
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
SAMORZĄDU VII KADENCJI (2014-2018)

VII kadencja Samorządu Gminy Wola Uhruska 
(2014-2018) skupiała się na realizacji projektów 
przygotowanych wcześniej oraz na podejmowaniu 
– w miarę ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski 
w Lublinie oraz inne instytucje konkursów i naborów 
projektów – nowych zadań.

Ogółem zostało przygotowanych 24 projekty, z cze-
go dofinansowanie uzyskało 18, dwa nadal podlegają 
procedurze oceny, a 4 nie uzyskały dofinansowania.

Zrealizowano 11 projektów, do których należą:

1. Dokończenie budowy zalewu w Bytyniu oraz 
przebudowy „Pompki” w Woli Uhruskiej.

Zadania te były częścią projektu pt. „Dolina Bugu – 
bezgraniczne możliwości”, którego liderem była Gmi-
na Wola Uhruska, a który to projekt realizowany był 

w sześciu gminach: Wola Uhruska, Włodawa, Hanna, 
Wyryki, Hańsk, Urszulin oraz w partnerstwie z Powia-
tem Włodawskim. W ramach tego projektu o łącznej 
wartości  3 737 tys. zł – w tym 2 513 tys. zł dotacji 
– powstało w poszczególnych gminach wiele elemen-
tów infrastruktury turystycznej takich jak: wieże wi-
dokowe i zadaszenia turystyczne, oznakowanie tras 
rowerowych i kajakowych oraz zalew w Bytyniu i baza 
turystyczna „Pompka” w Woli Uhruskiej wyposażona 
w kajaki i łodzie turystyczne.

2. Budowa układu komunikacyjnego w Woli 
Uhruskiej składającego się z ul. Zielonej, Przelo-
towej, Ogrodowej, części Nadbużańskiej oraz połą-
czenia z osiedlem mieszkaniowym przy ul. Chełm-
skiej.

16 listopada 2018 r. kończy się VII kadencja odrodzonego samorządu terytorialnego. Jest to więc 
okazja do podsumowania działalności władz samorządowych Gminy Wola Uhruska w ciągu ostat-
nich czterech lat. Poniżej zamieszczamy krótkie streszczenie realizowanych projektów inwestycyj-
nych i przedsięwzięć nieinwestcyjnych realizowanych w Naszej Gminie.

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Biuletyn Informacyjny Gminy Wola UhruskaPaździernik 2018 Nr 2 (26)



WOKÓŁ Woli Uhruskiej2

Place zabaw oraz inne elementy infrastruktury re-
kreacyjnej zlokalizowano w obrębie  świetlic jako za-
chętę do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców 
oraz osób  korzystających ze świetlic.

4. Budowa sceny zadaszonej w Woli Uhruskiej.
Scenę wybudowano w okolicach starorzecza Bugu, 

a łączna wartość jej budowy oraz wym. w pkt. 3 pla-
ców zabaw, to kwota ok. 248 tys. zł, z czego dotacja 
z PROW-u  wyniosła 136 tys. zł.

5. Budowa drogi powiatowej Uhrusk – Łukówek.DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Przebudowano odcinek drogi powiatowej o dłu-
gości 2,3 km za kwotę 1 540 tys. zł, z czego z PROW-
-u uzyskano 962 tys. zł, a środki własne wyniosły 578 
tys. zł i zostały  pokryte przez Powiat Włodawski oraz 
przez Gminę Wola Uhruska (po 50% udziału własne-
go). Przebudowana droga stanowi alternatywne po-
łączenie z Chełmem, chętnie wykorzystywane przez 
wielu kierowców.

6. Przebudowa drogi w Majdanie Stuleńskim.
Utwardzono tłuczniem odcinek 500 m drogi gmin-

nej w Majdanie Stuleńskim za kwotę  50 tys. zł, otrzy-
mując 30 tys. zł dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych (FOGR) działającego przy Urzędzie Marszał-
kowskim w Lublinie.

7. Przebudowa drogi w Siedliszczu.
Dokonano utwardzenia tłuczniem odcinka ok. 1 km 

drogi w Siedliszczu za kwotę około 123 tys. zł, przy 
dotacji wynoszącej 40 tys. zł z FOGR-u.

8. Rozpoczęcie budowy świetlicy w Kosyniu 
(2018/19).

Rozpoczęto budowę świetlicy w formie budynku 
pasywnego, a więc dobrze  wyizolowanego, zasilanego 
odnawialnymi źródłami energii (OZE). Wartość: 569 
tys. zł, a dotacja z UE za pośrednictwem Regionalne-
go Programu Operacyjnego (RPOWL) wynosi: 393 tys. 
zł. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2018/19, 
z czego w roku bieżącym zostanie wykonany stan su-
rowy, a pozostałe prace w roku przyszłym.

9. Budowa oświetlenia ulicznego w Zbereżu (do 
15.12. 2018 r.).

Oświetlenie uliczne o wartości ok. 109 tys. zł, zosta-
ło zaprojektowane jako oświetlenie energooszczędne 
(LED), zawieszone na słupach Zakładu Energetyczne-
go.

Projekt ten oprócz budowy wyżej wymienionych 
dróg, parkingów i chodników  obejmował przebu-
dowę znacznej części linii wodociągowo-kanaliza-
cyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej. War-
tość projektu wyniosła 1 526 tys. zł, z czego dotacja 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) sta-
nowiła ok. 60% tej kwoty.

3. Budowa trzech ogólnodostępnych placów za-
baw: w Zbereżu, Piaskach i Siedliszczu.
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10. Przebudowa budynku komunalnego i od-
tworzenie Posterunku Policji w Woli Uhruskiej.

Przebudowy budynku dokonano wspólnie z Ko-
mendą Wojewódzką Policji w Lublinie. Gmina za 
kwotę ok. 115 tys. zł wykonała pokrycie dachowe, 
ocieplenie stropu oraz elewacji zewnętrznej, wy-
mianę części ogrodzenia, przyłącze oraz instalację 
gazową, ułożenie chodnika i utwardzenie asfaltem 
wjazdu na posesję.

Komenda Wojewódzka Policji sfinansowała roboty 
wewnętrzne na parterze budynku  oraz dokonała za-
kupu wyposażenia. Należy dodać, że cały budynek jest 
nadal  własnością gminy, w którym na parterze zloka-
lizowano Posterunek Policji z zatrudnionymi sześcio-
ma funkcjonariuszami, a na pierwszym pietrze są dwa 
mieszkania komunalne.

11. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Byty-
niu.

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) składa się z pla-
cu zabaw dla dzieci oraz kilku elementów siłowni 
zewnętrznej zlokalizowanych w obrębie świetlicy 
w Bytyniu. Wartość: ok. 58 tys. zł, a dotacja z budżetu 
państwa stanowi 50% wyżej wymienionej  kwoty.

PROJEKTY, NA KTÓRE UZYSKANO
DOFINANSOWANIE I BĘDĄ REALIZOWANE 

W LATACH 2019/21  (7 PROJEKTÓW)

1. Przebudowa drogi gminnej w Siedliszczu.
2. Poprawa efektywności energetycznej budynku 

miejscowego Urzędu Gminy.
3. Poprawa efektywności energetycznej budynku 

Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym.
4. Poprawa efektywności energetycznej budynku 

Szkoły Podstawowej w Uhrusku.
5. Poprawa efektywności energetycznej budynku 

Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej. DOKOŃCZENIE NA STR. 4

6. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na 
terenie Gminy Wola Uhruska.

7. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie 
Gminy Wola Uhruska.

PROJEKTY W TRAKCIE 
OCENY MERYTORYCZNEJ (2 PROJEKTY)

1. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w centrum wsi Wola Uhruska.

2. Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Kosy-
niu.

PROJEKTY, KTÓRE NIE UZYSKAŁY 
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE

(4 PROJEKTY)

1. Budowa oświetlenia w Zbereżu.
2. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sa-

nitarnej w Stulnie.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy.
4. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Woli Uhruskiej – program (PL-BY-UA).

PONADTO GMINA POSIADA 
DOKUMENTACJE TECHNICZNE
NA NASTĘPUJĄCE INWESTYCJE:

1. Budowa drogi gminnej (tzw. rampa kolejowa).
2. Koncepcja w formie „Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego” (PFU) budowy  oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji w Stulnie.

3. W opracowaniu PFU budowy ul. Parkowej i Spor-
towej w Woli Uhruskiej.

Oprócz wyżej wymienionych zadań zrealizowanych 
lub przygotowanych do realizacji, każdego roku do-
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konywane były wiosenne oraz jesienne remonty dróg 
dojazdowych do pól, a wspólnie z Nadleśnictwem So-
bibór w ostatnich miesiącach 2018 r. podjęto za kwotę 
około 163 tys. zł częściową modernizację drogi w Jó-
zefowie oraz w Majdanie Stuleńskim. Partycypacja fi-
nansowa Nadleśnictwa stanowi ok. 50% kosztów. 

Należy również zauważyć przebudowę nawierzchni 
na drodze wojewódzkiej 816 (Stulno – Małoziemce) 
o długości 3,3 km dokonaną przez Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Lublinie O/Włodawa w latach 2017/18. 
Ponadto Zakład Gazowniczy sukcesywnie dokonywał 
rozbudowy sieci gazowniczej, dzięki czemu coraz wię-
cej budynków uzyskuje przyłącza gazowe.

ZADANIA NIEINWESTYCYJNE
VII KADENCJI

1. Każdego roku organizowano zebrania sołec-
kie podsumowujące działalność roku  minionego oraz 
przedstawiano plan pracy na rok następny.

2. Zorganizowano 4 Międzynarodowe Sympozja 
Językowe z udziałem naukowców uczelni polskich, 

ukraińskich i białoruskich, na których m.in. omawiano 
współpracę transgraniczą samorządów.

3. Współpraca Gminy z Powiatem Włodawskim 
i zespołem geodetów w sprawie realizacji projektu 
scaleniowego dotyczącego wsi Wola Uhruska, Bytyń 
i Józefów.

4. Organizacja 4 Międzynarodowych Plenerów 
Plastycznych „Kresy 92”.

5. Organizacja 4 edycji „Europejskich Dni Do-
brosąsiedztwa” Zbereże – Adamczuki.

6. Opracowanie dwóch dokumentów stategicznych:
1) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 

2016/20 oraz
2) Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Wola Uhruska na lata 2017/23.
7. Pozyskano z Banku Żywności w Lublinie 

w ciągu ostatnich 4 lat ok. 93 tony żywności i roz-
dysponowano dla około 650 osób z terenu Gminy 

Wola Uhruska spełniających kryteria umożliwiające 
korzystanie ze świadczeń opieki społecznej. (W la-
tach 2005/18 łącznie pozyskano i rozdysponowano 
314 ton żywności).

8. Współpracowano z Powiatowym Urzędem Pra-
cy we Włodawie organizując w Urzędzie Gminy oraz 
jednostkach podległych Gminie staże absolwenckie 
dla 26 osób, roboty publiczne dla 21 osób, prace inter-
wencyjne dla 7 osób oraz prace społecznie użyteczne 
dla 16 osób.

9. Zorganizowano 4 tzw. „białe soboty” we współ-
działaniu z miejscowym SP ZOZ-em i Zarządem 
Okręgowym PZŁ w Chełmie oraz jeden Obóz Spo-
łeczno-Naukowy we współdziałaniu z Uniwersyte-
tem Medycznym w Lublinie, w którym wzięło udział 
15 lekarzy specjalistów oraz 25 studentów kierunku le-
karskiego i analityki medycznej. Podczas obozu udzie-
lono ponad 1200 porad lekarskich.
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Cała VII kadencja (lata 2014-2018) była bardzo 
pracowita. Dominowała praca nad przygotowywa-
niem projektów w miarę ogłaszanych przez Urząd 
Marszałkowski i inne instytucje konkursów. Spośród 
24 projektów – 18 zostało pozytywnie ocenionych 
i dofinansowanych, a dwa pozostałe mają również 
szanse na uzyskanie dotacji. Niestety 4 projekty od-
padły, z których jeden (oświetlenie w Zbereżu) będzie 
realizowany z własnych środków, a pozostałe muszą 
czekać na kolejne konkursy. Z satysfakcją należy od-
notować zrealizowane inwestycje oraz remonty na 
drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 
dzięki czemu na tych drogach nastąpiła poprawa bez-
pieczeństwa ruchu oraz komfortu jazdy.

REASUMUJĄC:

Pracę Samorządu VII kadencji należy ocenić po-
zytywnie. Zrealizowano 11 projektów pomniejszając 
jednocześnie zadłużenie gminy z kwoty ok. 8 mln zł 

na początku kadencji do kwoty 4,2 mln. zł na koniec 
roku 2018, co stanowić będzie ok. 21% w stosunku do 
wartości budżetu br. wynoszącego około 20,4 mln zł. 
Na większość planowanych projektów już uzyskano 
dotacje, co powinno umożliwić ich realizację w przy-
szłości.

W związku z powyższym składamy wyrazy uznania 
wszystkim pracownikom miejscowego Urzędu Gminy 
za pracę na rzecz realizacji zadań inwestycyjnych oraz 
za pracę i życzliwość związaną z obsługą interesan-
tów.

Pragniemy jednocześnie podziękować Radnym, 
Sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych 
gminy, przedstawicielom organizacji społecznych, za-
kładom pracy, a także mieszkańcom Gminy za współ-
pracę, zaangażowanie w sprawy społeczne oraz za 
wszelkie formy wspierania działalności samorządu 
dla dobra publicznego.

Najważniejsza była i jest realizacja spraw społecz-
nych głównie dotyczących zdrowia, oświaty i szero-
ko rozumianego bezpieczeństwa, ale także – w miarę 
możliwości - pomoc w rozwiązywaniu problemów 
indywidualnych mieszkańców gminy, a pozostałe 
działania w tym związane z rozbudową infrastruktu-
ry – były drugoplanowe, choć zawsze oparte o anali-
zowanie potrzeb, własnych możliwości oraz szans na 
pozyskiwanie dofinansowania ze źródeł zewnętrz-
nych.

Z poważaniem:

Przewodniczący        Wójt Gminy
Rady Gminy           Jan Łukasik
Marek Kuszneruk
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8 stycznia – odbył się przetarg na „Odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
na terenie Gminy Wola Uhruska oraz prowadzenia punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” – do przetargu 
przystąpiła jedynie Firma „BAZA” Pana Piotra Kołodyńskie-
go, której oferta przewyższała środki finansowe zabezpie-
czone w budżecie gminy.

10 stycznia – w Urszulinie – konwent Wójtów Powiatu Wło-
dawskiego, na którym przedstawiono plan pracy Powiato-
wego Urzędu Pracy we Włodawie oraz plan scaleń gruntów 
z terenu powiatu Włodawskiego.

25 stycznia XXX Sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na której 
m.in. dokonano zmian w uchwałach dotyczących gospodaro-
waniem odpadami komunalnymi oraz wzorów deklaracji i in-
formacji podatkowych od nieruchomości, rolnego i leśnego.

28 stycznia – Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła 
PZW Wola Uhruska.

29 stycznia – posiedzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi 
Chełmskiej.

31 stycznia – zgodnie z wcześniej zawartą umową do Woli 
Uhruskiej dostarczono żywność z Lubelskiego Banku Żyw-
ności w Lublinie.

5 lutego – w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie dla rolników 
z zakresu elektronicznego wypełniania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie - szkolenie przeprowadzili pracownicy ARiMR 
Oddz. we Włodawie.

10 lutego – w hali sportowo-widowiskowej GOSiR-u – Kon-
cert Galowy z okazji jubileuszu 10-lecia Zespołu Pieśni 
i Tańca „Kresowiak”. Na  koncercie obecni byli m.in. Po-
seł na Sejm RP – Marcin Duszek, przedstawiciel Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Monika Szumiło, 
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof 
Grabczuk, Wicestarosta Powiatu Włodawskiego – Adam 
Panasiuk,  prof. dr hab. Feliks Czyżewski, przedstawiciele 
władz samorządowych Gminy, inni zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy gminy.

20 lutego – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy – debata spo-
łeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji 
we Włodawie – tematem spotkania było bezpieczeństwo 
osób starszych.

23 lutego – w Starostwie Powiatowym we Włodawie – spo-
tkanie dotyczące możliwości opracowania przez studentów 
Politechniki Lubelskiej projektów zagospodarowania okolic 
stacji kolejowych na terenie gmin Wola Uhruska i Włodawa.

24 - 25 lutego – w hali sportowo-widowiskowej odbył się V 
Międzynarodowy Młodzieżowy Halowy Turniej Piłki Nożnej.

8 marca – XXXI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na której 
m.in. dokonano: zmiany sposobu i zakresu świadczenia 
usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
podziału gminy Wola Uhruska na okręgi wyborcze oraz na 
stałe obwody głosowania. Ponadto przyjęto program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2018 r., a także 
udzielono Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej 

w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii 
kolejowej nr 81 Chełm-Włodawa;

9 marca – w Starostwie Powiatowym we Włodawie – spotka-
nie w sprawie organizacji dożynek powiatowych i Europej-
skich Dni Dobrosąsiedztwa.

22 marca – drugi przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Wola Uhruska oraz prowadzenia punktu se-
lektywnej zbiórki odpadów komunalnych” – do przetargu 
ponownie przystąpiła jedynie Firma „BAZA” Pana Piotra 
Kołodyńskiego.

15 marca – w Starostwie Powiatowym we Włodawie miał 
miejsce Konwent Wójtów.

20 marca – w Urzędzie Gminy – spotkanie przedstawicieli 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddz. Włodawa 
z rolnikami z terenu gminy w sprawie wypełniania e-wnio-
sków o dopłaty bezpośrednie.

21 marca – w Łęcznej – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspól-
ników Wirtualne Powiaty 3.

3 kwietnia – przetarg na zadanie: „Budowa świetlicy w Ko-
syniu”.

12 - 27 kwietnia – przegląd gminnych dróg gruntowych.
13 kwietnia – przedstawiciel samorządu Gminy Wola Uhru-

ska wziął udział w posiedzeniu Zarządu Powiatowego 
Związku OSP we Włodawie.

26 kwietnia – miało miejsce posiedzenie Zarządu Gminnego 
Związku OSP w Woli Uhruskiej.

7 maja – ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Zespo-
łu Szkół w Woli Uhruskiej.

10 maja – w Gimnazjum im. Jana Pawła II – spotkanie miesz-
kańców z terenu gminy Wola Uhruska z przedstawicielami 
zakładu gazowniczego.

20 maja – w Urszulinie – międzygminne zawody OSP – pierw-
sze miejsce zajęła jednostka OSP Wola Uhruska.

23 maja – w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie nastąpiło 
podpisanie umowy na dofinansowanie z RPO WL rozbudo-
wy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy 
Wola Uhruska.

25 maja – Wójt Gminy wziął udział w konferencji naukowej 
w Wisznicach nt. „Gmina Wisznice w perspektywie jutra - 
Historia, współczesność, przyszłość”.

25 maja – zorganizowano w miejscowym SP ZOZ akcję z kar-
diologiem.

30 maja – odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespo-
łu Szkół w Woli Uhruskiej – jednym kandydatem był Miro-
sław Konieczny.

30 maja – XXXIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na której to 
m.in. dokonano określenia sezonu kąpieliskowego i wykazu 
kąpielisk na terenie Gminy oraz dokonano ustalenia mak-
symalnej kwoty dofinansowania dla nauczycieli podnoszą-
cych swoje kwalifikacje.

4 czerwca – spotkanie w sprawie możliwości organizacji 
w Woli Uhruskiej Obozu Społeczno-Naukowego Uniwersy-
tetu Medycznego w Lublinie.

8 i 9 czerwca – Jubileusz 90-lecia istnienia Szkoły Podstawo-
wej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej.
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13 czerwca – przetarg na „Termomodernizację Urzędu Gmi-
ny w Woli Uhruskiej”, wpłynęła 1 oferta z kwotą przewyż-
szającą zaplanowane w budżecie środki – przetarg został 
unieważniony i wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego 
o wydłużenie terminu realizacji projektu.

15 i 16 czerwca – w auli Gimnazjum w Woli Uhruskiej – XI 
Sympozjum Polsko-Ukraińskie. W programie  uwzględnio-
no sesję kulturoznawczą poświęconą 190 rocznicy urodzin 
Leona Kunickiego, w ramach której m.in. na cmentarzu pa-
rafialnym w Uhrusku dokonano odsłonięcia odnowionego 
grobowca Kunickich.

20 czerwca – w Starostwie Powiatowym we Włodawie odbył 
się Konwent Wójtów poświęcony problemom suszy oraz 
choroby ASF.

27 czerwca – w auli Gimnazjum w Woli Uhruskiej – robocze 
spotkanie z Wicewojewodą Lubelskim Panem Robertem 
Gmitruczukiem oraz przedstawicielami służb podległych 
Wojewodzie. Tematem spotkania był problem Afrykańskie-
go Pomoru Świń (ASF) oraz klęska suszy w rolnictwie.

28 czerwca – XXXIV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na 
której m.in. udzielono absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 
r., określono wysokość opłat za wynajem świetlic, zwięk-
szono wysokość dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przyję-
to projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy w celu przekazania go do Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopinio-
wania. Ponadto na sesji Przewodniczący Rady Gminy wraz 
z Wójtem Gminy wręczyli podziękowania Panu Czesławowi 
Parolowi – kierownikowi SP ZOZ w Woli Uhruskiej oraz Pani 
Jolancie Molenda – Dyrektorowi BS Leśniowice oddz. w Woli 
Uhruskiej z okazji przejścia na emeryturę.

2-13 lipca – w Woli Uhruskiej – Obóz Społeczno-Naukowy 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, podczas którego le-

karze 13 specjalizacji w asyście 25 studentów udzieliło 935 
porad oraz wykonano 277 badań analitycznych.

14-15 lipca – w Woli Uhruskiej przy ośrodku „Pompka” odbył 
się II Motopiknik, w ramach którego miały miejsce parada 
motocykli, koncerty zespołów rockowych, konkursy, atrak-
cje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

26 lipca – w auli Gimnazjum im. Jana Pawła II – zebranie 
uczestników scalenia gruntów wsi Bytyń oraz części grun-
tów wsi Wola Uhruska i Józefów – spotkanie było poświęco-
ne zasadom szacowania wartości gruntów.

2-3 sierpnia – po raz kolejny gościliśmy uczestników XX Ra-
ciborskiego Rajdu Rowerowego Trzeźwości dookoła Polski.

9-12 sierpnia – w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa 
2018 funkcjonowało pieszo-rowerowe przejście graniczne 
Zbereże-Adamczuki, któremu towarzyszyły m.in. spływ ka-
jakowe Bugiem, zawody wędkarskie, wystawa prac pople-
nerowych „Kresy 92”, transgraniczny bieg Polesie, Jarmark 
i Festyn Nadbużański. W czasie 4 dni trwania imprezy do-
konano 41 636 odpraw granicznych.

17 sierpnia – w auli Gimnazjum im. Jana Pawła II – kolejne ze-
branie poświęcone zasadom szacowania wartości gruntów 
objętych scaleniem.

26 sierpnia – w Orchówku odbyły się Dożynki Powiatu Wło-
dawskiego – w konkursie wieńców dożynkowych 2 miejsce 
zajął wieniec wykonany przez Koło Gospodyń z Siedliszcza. 
Wieniec ten reprezentował Powiat Włodawski na Dożyn-
kach Wojewódzkich w dniu 2 września br. zdobywając wy-
różnienie.

3 września – w hali sportowo-widowiskowej GOSiR-u miała 
miejsce inauguracja roku szkolnego 2018/2019 – jest to 
pierwszy rok funkcjonowania 8-klasowej szkoły podsta-
wowej i ostatni rok funkcjonowania gimnazjum. Uczestnicy 
inauguracji włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowego 
Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Dnia 13 września 2018 r. z Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie otrzymaliśmy informację dotyczącą konieczno-
ści uzupełnienia wniosku pt. „Budowa instalacji fotowol-
taicznych na terenie Gminy Wola Uhruska”, co potwierdza  
fakt otrzymania dotacji z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu, 
który był na liście rezerwowej.

Projekt o wartości 1 165 tys. zł dotyczy budowy 67 małych in-
stalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW (9 inst.), 2,5 kW (4 inst.), 
3 kW (48 inst.), 5 kW (6 inst.). Należy zaznaczyć, że instalacje 
fotowoltaiczne pracować będą w tzw. układzie prosumenckiem 
polegającym na bieżącym wykorzystywaniu energii elektrycz-
nej wytwarzanej z promieniowania słonecznego, wprowadza-
niu nadwyżek energii do sieci energetycznej i odbieraniu 80% 
wprowadzonej energii w rozliczaniu półrocznym.

Instalacje montowane będą na budynkach mieszkalnych, 
gospodarczych lub na gruncie. Podatek VAT, który jest kosz-
tem niekwalifikowanym, a więc nie objętym dotacją – jest 
zróżnicowany i w przypadku montażu paneli na budynkach 
mieszkalnych (45 instalacji) wynosi 8%, natomiast w przy-
padku paneli montowanych na gruncie lub na budynkach go-
spodarczych (22 instalacje) – 23%.

Projekt przygotowywany był pod koniec roku 2016, należy 
więc dokonać ponownego przeliczenia kosztów budowy po-
szczególnych instalacji, biorąc pod uwagę aktualne ceny oraz 
kryteria dotyczące dotacji. Ze wstępnych kalkulacji wynika, że 
koszta budowy poszczególnych instalacji znacząco nie zmie-
nią się, natomiast wzrośnie kwota udziału własnego o wartość 
podatku VAT od dotacji. Należy dodać, że ostateczna wartość 

Budowa instalacji fotowoltaicznych
na budynkach prywatnych coraz bliżej
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Z dniem 30 lipca br. P. Czesław Parol – dotychczaso-
wy Kierownik SP ZOZ-u w Woli Uhruskiej uzyskał prawa 
emerytalne i postanowił z nich skorzystać przechodząc 
na emeryturę.

Na sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca podsumowano 
działalność SP ZOZ-u za rok 2017 oraz w imieniu Samorządu 
i całej społeczności podziękowano P. Kierownikowi za 11 lat 
pracy i kierowanie naszym Ośrodkiem Zdrowia.

Pojawia się więc pytanie, jak dalej będzie funkcjonował SP 
ZOZ w Woli Uhruskiej, z którego usług medycznych korzysta 
ponad 2 600 osób?

SP ZOZ w Woli Uhruskiej, jako jedyny na terenie powiatu 
włodawskiego Zakład „publiczny” świadczy usługi w zakresie 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) zatrudniając aktualnie 
3 lekarzy (lekarza rodzinnego pełniącego jednocześnie obo-
wiązku Kierownika Zakładu, lekarza pediatrę, lekarza stoma-
tologa oraz 4 pielęgniarki, pomoc stomatologiczną i 2 osoby 
z zakresu administracji i obsługi – razem 10 osób).

W związku z przejściem Kierownika na emeryturę zorgani-
zowano konkurs na wyłonienie nowego Kierownika Zakładu 
powołując 7 osobową Komisję Konkursową.

Do konkursu mogły przystępować osoby, niekoniecznie le-
karze, spełniające kryteria zawarte w ustawie z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 160, 
z późn. zm.).

Aby konkurs mógł być skuteczny, winny wpłynąć co naj-
mniej dwie oferty. Mimo dwukrotnej organizacji konkursu 
wpłynęła tylko jedna oferta, a zatem nie mogąc dokonać wy-
boru zgodnie z art. 49 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, Wójt 

Gminy Wola Uhruska ma prawo zatrudnić na stanowisku Kie-
rownika dowolną osobę spełniającą kryteria zawarte w art. 46 
ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, po zasięgnięciu opinii 
Komisji Konkursowej.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wola Uhruska zdecy-
dował zwrócić się do Komisji Konkursowej z prośbą o wyraża-
nie opinii co do zatrudnienia P. Violetty Żylińskiej na stanowi-
sku Kierownika SP ZOZ w Woli Uhruskiej. Po uzyskaniu opinii 
Wójt zamierza zatrudnić P. Żylińską na stanowisku Kierowni-
ka SP ZOZ na okres 6 lat dając możliwość organizacji pracy Za-
kładu zgodnie z wizją zaproponowaną w ofercie konkursowej.

Pani Violetta Żylińska w 1997 r. ukończyła Wydział Le-
karski Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet 
Medyczny) z wynikiem bardzo dobrym. Specjalizację lekarza 
rodzinnego uzyskała w roku 2006. Pracowała m.in. w Instytu-
cie Medycyny Wsi w Lublinie, w Poliklinice i NZOZ „Prof-Med” 
w Chełmie. W SP ZOZ w Woli Uhruskiej jako lekarz pracuje od 
2009 r., a od 2012 r. pełniła dodatkowo funkcję Zastępcy Kie-
rownika Zakładu. Pani Violetta Żylińska cieszy się uznaniem 
pacjentów jako lekarz, prezentuje również wysoką kulturę 
osobistą, a ponadto ma dobry kontakt ze współpracownikami 
i poprzez złożenie oferty konkursowej wyraża chęć podjęcia 
się funkcji Kierownika.

Należy wyrazić nadzieję, że P. V. Żylińska poradzi sobie z no-
wymi wyzwaniami, dla dobra społeczności oraz własnej sa-
tysfakcji, a miejscowy samorząd oraz obecna i przyszła Rada 
Społeczna SP ZOZ-u będą wspierać działania dotyczące funk-
cjonowania zakładu.

Mariusz Jachimczuk

Co dalej z SP ZOZ-em w Woli Uhruskiej?

poszczególnych instalacji, a tym samym wartość tzw. udziału 
własnego, zostanie określona dopiero po przetargu na wyło-
nienie wykonawcy robót. Nie mniej jednak należy stwierdzić, 
że finansowy udział własny uczestników projektu, dla insta-
lacji montowanych na budynkach mieszkalnych (VAT-8%) nie 
powinien być wyższy niż 25% całości kosztów przy dotacji 
75% z Unii Europejskiej, a w przypadku instalacji montowa-
nych na gruncie lub na budynkach gospodarczych (VAT-23%) 
– udział własny około 31% przy dotacji – około 69% całości 
kosztów. Termin realizacji projektu będzie wydłużony. Zabie-
gamy o to, aby w umowie pomiędzy Urzędem Marszałkow-
skim w Lublinie, a Gminą Wola Uhruska, datą zakończenia 
projektu był 31 października 2019 roku. 

Po podpisaniu wyżej wymienionej umowy zwrócimy się do 
wszystkich 67 uczestników projektu, z propozycją podpisania 
aneksu do wcześniej zawartej umowy, uściślającego warunki 

realizacji zadania. Na podstawie wcześniej uzyskanych infor-
macji wiemy, że kilka osób rozważa ewentualną rezygnację 
z uczestnictwa w projekcie. W takiej sytuacji zostanie utwo-
rzona lista rezerwowa osób, które już okazują zainteresowa-
nie uczestnictwem w projekcie poprzez przejęcie i montaż na 
własnym obiekcie – instalacji osoby rezygnującej.

Reasumując, przy tak znaczącej dotacji z Unii Europejskiej 
i możliwości odzyskania 80% energii wprowadzonej do sieci 
(zamiast zakupu i montażu akumulatorów), budowa instalacji 
fotowoltaicznych  (PV) jest jak najbardziej opłacalna i uzasad-
niona.

W przypadku braku środków na tzw. udział własny, war-
to rozważyć wzięcie niskoprocentowego kredytu lub pożycz-
ki z możliwością – przynajmniej częściowej – spłaty kredytu 
oszczędnościami pochodzącymi z niższych opłat za energię 
elektryczną.

Wójt Gminy
Jan Łukasik
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