przedszkolne 10-godzinne w tym 1 w SP 
Tołwin i 1 w PG Siemiatycze. Ze środków 
projektu zatrudniono do każdego z 
oddziałów po 2 nauczycieli i 1 pomoc 
nauczyciela. Ze środków projektu 
finansowano zajęcia dodatkowe dla 100% 
dzieci w wieku przedszkolnym w obu 
ośrodkach. W PG Siemiatycze odbywały się 
zajęcia logopedyczne, emocjonalno-
społeczne, terapeutyczne, korekcyjno-
kompensacyjne. W SP Tołwin odbywały się 
zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia 
logopedyczne, zajęcia emocjonalno-
społeczne, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne. Nauczyciele PG Siemiatycze 
i SP Tołwin skorzystali z bezpłatnych szkoleń 
„Praca z dzieckiem z autyzmem w 
przedszkolu”, „Praca z dzieckiem 
słabosłyszącym ” , „Szkolenie z integracji 
sensorycznej”. 

3 Dodatkowe 
zajęcia w OWP 
Czartajew 

146 812,80 Projekt skierowany do 60 dzieci z 3 
oddziałów przedszkolnych w SP Czartajew, 
rozpoczęto we wrześniu 2020 r. Wszystkie 
dzieci korzystają z zajęć teatralnych, 
plastycznych, języka angielskiego, muzyczno-
ruchowych, matematyczno-przyrodniczych w 
ramach projektu. Dzieci 5 i 6 -letnie 
korzystają dodatkowo z nauki pływania, 
karate oraz zajęć z kodowania. Dzieci 
wymagające wsparcia uczęszczają na zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze. Do realizacji 
zajęć zostały zakupione pomoce 
dydaktyczne.  
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4 Dodatkowe 
zajęcia 
uczniów szkół 
podstawowych 
w Szerszeniach 
i Tołwinie 

84 801,50 Projekt rozpoczęto we wrześniu 2020 r. W 
ramach projektu wypłacono za okres 
wrzesień-grudzień stypendia dla 6 uczniów ( 
3 SP Tołwin, 3 SP Szerszenie ) po 250 zł 
miesięcznie na ucznia, przyznane na okres 10 
m-cy, za wyniki w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczo-
informatycznych. W SP Tołwin w okresie 
wrzesień– grudzień sfinansowano ze 
środków projektu: 25 godz. zajęć „Język 
angielski przez zabawę kl. I-III”, 36 godz. 
„Informatyka - zajęcia komputerowe przez 
zabawę kl. I-III”, 49 godz. zajęć „E-
matematyka – zajęcia rozwijające kl. IV-VIII”, 
21 godz. zajęć logopedycznych dla uczniów 
kl. I-II oraz 176 godz. zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych. W SP Szerszenie w okresie 
wrzesień – grudzień sfinansowano ze 
środków projektu: 19 godz. zajęć „Język 
angielski przez zabawę kl. II-IV”, 16 godz. 
„Informatyka - zajęcia komputerowe przez 
zabawę kl. II-IV”, 13 godz. zajęć „E-
matematyka – zajęcia rozwijające kl. IV-VIII”, 
4 godz. zajęć logopedycznych dla uczniów kl. 
II oraz 68 godz. zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych. Zakupiono do każdej ze 
szkół monitor interaktywny oraz materiały 
papiernicze i pomoce dydaktyczne do języka 
angielskiego. 

 OWP 
Siemiatycze – 
dodatkowa 
oferta 

253 217,13 Projekt rozpoczęto we wrześniu 2020 r. W 
ramach projektu powstało 15 nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego w Przedszkolu 
Gminnym w Siemiatyczach. Nowe miejsca 
zostały wyposażone w meble, sprzęt, zostały 
zakupione pomoce dydaktyczne do 
prowadzenia różnorodnych zajęć z dziećmi w 
tym wyposażona sala doświadczania świata. 
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Z projektu przez 12 miesięcy będzie 
finansowane wynagrodzenie 2 nauczycieli i 
opiekuna w nowym oddziale przedszkolnym. 
Nowo powstała grupa skorzysta z 576 godzin 
wyrównujących szanse edukacyjne: 
logopedycznych, emocjonalno-społecznych, 
terapeutycznych, z metody ruchu 
rozwijającego Weroniki Sherborne, 
gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno-
wyrównawczych, integracji sensorycznej. Dla 
dzieci z 5 grup przewidziano 1236 godzin 
zajęć rozwijających kompetencje kluczowe: 
teatralne, arteterapia – terapia przez sztukę, 
języka niemieckiego, kodowania, naukę 
pływania, karate, dydaktyczno-
wyrównawcze, taneczne. Odbyły się 
szkolenia nauczycieli z kodowania, 
sensoplastyki, 2 nauczycieli otrzymało 
wsparcie w postaci dofinansowania studiów 
podyplomowych z zakresu surdopedagogiki i 
terapii pedagogicznej.  

 Zdalna szkoła 44 990,00 Wsparcie pozwoliło na zakup 22 laptopów 
dla nauczycieli do prowadzenia zdalnego 
nauczania. Laptopy otrzymały szkoły 
podstawowe w Czartajewie, Szerszeniach, 
Tołwinie. 

 Zdalna szkołą + 54 970,00 Wsparcie pozwoliło na zakup 23 laptopów 
dla uczniów niezbędnych do prowadzenia 
zdalnego nauczania. Laptopy otrzymały 
szkoły podstawowe w Czartajewie, 
Szerszeniach, Tołwinie, które użyczyły sprzęt 
potrzebującym uczniom. 

 Razem 972 640,92  
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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowano projekt: „Żłobek Gminy 
Siemiatycze”- dofinansowanie 983 883,74 zł. oraz „Żłobek Gminy Siemiatycze – 
dodatkowe miejsca opieki” - dofinansowanie 236 924,75 zł. Ich realizacja 
rozpoczęła się w styczniu 2020 roku. Z dofinansowania zostały sfinansowane 
bieżące koszty utrzymania nowej jednostki Żłobka Gminy Siemiatycze, w tym 
wyposażenie i wynagrodzenie pracowników żłobka. Dzięki dofinansowaniu do 
31.12.2021 r. rodzice nie będą ponosić kosztów pobytu dziecka w żłobku i 
kosztów wyżywienia. 
 
 
Zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym 

Wszystkie placówki oświatowe są zobowiązane respektować zalecenia 
zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, jakie wydawane są 
uczniom przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Orzeczenie zawiera 
m.in. informacje o rodzaju niepełnosprawności, określa czas na jaki zostało 
wydane, diagnozę potrzeb i możliwości dziecka, zalecenia co do pracy z 
dzieckiem (m.in. w jakiej szkole może przebiegać kształcenie dziecka, jaką 
formą pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy objąć dziecko, jak 
dostosować metody i formy pracy z dzieckiem, jaką pomocą psychologiczno-
pedagogiczną objąć rodziców i jak z nimi współpracować dla dobra dziecka, 
jakie możliwości dziecka usprawniać, rozwijać i doskonalić by niwelować i 
rekompensować deficyty rozwojowe) . W szkołach podstawowych, przedszkolu 
według SIO na 30.09.2020 r. pomocą psychologiczno-pedagogiczną na 
podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 
było objętych łącznie 18 uczniów, w tym 1 dziecko słabosłyszące, 2 dziec i 
słabowidzących, 4 dzieci z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 2 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 8 dzieci z 
autyzmem i 1 dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym. Do dzieci z 
autyzmem zatrudniono zgodnie z orzeczeniem pomoc nauczyciela – 3 etaty. 
Placówki zatrudniają specjalistów do pracy z dziećmi. Wielu nauczycieli posiada 
dodatkowe kwalifikacje do pracy z uczniami z niepełnosprawnością. 
Nauczyciele uczestniczą także w warsztatach i kursach dotyczących różnego 
rodzaju form wspierania rozwoju uczniów objętych kształceniem specjalnym. 
Uczniowie objęci kształceniem specjalnym mają możliwość korzystania z 
dostosowanych do ich niepełnosprawności arkuszy egzaminacyjnych. Ponadto 
wielu uczniów korzysta w naszych szkołach ze wsparcia psychologiczno-
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pedagogicznego na podstawie wydanych przez Poradnie opinii. Najczęściej do 
szkół trafiają opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

 

W subwencji oświatowej wyodrębnione są środki na kształcenie uczniów 
niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy. W 2020 roku 
była to kwota 438 274,30 zł z tego 227 981,25 zł na szkoły podstawowe i 
210 293,05 zł. na przedszkole. 
Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2019/2020 
 
 
Wyniki egzaminu ośmioklasisty 
 

Egzamin ósmoklasisty pisali uczniowie szkół podstawowych w 
Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie. 
 

Rodzaj egzaminu Średni wynik w Gminie 
Siemiatycze 

Średni wynik w powiecie 
siemiatyckim 

Język polski 59% 55% 

Matematyka 45% 43% 

Język angielski 46% 48% 

 
 

Bardzo dobry wynik z języka polskiego uzyskała Szkoła Podstawowa w 
Czartajewie 66% ( najlepszy wynik wśród szkół podstawowych w powiecie ). Z 
matematyki ze szkół gminnych najlepsza była Szkoła Podstawowa w 
Szerszeniach z wynikiem 50% ( najlepszy wynik w powiecie ).  
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VI.  POMOC SPOLECZNA 
 
I. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA GMINY SIEMIATYCZE 
 
1. STRUKTURA I ZATRUDNIENIE 
 

Strukturę organizacyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Siemiatyczach  przedstawia poniższy schemat. 
 
Schemat Nr 1. Struktura organizacyjna GOPS w roku 2020. 

 
 Źródło: Opracowanie własne 
 
 

Na dzień 30 grudnia 2020  roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Siemiatyczach jest zatrudnionych, na podstawie umowy o pracę – 7 osób 
- kierownik Ośrodka 
- główna księgowa 
- 1 aspirant pracy socjalnej 
- 3 pracowników socjalnych 
- 1 asystent rodziny / pracownik biurowy 
 W roku 2020 pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Siemiatyczach podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w wielu 
specjalistycznych szkoleniach. 
 
2. BUDŻET 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w całym roku budżetowym 2020 
wydatkował łączną kwotę 8 072 490,08  zł  z czego: 
• z budżetu państwa:  7 334 256,20 
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• z budżetu gminy:          738 233,88 
Wydatki poszczególnych działów obrazuje poniższa tabela. 
 
 
Tabela 2, Struktura wydatków GOPS w 2020 roku w podziale na zadania 
Podział zgodnie z klasyfikacja 
budżetowa 

PLAN Wydatki pokryte 
ze środków gminy 

Wydatki pokryte 
z dotacji 
zewnętrznych 

85202  
Domy Pomocy Społecznej 

125 000,00 124 871,82 0 

85205 
Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

1 000,00 1 000,00  

85213 
Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne  opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej 

12 500,00  10 789,98 

85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 
w naturze 

234 000,00 150 493,22 12 827,19 

85216 
Zasiłki stałe 

130 000,00  112 855,21 

85219 
Utrzymanie Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

548 516,00 382 439,09 86 625,15 

85228 
Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 

43 660,00  37 229,00 

85230 
Pomoc w zakresie dożywiania 

120 271,00 19 422,97 77 691,80 

85295 
Pozostała działalność 
( Opłaty za pobyt 3 osób w 
schroniskach) 

51 644,00 26 082,18 17 238,12 wspieraj 
seniora 

 853 
Pozostałe  zadania w zakresie 
polityki społecznej (Projekt ku 
lepszej przyszłości ) 

363,00  363,00 

85415  
Pomoc materialna dla uczniów  o 
charakterze socjalnym 

90 560,00 8 694,80 78 253,20 

85501 
Świadczenia wychowawcze  
 

4 938 792,00  4 938 792,00 

85502  
Świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu 

1 807 000,00  1 766 380,00 
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alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
85503 
Karta Dużej Rodziny 

250,00  233,35 

85504 
Wspieranie rodziny 

203 408,00 21 065,80 176 390,00 

85508 
Rodziny zastępcze 

6 000,00 4 164,00  

85213 
Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia 
pielęgnacyjne 

19 000,00  18 589,14 

 8 331 964,00 738 233,88 7 334 256,20 

 
 
 
 
3. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

 W Gminie Siemiatycze na dzień 31 grudnia 2020 roku zarejestrowano 
6095 mieszkańców. Spośród nich wsparciem systemu pomocy społecznej 
objęto 131 rodzin,  358 osób w rodzinach.  Ustawa o pomocy społecznej 
nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom 
znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udziela się w 
szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, 
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i zdarzeń losowych. W 
ramach pracy z rodzinami realizując założenia ustawowe wydano  303 decyzje. 
Analizując ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w 
stosunku do liczby mieszkańców gminy Siemiatycze, można stwierdzić, że 
pomocą objęto około 6% ogółu ludności gminy. 
 

 W 2020 roku dominującym powodem przyznania pomocy, podobnie jak 
w latach poprzednich, pozostało ubóstwo. Z tej przyczyny wsparciem objęto 95 
rodzin. Kolejnymi powodami udzielania świadczeń była długotrwała choroba - 
60 rodzin. Następnie  56 rodzin  skorzystało ze świadczeń z powodu  
bezrobocia. Również znaczna liczba rodzin tj 40 korzystała z pomocy z powodu  
niepełnosprawności. 
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4. ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach realizuje zadania w 
zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone gminie z zakresu 
administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin 
oraz osób niepełnosprawnych. W ramach świadczeń rodzinnych w 2020r 
wydano 412 decyzji i  wypłacane były następujące świadczenia: 
1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 
2. Zasiłek pielęgnacyjny 
3. Świadczenie pielęgnacyjne 
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 
5. Zasiłek dla opiekuna 
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
7 Świadczenie rodzicielskie 
 
 
5. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią formę pomocy 
państwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które nie 
maja możliwości wyegzekwowania alimentów od dłużnika. Świadczenia te 
przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie wyroku 
sądu, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna. 

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek 
osoby uprawnionej. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 
osobie uprawnionej: 
• do ukończenia 18 roku życia, 
• do ukończenia 25 roku życia w przypadku kontynuacji nauki, 
• bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, 
• jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty 800 zł. 

Świadczenia wypłacane są w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, 
jednakże nie więcej niż 500 zł. 
GOPS w 2020 r. w sprawach dotyczących ustalenia świadczeń alimentacyjnych 
oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wydał 18 decyzje. 
 
 
Tabela Nr 5. Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w roku 2019. 
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L/p Świadczenie Liczba rodzin Kwota wypłaconych 
świadczeń 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
1 Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 
13 75 000,00 

 
 
 
 
Dłużnicy alimentacyjni 

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu 
wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu 
alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. 
Kwoty zwrócone przez dłużników w 2020 r wyniosły: 
•  52 610,70   zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego  
• Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie gminy Siemiatycze było 16 
dłużników wobec, których prowadzone były następujące działania: 
• przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, 
• zobowiązanie do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący 
pracy, 
• poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej, 
• wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego 
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 
• wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się 
od zobowiązań alimentacyjnych, 
• wydanie decyzji o wznowieniu postępowania dotyczącego uznania 
dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 
• złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK, 
• złożenie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 
alimentacyjnego. 
• poinformowanie komornika sądowego i organu właściwego wierzyciela o 
działaniach wobec dłużnika. 
 

Dłużnicy alimentacyjni zgłaszani są do Centralnej Ewidencji Dłużników 
celem wpisania ich na ogólnopolską listę dłużników. 
W sprawach dłużników alimentacyjnych wysłano ok. 72 pism do dłużników, 
komorników, organów właściwych wierzyciela, organów dłużnika, 



Raport o stanie Gminy Siemiatycze za 2020 r. 

 

46 

 

Powiatowego Urzędu Pracy, Prokuratury Rejonowej, Starostwa Powiatowego, 
Urzędu Skarbowego, Sądu, Policji i innych w zależności od konkretnej sytuacji.  
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ma na celu odzyskanie 
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Egzekucję alimentów 
prowadzi komornik sądowy oraz komornik skarbowy w ramach postępowania 
egzekucyjnego w administracji. 
 
 
6.  ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

Świadczenia wychowawcze były wypłacone dla 809 rodzin na kwotę 4 
938 792,00 zł.  W zakresie realizacji tej ustawy wydano w ciągu roku  499 
informacje. 
 
7.  PRACA SOCJALNA 

 Pracownicy socjalni podejmowali wobec podopiecznych Ośrodka pracę 
socjalną oraz poradnictwo. Są to działania mające na celu pomoc osobom i 
rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w 
społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Zaewidencjonowano pracę 
socjalną w 107 rodzinach.  
• Realizowano Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie Siemiatycze oraz zadania wynikające z programów rządowych i 
gminnych. 
• Odbyły się cykliczne spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 
roboczych w siedzibie Ośrodka  
• Prowadzone były sprawy w celu potwierdzenia prawa do korzystania ze 
świadczeń zdrowotnych. 
•  W okresie zimowym pracownicy socjalni wspólnie z funkcjonariuszami 
Policji monitorowali miejsca pobytu osób starszych, niedołężnych informując o 
możliwości uzyskania pomocy w formie opału, żywności i odzieży.  
• Pracownicy GOPS realizując zadania statutowe współpracowali z wieloma 
instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi (PUP, PCPR, PCK, 
Szkoły, Policja, GKRPA, Zakłady Opieki Zdrowotnej, ZUS i US). 
• Również Ośrodek realizował projekt” Ku lepszej przyszłości „ 
współfinansowany ze środków Unijnych. W ramach projektu objęto wsparciem 
10 osób.  
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PODSUMOWANIE 
 

Gmina Siemiatycze chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić 
czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków  życia. Pod tym hasłem kryje się 
wiele zagadnień związanych z zamieszkiwaniem, infrastrukturą, dbaniem o 
środowisko naturalne, wypoczynkiem, rekreacją, stymulowaniem rozwoju 
społecznego, podniesieniem atrakcyjności Gminy jako miejsca do inwestowania 
i stałego zamieszkiwania. Równolegle zez wzmocnieniem potencjału 
społecznego i gospodarczego Gminy konieczne jest wykazanie dbałości o 
zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
mieszkańców. Położenie komunikacyjne Gminy Siemiatycze jest korzystne, 
jednak jest nadal potrzeba  poprawy infrastruktury drogowej. Chodzi tutaj 
zarówno o bieżące utrzymanie dróg, ale także budowanie nowych ciągów 
komunikacyjnych jak i dobrej współpracy z zarządcami dróg powiatowych , 
wojewódzkich i krajowych. 

 

Podnosimy jakość wychowania szkolnego i przedszkolnego poprzez 
placówki oświatowe, które są na wysokim poziomie w zakresie 
infrastrukturalnej jak i edukacyjnej. 

 

Dbamy by zagospodarowanie przestrzenne naszej gminy odpowiadało 
potrzebom mieszkańcom Gminy i poszczególnym grupom społecznym. 
Gmina prowadzi 3 Kluby Senior+  (Ogrodniki, Rogawka, Baciki Dalsze, Krupice) 
do których uczęszczają seniorzy w wieku 60+. Placówki te cieszą się 
powodzeniem wśród tej grupy społecznej. 
 

Poprzez jednostki organizacyjne (GOK, GOPS, GBP) a także 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  realizujemy podstawowe zadania 
społeczne i gospodarcze, a także zapewniamy obsługę administracyjną 
mieszkańcom naszej Gminy. Staramy się by te usługi były na wysokim poziomie 
i w tym obsługę poprzez usługi e-puap, internet itp. ). 

 

Mimo, że rok 2020 był rokiem zwalczania pandemii COVID-19 
zrealizowaliśmy większość zaplanowanych inwestycji. Pracownicy Urzędu  
realizowali zadania promocyjne szczepień jak i organizacji dowozu do punktów 
szczepień. 


