Społeczność gminna – 31.12.2013r.
Według szacunkowych danych na koniec 2013r. ludność Polski liczyła 38 mln 496
tys. osób, mniej o około 37 tys. w stosunku do populacji z końca 2012r. Główny Urząd
Statystyczny informuje, że tempo przyrostu rzeczywistego wyniosło minus 0,1 %, co oznacza,
że na każde 10 tys. mieszkańców kraju w zeszłym roku ubyło 10 osób. Powodem ujemnego
przyrostu naturalnego ludności jest przede wszystkim mniejsza liczba urodzeń przy
jednoczesnym wzroście zgonów. Drugim elementem powodującym spadek liczby ludności
jest ujemne saldo migracji zagranicznych na pobyt stały, jego wielkość w 2013r. szacuje się
na ok. – 22 tys. osób.
31.12.2013r. ludność Gminy Siepraw liczyła 8365 osób, o 70 więcej niż przed rokiem.
Wprawdzie w wyniku zmiany adresu zameldowania w ciągu roku przybyło 131 osób, to
jednocześnie na skutek zmiany miejsca zamieszkania potwierdzonego wymeldowaniem
populacja gminy zmniejszyła się o 62 mieszkańców. W ubiegłym roku zmarły 72 osoby: w
Sieprawiu – 41, w Łyczance – 5, w Czechówce – 14 i w Zakliczynie – 12. Liczba urodzeń
wyniosła 90, w Sieprawiu urodziło się 42 dzieci, w Zakliczynie 23, w Czechówce 21, oraz w
Łyczance 4 dzieci. Dane o liczebności mieszkańców Gminy na przestrzeni ostatnich 5 lat
ilustruje poniższa tabela:
31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

CZECHÓWKA

1087

1101

1118

1135

1160

ŁYCZANKA

558

571

577

571

570

SIEPRAW

4315

4368

4437

4503

4545

ZAKLICZYN

2045

2066

2081

2086

2090

GMINA

8005

8106

8213

8295

8365

W ubiegłym roku w Urzędzie Stanu Cywilnego odnotowano zawarcie 83 małżeństw, w
których jedno z małżonków pochodzi z terenu gminy. Rejestry gminne zawierają również
dane dotyczące rozwodów, tych odnotowano 9 ( w roku 2012 – 13).
Od wielu lat w gminnej populacji przeważają kobiety, tak też na koniec ubiegłego roku
społeczność nasza to 4209 kobiet i 4156 mężczyzn.
Dzieci i młodzież do lat 18 to 1890 mieszkańców gminy, stanowią 22,59% ogółu
społeczności lokalnej. Należy wskazać, że z roku na rok stopniowo wzrasta liczba osób w
wieku emerytalnym, w ub. roku ta grupa stanowiła 13,34% ogółu mieszkańców (1116 osób).
/opracowane na podstawie informacji USC/

