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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINY WOLA UHRUSKA W ROKU 2016.

Rok 2016 – to czas przygotowywania projektów oczekiwanych przez mieszkańców,
na które Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłaszał nabory wniosków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich a konkretnie:
1.Przygotowano trzy wnioski dotyczące budowy dróg, z których dwa uzyskały dotacje
i będą realizowane w latach 2017/2018, a ponadto będzie realizowany jeden wniosek
powiatowy, w którym gmina partycypuje finansowo.
2.Przygotowano trzy wnioski z zakresu gospodarki wodnościekowej dotyczące dalszej
rozbudowy sieci kanalizacyjnej, budowy oczyszczalni przydomowych oraz
oczyszczalni wraz z kanalizacją w miejscowości Stulno. Wniosek dotyczący rozbudowy
kanalizacji nie uzyskał dofinansowania i będzie składany do RPO ponownie podczas
kolejnego naboru w roku 2017, natomiast dwa pozostałe złożono do PROW-u
i oczekujemy na ich ocenę.
3.Złożono cztery wnioski dotyczące termomodernizacji budynków Szkół
Podstawowych w Woli Uhruskiej, Uhrusku, Macoszynie Dużym oraz budynku
Urzędu Gminy.
4.Złożono dwa wnioski do działania „promocja niskoemisyjności”, a dotyczące budowy
świetlicy w Kosyniu w formie budynku pasywnego oraz budowy energooszczędnego
oświetlenia drogowego w Zbereżu.
5.Przygotowano i złożono dwa wnioski do Lokalnej Grupy Działania dotyczące
dofinansowania budowy:
– trzech placów zabaw wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Zbereżu,
Siedliszczu i Piaskach oraz
– na budowę sceny zadaszonej w Woli Uhruskiej.
6.Wspólnie z gminą Szack (UA) złożono wniosek w formie koncepcji do programu
(PL-BY-UA) na dofinansowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Woli

Uhruskiej oraz na zakup dwóch samochodów pożarniczych typu średniego dla OSP
Wola Uhruska i Uhrusk.
(Gmina ukraińska jest zainteresowana zakupem dwóch samochodów typu średniego,
samochodu terenowego oraz łodzi ratunkowej).
7.Przygotowano projekt dotyczący budowy 67 instalacji fotowoltaicznych – projekt
uzyskał 83,5 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania i znajduje się na liście rezerwowej.
Łącznie gmina przygotowała 16 projektów oraz dodatkowo uczestniczyła w
przygotowaniu jednego projektu – drogowego realizowanego przez Zarząd Dróg
Powiatowych we Włodawie.
Spośród złożonych wniosków uzyskały dofinansowanie 3 wnioski drogowe, w tym
jeden powiatowy, dwa wnioski zostały negatywnie załatwione („ Budowa drogi „Rampa” w
Woli Uhruskiej” oraz wniosek kanalizacyjny, jeden wniosek - „fotowoltaika” jest na liście
rezerwowej, a pozostałe – aktualnie są rozpatrywane – rozstrzygnięcia winny zaistnieć do
końca I kwartału roku 2017).

Zadania dodatkowe realizowane w roku 2016.
1.Remonty dróg gminnych we wszystkich sołectwach.
2.Remont i modernizacja części drogi w Siedliszczu z dofinansowaniem z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
3.Budowa przystanków autobusowych w Siedliszczu , Uhrusku, Starym Stulnie, Piaskach
i Zbereżu.
4.Organizacja Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „KRESY 92”.
5.Współorganizacja ze Starostwem Powiatowym we Włodawie oraz Rejonem Szack (UA)
Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa, podczas których w czasie pięciu dni granicę
przekroczyło około 50 tys. osób.
6.Współpraca ze Starostwem Powiatowym we Włodawie w zakresie przygotowania
projektu scaleniowego gruntów wsi Bytyń oraz części wsi Wola Uhruska i Józefów.
7.Organizacja międzygminnych zawodów pożarniczych dla gmin: Hańsk, Urszulin oraz
Wola Uhruska.

PLAN NA ROK 2017
1.Budowa dróg gminnych w Woli Uhruskiej (ul. Zielona, Ogrodowa, Przelotowa i część
Nadbużańskiej).
2.Rozpoczęcie budowy drogi Siedliszcze – Przymiarki.
3.Współfinansowanie budowy drogi powiatowej Uhrusk – Łukówek.
4.Remont dróg gminnych.
5.Remont częściowy budynku po byłym Posterunku Policji w Woli Uhruskiej.
KOLEJNE PROJEKTY
1.Przygotowanie projektu dotyczącego rewitalizacji terenów w Woli Uhruskiej i Uhrusku.
2.Przygotowanie projektu dotyczącego budowy infrastruktury turystycznej przy starorzeczu
i zalewie w Woli Uhruskiej i Bytyniu.
3.Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Uhruskiej.
4.Przygotowanie projektu dot. budowy drogi w obrębie „Rampy” w Woli Uhruskiej oraz
projektu dot. zagospodarowania targowiska.
INNE ZADANIA
1.Organizacja kolejnego pleneru „KRESY 92”.
2.Współorganizacja Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w Zbereżu.
3.Współpraca ze Starostwem Powiatowym we Włodawie w sprawie kontynuacji projektu
scaleniowego.
4.Realizacja zadań ujętych w planach funduszu sołeckiego.
5.Uzupełnienia wniosków złożonych do programów pomocowych i ewentualne
rozpoczęcie realizacji tych projektów, które uzyskają pozytywną ocenę.
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