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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GMINY WOLA
UHRUSKA W 2019 ROKU
Działania Samorządu Gminy Wola Uhruska
w roku 2019 koncentrowały się wokół spraw społecznych oraz gospodarczych na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz poprawy warunków życia
mieszkańców. Dla Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych miniony rok obfitował w wiele inicjatyw realizowanych we własnym zakresie oraz we
współdziałaniu z innymi podmiotami. Do najbardziej istotnych należą:
Organizacja 10-tej edycji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki. W dniach 9-11
sierpnia uruchomiona została odprawa graniczna,
która cieszyła się niesłabnącym od lat zainteresowaniem mieszkańców i turystów czego dowodem jest
ponad 30 tys. odpraw granicznych w ciągu 3 dni. Była
to w założeniu ostatnia edycja tego wydarzenia, gdyż
nie udało się osiągnąć celu jakim jest podjęcie decyzji
o utworzeniu stałego przejścia granicznego z Ukrainą
w tym miejscu. O potrzebie takiego przejścia świadczą
statystki – w ciągu 10 edycji dokonano ponad 300 tys.
odpraw granicznych, co dało średnią 597 odpraw na
godzinę.

Organizacja wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie Obozu Społeczno-Naukowego.
W dniach 1-12 lipca w Woli Uhruskiej 13 lekarzy różnych specjalizacji w asyście studentów udzieliło ponad
950 specjalistycznych porad medycznych. W ramach
obozu funkcjonowało również laboratorium anali-

tyczne, w którym dokonano blisko 330 badań diagnostycznych. Warto zaznaczyć, że ubiegłoroczny Obóz
był organizowany w Woli Uhruskiej już po raz 12.
Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola
Uhruska” Księdzu Kanonikowi Józefowi Kuzawińskiemu – proboszczowi parafii pw. Ducha Świętego
w Woli Uhruskiej. Nadanie tego tytułu na uroczystej
sesji Rady Gminy dnia 14 grudnia było wyrazem najwyższego uznania i szacunku dla księdza proboszcza
w odpowiedzi na wniosek złożony przez Panią Monikę
Kanadys-Szostak z Woli Uhruskiej poparty podpisami
626 mieszkańców naszej gminy.

Honorowe obywatelstwo Rada Gminy Wola Uhruska nadała już drugiej osobie – pierwszą jest prof. dr
hab. Feliks Czyżewski, który w ubiegłym roku został
także wyróżniony honorowym obywatelstwem Włodawy. Uroczystości te odbyły się 7 czerwca w ramach
sympozjum naukowego Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS pt. „Pogranicze językowe i kulturowe słowiańszczyzny”, którego kontynuacja miała miejsce 8
czerwca w Woli Uhruskiej. Sympozja takie odbywają
się w Woli Uhruskiej już od kilkunastu lat, a jednym
z ich efektów jest książka z 2003 r. pt. „Gmina Wola
Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kultura”.
Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku w Gminie
Wola Uhruska były Dożynki Powiatu Włodawskiego, które odbyły się 1 września. Ostatni raz powiatowe święto plonów Wola Uhruska organizowała 30
sierpnia 2009 r. i odbyło się ono na stadionie GOSiR-

-u. Po 10 latach Dożynki Powiatowe znów zawitały do
naszej Gminy i tym razem zorganizowane zostały na
terenach rekreacyjnych przy tzw. „Pompce”. Pogoda,
podobnie jak przed laty, dopisała i uczestnicy mogli
w pełni cieszyć się przygotowanymi atrakcjami, do
których należało zaliczyć obficie i smakowicie zaopatrzone stoiska gminne i kół gospodyń wiejskich oraz
program artystyczny z koncertem zespołu NEWS.

Równie udany, choć ze zmienną pogodą, okazał się
III już Motopiknik w Woli Uhruskiej. Na terenach przy
„Pompce” 20 i 21 lipca Pizzeria OAZA współdziałając
z GOSiR-em zorganizowała święto miłośników motocykli z licznymi konkursami, zabawami i koncertami
rockowymi. Największą gwiazdą był lubelski zespół
CZZK, znany głównie z grania coverów Kultu i Kazika
Staszewskiego.

Ośrodek „Pompka” staje się swoistym centrum kultury w Woli Uhruskiej. To właśnie tam w dniach 3-11
sierpnia odbywał się kolejny Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92”. Tym razem gościliśmy
6 artystów rzeźby i 8 malarzy. Efektem plenerowych
prac były m.in. kolejne stacje różańcowe, które zostały
ustawione przy drogach gminnych wiodących do miejscowego kościoła.
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Miniony rok 2019 był również owocny w różnego
rodzaju działania inwestycyjne, z których najważniejsze to:
Przebudowa drogi gminnej w Siedliszczu – droga
o długości 3,793 km została kompleksowo przebudowana dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Łączny koszt zadania
wyniósł 2,175 mln zł, z czego 1,037 mln zł pochodziło z dotacji. W realizacji tego zadania udział finansowy
w kwocie 101 tys. zł miała również Gmina Ruda-Huta,
przez którą przebiega fragment tej drogi.

Budowa nowego ujęcia wody w Woli Uhruskiej
– w ramach projektu „Rozbudowa systemu wod-kan
na terenie gminy Wola Uhruska” współfinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w latach 20182019 r. zostało wykonane nowe ujęcie wody w Woli
Uhruskiej. Jest ono zlokalizowane przy ul. Leśnej
w odległości ok. 400 m od istniejącej stacji uzdatniania
wody. Ponadto dokonano renowacji jednego z istniejących odwiertów dotychczasowego ujęcia wody oraz
remontu zbiorników magazynujących. Wybudowano
także instalację fotowoltaiczną o mocy 39 kW oraz
zmodernizowano system automatyki uwzględniający
dodatkową studnię. Łączne poniesione koszty projektu to kwota 1,416 mln zł. Do wykonania w ramach
projektu pozostaje jeszcze rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Bytyniu oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Całkowita planowana wartość
projektu to kwota 4,756 mln zł, a dotacja 3,001 ml
zł (63%).

Termomodernizacja budynków szkolnych w Macoszynie Dużym i w Uhrusku – w ramach dwóch
projektów współfinansowanych z Regionalnego Pro-
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gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 wykonane zostały roboty budowlane
polegające m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych,
wymianie pokrycia dachowego, wymianie instalacji
centralnego ogrzewania, wymianie oświetlenia na
energooszczędne w budynkach Szkół Podstawowych
w Macoszynie Dużym i w Uhrusku (tu dodatkowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową). Łączne poniesione koszty w Macoszynie Dużym wyniosły 602,1
tys. zł, a w Uhrusku 533,9 tys. zł. Dotacja do obu zadań wyniosła 516,8 tys. zł, co stanowi 45,5%.
Zakończenie budowy pasywnego budynku świetlicy wiejskiej w Kosyniu wraz z wykonaniem zagospodarowania otoczenia świetlicy. Nowa świetlica
powstała w miejscu dotychczasowej i jest budynkiem
pasywnym, tj. budynkiem, do którego budowy wykorzystywano systemy o podwyższonych parametrach
izolacji cieplnej z zastosowaniem technologii pozyskiwania energii z otoczenia. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 powstał obiekt wyposażony
w instalację paneli fotowoltaicznych, gruntową pompę ciepła, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
(rekuperacja). Łączne koszty przedsięwzięcia wyniosły 533,2 tys. zł, z czego 322,8 tys. zł (60,5%) stanowiła dotacja z RPO WL.

Przy świetlicy wykonane zostało w ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 zagospodarowanie w postaci m.in. placu zabaw, boiska i altany rekreacyjnej.
Łączna wartość zagospodarowania wyniosła 315,4
tys. zł, z czego 179,7 tys. zł stanowi dotacja (56,8%).

Dojście do peronu na terenie przylegającym do
dworca kolejowego. Po wielu staraniach udało się
przekonać PKP S.A. do wybudowania w Woli Uhruskiej przejścia przez tory kolejowe umożliwiające bezpieczne i zgodne z przepisami dojście do peronu od
zachodniej strony miejscowości. Dzięki stosownemu
porozumieniu Gmina na własny koszt w kwocie 27,1
tys. zł wykonała utwardzenie kostką brukową dojście
od strony wschodniej, a PKP również na koszt własny
wykonała barierki i przejście przez tory.
Modernizacja drogi gminnej w Macoszynie Dużym. Dzięki dotacji z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Macoszynie Dużym wykonano utwardze-

nie kruszywem ok. 0,4 km drogi. Wartość przebudowy
wyniosła 49,1 tys. zł, z czego 29,0 tys. zł stanowiła
dotacja (59%).

Oprócz ww. zadań jednocześnie przygotowywano
dokumentacje techniczne, wnioski o dofinansowanie
i dokumentacje przetargowe na kolejne przedsięwzięcia takie jak budowa drogi (tzw. rampy kolejowej)
w Woli Uhruskiej, instalacji fotowoltaicznych czy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Podsumowując miniony rok nie można również
pominąć współpracy Gminy ze Starostwem Powiatowym we Włodawie i Wojewódzkim Biurem Geodezji Pracownia w Zamościu przy prowadzeniu prac
scaleniowych gruntów wsi Bytyń oraz części Woli
Uhruskiej i Józefowa. Efektem tej współpracy jest
projekt scaleniowy, z którym można było się zapoznać w dniach od 25 listopada do 4 grudnia. Po jego
zatwierdzeniu nastąpią prace zagospodarowania poscaleniowego, w ramach których wykonane zostaną
roboty budowlane na wielu istniejących i nowo zaprojektowanych drogach wiodących do gruntów rolnych
i zabudowań.
We współpracy z Powiatem udało się również uruchomić połączenia komunikacji publicznej na trasie Macoszyn Duży – Wola Uhruska – Włodawa.
Ponadto Gmina współpracując ze Stowarzyszeniem
Rozwoju Gospodarczego „Gmina Nadbużańska” im.
Waldemara Stelmacha przekazywała swoim mieszkańcom blisko 16,5 tony żywności pochodzącej z Banku Żywności w Lublinie.
Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami
Urząd Gminy zaangażowany był w organizację powszechnych wyborów do Parlamentu Europejskiego
oraz do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Frekwencja w gminie Wola Uhruska wyniosła odpowiednio 30% - do PE i 40% - do Sejmu i Senatu RP.
Poza tym przez ponad 2 miesiące Gmina była poddana kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. W wyniku tej kontroli wystosowano
wnioski pokontrolne zawierające 22 punkty z zakresu
rachunkowości i sprawozdawczości, dochodów i wydatków budżetowych, udzielonych dotacji oraz gospodarowania mieniem.
Warto przypomnieć również fakt, że od początku
kwietnia strona internetowa gminy Wola Uhruska zyskała nową formę. Nowy serwis internetowy zastąpił
funkcjonującą od kilkunastu lat, stronę internetową.
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Mariusz Jachimczuk
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• 2 stycznia 2019 r. – w Bytyniu odbyło się spotkanie Rady Uczestników Scalenia Gruntów wsi Bytyń,
Wola Uhruska i Józefów.

• 4 kwietnia – dyskusja nad zastrzeżeniami Przewodniczącego Rady Uczestników Scalenia gruntów
wsi Bytyń, Wola Uhruska i Józefów.

• 24 stycznia – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
odbyło się szkolenie dla rolników dot. nowoczesnych
metod uprawy zbóż organizowane przez LODR- Końskowola oraz Włodawa.

• 26 kwietnia – spotkanie w Starostwie Powiatowym we Włodawie dotyczące organizacji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa.

• 18 stycznia – IV sesja Rady Gminy zwołana w
trybie nadzwyczajnym, na której dokonano zmian w
budżecie gminy w związku z wyrokiem sądu apelacyjnego o zapłatę zadośćuczynienia.

• 1 lutego – miało miejsce zebranie sprawozdawcze
OSP Wola Uhruska.
• 3 lutego – zebranie Koła Wędkarskiego PZW w
Woli Uhruskiej.

• 11 lutego – posiedzenie Zarządu Gminnego
Związku OSP oraz spotkanie Prezydium z Radnymi i
przedstawicielami jednostek OSP Wola Uhruska.
• 12 lutego – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
spotkanie organizacyjne z nowo wybranymi Sołtysami z terenu gminy.
• 12 lutego – w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy
szkolenie dla rolników z zakresu chemizacji.

• 15 lutego – V sesja Rady Gminy, na której m.in.
przyjęto plany pracy Rady Gminy, dokonano zmian
w statutach sołectw, ustalono nowe stawki za wynajem świetlic oraz przyjęto programy przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, dożywiania „Posiłek w szkole i
w domu”.
• 22 lutego – w miejscowości Bytyń spotkanie Rady
Uczestników Scalenia, na którym to podjęto uchwałę
dotyczącą szacowania gruntów objętych scaleniem.
• 23-24 lutego – międzynarodowy halowy turniej
piłki nożnej drużyn młodzieżowych.

• 15 marca – wizja lokalna dotycząca budowy przejścia dla pieszych przez tory kolejowe przy przystanku
PKP w Woli Uhruskiej.
• 27 marca – VI sesja Rady Gminy, na której m.in.
określono sezon kąpielowy z wykazem kąpielisk,
przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, dokonano zmian w budżecie oraz wysłuchano raportów i sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
• 28 marca – przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wygrany przez PW BAZA
Piotr Kołodyński.
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• 9 kwietnia – VII sesja Rady Gminy zwołana w trybie nadzwyczajnym, na której dokonano zmian w budżecie gminy w związku rozstrzygnięciem przetargu
na budowę drogi gminnej w Siedliszczu.

• 3 maja – obchody kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowane przy pomniku
ku czci poległym i pomordowanym żołnierzom AK
Nadbużanka.
• 7-8 czerwca – we Włodawie i w Woli Uhruskiej
sympozjum naukowe Instytutu Filologii Słowiańskiej
UMCS pt. „Pogranicze językowe i kulturowe słowiańszczyzny” poprzedzone nadaniem tytuł Honorowego
Obywatela Włodawy Prof. dr. hab. Feliksowi Czyżewskiemu.
• 21 czerwca – VIII sesja Rady Gminy, na której
m.in. przyznano pomoc finansową na organizację połączeń kolejowych szynobusem oraz na budowę drogi
powiatowej Stulno – Macoszyn Mały, powołano Radę
Społeczną przy SP ZOZ w Woli Uhruskiej oraz dokonano zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie
finansowej.

• 27 czerwca – IX sesja Rady Gminy, na której m.in.
przedstawiono Raport o stanie gminy za 2018 r., przyjęto sprawozdania finansowe za 2018 r. udzielono
absolutorium Wójtowi oraz zwiększono wysokość dopłat do taryf zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
• 28 czerwca – zebranie Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego im. Waldemara Stelmacha w Woli
Uhruskie, na którym wybrano nowego Prezesa Panią
Katarzynę Wnuk.

• 1-12 lipca – Obóz Społeczno-Naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – 13 lekarzy specjalistów
i 24 studentów medycyny w Woli Uhruskiej udzieliło
1281 porad medycznych, w tym wykonano 329 badań
laboratoryjnych.
• 4 lipca – spotkanie z geodetami w sprawie zagospodarowania gruntów gminnych w ramach ww. scaleń.

• 9 lipca – spotkanie organizacyjne ze wszystkimi
służbami mundurowymi w Starostwie Powiatowym
we Włodawie przed Europejskimi Dniami Dobrosąsiedztwa.
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• 20-21 lipca – na obiektach Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji odbył się III Motopiknik organizowany przez Pizzerię OAZA we współpracy z Gminą.

no informacji o realizacji zadań oświatowych za rok
szkolny 2018-2019 i informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, wójta i kierowników
jednostek organizacyjnych.

• 1-2 sierpnia – w Woli Uhruskiej gościliśmy uczestników Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk
Trzeźwościowych Dookoła Polski organizowanego
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka TĘCZA w
Raciborzu.

• 20 listopada – zebranie z uczestnikami scalenia
gruntów.

• 30 lipca – odbiór zadań „Poprawa efektywności
energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym” oraz „Budowa obudowy studni głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym oraz modernizacja stacji uzdatniana wody w Woli Uhruskiej.

• 2 sierpnia – X sesja Rady Gminy, na której m.in.
ustalono plan sieci szkół publicznych na terenie gminy, dokonano zmiany wysokości zniżki wymiaru godzin dla wicedyrektora Zespołu Szkół oraz powołano
Zespół ds. opiniowania kandydatur na ławników.
• 3-11 sierpnia – Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92”.
• 9-11 sierpnia – X jubileuszowa edycja Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki.

• 27 sierpnia – dokonano odbioru budowy świetlicy w Kosyniu.

• 1 września – w Woli Uhruskiej odbyły się Dożynki
Powiatu Włodawskiego.
• 5 września – dokonano odbioru oświetlenia sceny w Woli Uhruskiej.
• 10 września – dokonano odbioru końcowego zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku
Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym.

• 24 września – zebranie sprawozdawcze Nadbużańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego.

• 8 listopada – w hali sportowo-widowiskowej GOSiR odbyła się przygotowana przez Zespół Szkół w
Woli Uhruskiej akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
• 21 listopada – spotkanie robocze z udziałem
Nadbużańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
oraz Kół Gospodyń Wiejskich.
• 22 listopada – spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie nt.
Programu „Czyste powietrze” i „Mój prąd” oraz programu dla rolników.
• 27 listopada – przekazanie placu budowy wykonawcy drogi (rampa) oraz posiedzenie Zarządu Gminnego OSP.

• 9 grudnia – rozprawa administracyjna w Starostwie Powiatowym z udziałem przedstawicieli Starostwa, PKP oraz biegłego rzeczoznawcy majątkowego w sprawie wysokości odszkodowania za przejęty
grunt pod drogę gminną tzw. Rampa.
• 12 grudnia – konkurs czytelniczy zorganizowany
przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz nauczycieli
Zespołu Szkół.
• 14 grudnia – XIII - uroczysta sesja Rady Gminy
dotycząca nadania Honorowego Obywatela Gminy
Wola Uhruska ks. kanonikowi Józefowi Kuzawińskiemu, a wręczenie tytułu nastąpiło 15 grudnia.

• 11 października – w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej dokonano otwarcia pracowni biologicznej.

• 19 grudnia – XIV sesja Rady Gminy, na której
m.in. rozpoczęto procedurę zmiany lokalizacji Szkoły
Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego z ul. Szkolnej na
ul. Gimnazjalną, zdecydowano o likwidacji Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego i przejęciu
jego zadań przez Urząd Gminy oraz uchwalono Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na
2020 r.

• 25 października – XII sesja rady Gminy, na której m.in. określono wysokość podatków na rok 2020,
ustalono zasady nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska”, dokonano zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli oraz wysłucha-
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• 10 października – w Bytyniu zebranie scaleniowe mieszkańców wsi Józefów, Bytyń i Wola Uhruska.

• 16 października – XI sesja Rady Gminy, na której
m.in. dokonano wyboru ławnika, rozpatrzono skargę
na działalność Wójta oraz dokonano zmian w budżecie gminy i w wieloletniej prognozie finansowej.

• 30 grudnia – XV sesja Rady Gminy, na której m.in.
dokonano zmian w budżecie gminy na 2019 r., przyjęto budżet na 2020 r. oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2023, określono górne stawki opłat
za odpady komunalne z nieruchomości niezmieszkałych i za wywóz nieczystości ciekłych, a także przyjęto
program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 r.
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE
GMINY WOLA UHRUSKA W 2020 ROKU
1) Sołectwo Uhrusk – 15 stycznia o godz. 13:00 w Remizo-świetlicy w Uhrusku;
2) Sołectwo Bytyń – 16 stycznia o godz. 13:00 w Świetlicy w Bytyniu;

3) Sołectwo Wola Uhruska – 17 stycznia o godz. 13:00 w Ośrodku „Pompka” w Woli Uhruskiej;

4) Sołectwo Kosyń – 21 stycznia o godz. 12:00 w Świetlicy w Kosyniu – uroczyste otwarcie Świetlicy;
5) Sołectwa Stulno i Majdan Stuleński – 22 stycznia o godz. 13:00 w Świetlicy w Stulnie;

6) Sołectwo Macoszyn Duży – 24 stycznia o godz. 13:00 w Szkole Podstawowej w Macoszynie Dużym;
7) Sołectwa Mszanna i Mszanna-Kolonia – 28 stycznia o godz. 13:00 w Świetlicy w Mszannie;
8) Sołectwo Siedliszcze – 29 stycznia o godz. 13:00 w Świetlicy w Siedliszczu;

9) Sołectwa Mszanka i Józefów – 31 stycznia o godz. 13:00 w Świetlicy w Mszance;

10) Sołectwa Stanisławów i Potoki – 4 lutego o godz. 13:00 w mieszkaniu Sołtysa Stanisławowa – P. Biernackiego;
11) Sołectwo Piaski – 5 lutego o godz. 13:00 w Remizo-świetlicy w Piaskach;
12) Sołectwo Zbereże – 7 lutego o godz. 13:00 w Świetlicy w Zbereżu.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

W budżecie Gminy na 2020 r. została zaplanowana kwota 274,5 tys. zł na realizację zadań zgłoszonych przez poszczególne sołectwa w ramach tzw.
Funduszu Sołeckiego. Podział na poszczególne zadania wg sołectw przedstawia się następująco:

1) Bytyń – kwota 24 318 zł, w tym: utrzymanie
i wyposażanie świetlicy – 5 950 zł, wynagrodzenia
opiekuna świetlicy – 6 000 zł, remonty dróg gruntowych – 3 450 zł, remont wiaty przystankowej – 500 zł,
dofinansowanie budowy chodnika – 3 418 zł, organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci – 500 zł, organizacja imprez okolicznościowych promujących sołectwo
– 4 500 zł;
2) Józefów – kwota 10 347 zł, w tym: remonty
dróg gruntowych – 8 500 zł, zimowe utrzymanie dróg
– 1 847 zł;
3) Kosyń – kwota 16 416 zł, w tym: remonty dróg
gruntowych – 5 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – 500
zł, energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 1 000
zł, zakup wyposażenia do świetlicy – 5 200 zł, wynagrodzenie opiekuna świetlicy – 4 400 zł, utrzymanie
świetlicy 316 zł;
4) Macoszyn Duży – kwota 13 971 zł, w tym: remonty dróg gruntowych – 3 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – 3 000 zł, zagospodarowanie działki sołeckiej (budowa sanitariatu i altany oraz utwardzenie)
– 7 971 zł;
5) Mszanka – kwota 11 133 zł, w tym: zimowe
utrzymanie dróg – 2 000 zł, remont podłogi i malowanie świetlicy – 6 133 zł, remonty dróg – 3 000;
6) Mszanna – kwota 14 364 zł, w tym: zimowe
utrzymanie dróg – 2500 zł, remonty dróg – 9 000 zł,
utrzymanie i doposażenie świetlicy – 2 864 zł;
7) Mszanna-Kolonia – kwota 9 343 zł, w tym:
zimowe utrzymanie dróg – 1 000 zł, remonty dróg
i utwardzenie płytami Jomb – 8 343 zł;
8) Majdan Stuleński – kwota 11 307 zł, w tym: zi6

mowe utrzymanie dróg – 1 307 zł, remonty dróg – 10
000 zł;
9) Piaski – kwota 13 403 zł, w tym: zakup siatki na
ogrodzenie świetlicy – 3 000 zł, doprowadzenie wody
do budynku gospodarczego – 8 000 zł, remonty dróg –
1 403 zł, zimowe utrzymanie dróg – 1 000 zł;
10) Potoki – kwota 10 260 zł, w tym: zimowe
utrzymanie dróg – 1 260 zł, remonty dróg – 9 000 zł;
11) Stanisławów – kwota 10 958 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg – 3 000 zł, remonty dróg – 7 958
zł;
12) Siedliszcze – kwota 19 952 zł, w tym: remonty
dróg – 5 002 zł, zimowe utrzymanie dróg – 1 000 zł,
utrzymanie świetlicy – 5 550 zł, energia elektryczna
oświetlenia ulicznego – 2 000 zł, remont kosiarki –
400 zł, wynagrodzenie opiekuna świetlicy – 6 000 zł;
13) Stulno – kwota 18 773 zł, w tym: utrzymanie
świetlicy – 1 773 zł, zimowe utrzymanie dróg – 2 000
zł, wynagrodzenie opiekuna świetlicy – 6 000 zł, energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 1 500 zł, malowanie podłóg i ścian w świetlicy – 6 000 zł, zakup kosy
spalinowej – 1 500 zł;
14) Uhrusk – kwota 31 260 zł, w tym: zimowe
utrzymanie dróg – 1 500 zł, remonty dróg – 5 060 zł,
organizacja festynu – 700 zł, utrzymanie świetlicy –
4 000 zł, wynagrodzenie opiekuna świetlicy – 6 000
zł, prace remontowe w świetlicy (wymiana podłogi,
ogrzewanie) – 14 000 zł;
15) Wola Uhruska, kwota 43 659 zł, w tym: organizacja imprezy promującej sołectwo 7 000 zł, budowa
oświetlenie ulicznego (ul. Dolna i Piaskowa) – 28 000
zł, remonty dróg – 2 659 zł, wykonanie odwodnienia
na ul. Gimnazjalnej – 6 000 zł;
16) Zbereże – kwota 15 062 zł, w tym: remonty
bieżące dróg – 2 062 zł, oświetlenie uliczne – 2 000
zł, doposażenie świetlicy – 2 000 zł, utrzymanie świetlicy – 2 500 zł, bieżące naprawy w świetlicy – 500 zł,
wynagrodzenie opiekuna świetlicy – 6 000 zł.
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PLAN ZADAŃ SAMORZĄDU
GMINY WOLA UHRUSKA NA ROK 2020
30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Wola Uhruska
uchwaliła budżet na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020/23. Zaplanowano dochody w kwocie 22,287 mln zł, w tym dochody bieżące – 18,011 mln zł i dochody majątkowe – 4,276 mln
zł oraz wydatki – 24,118 mln zł, w tym wydatki bieżące – 16,443 mln zł oraz majątkowe – 7,675 mln zł.
Deficyt budżetowy związany z realizacja inwestycji
wynosi 1,831 mln zł i zostanie pokryty kwotą 131
tys. zł z tzw. wolnych środków oraz kredytem bankowym wynoszącym 1,7 mln zł.
Oba wyżej wymienione dokumenty oprócz dochodów i wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty, opieki społecznej, administracji samorządowej oraz jednostek administracyjnych gminy,
zawierają wykaz projektów inwestycyjnych, a także
plany remontów dróg i obiektów podlegających gminie – głównie ujętych w Funduszach Sołeckich poszczególnych wsi.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2020 oraz latach następnych należą:

1. Budowa drogi gminnej w Woli Uhruskiej od
drogi wojewódzkiej 819 do drogi powiatowej: Wola
Uhruska – Potoki (tzw. rampa kolejowa). Powstanie
utwardzona droga o długości ok. 900 m, szerokości:
5 m z jednostronnie usytuowanym chodnikiem o szerokości 2 m i o długości 350 m, a także oświetleniem
ulicznym w okolicach terenu zabudowanego. Czas realizacji – rok 2020, a wartość inwestycji 1,398 mln zł
z 50% dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Rozbudowa systemu wod-kan. na terenie
gminy Wola Uhruska. Projekt dotyczy rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Bytyniu, budowy przy oczyszczalni instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 KW,
ogrodzenia obiektu oraz budowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 3,1 km w Woli
Uhruskiej, Bytyniu i Siedliszczu. Szacunkowa wartość
projektu ok. 4,033 mln. zł. Dofinansowanie ok. 70%
kosztów kwalifikowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL).
Realizacja: rok 2020/21.
3. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola Uhruska. Projekt o wartości ok.
1,107 mln zł dotyczy budowy 67 instalacji fotowoltaicznych na obiektach prywatnych o mocy 2 kW, 2,5
kW, 3 kW, 4 kW oraz 5 kW. Dofinansowanie 60÷70%
kosztów kwalifikowanych z RPO WL. Realizacja: rok
2020.
4. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy. Będzie to kontynuacja projektu polegająca na ociepleniu budynku, modernizacji systemu ogrzewania i oświetlenia oraz dokonaniu
remontu pomieszczeń. Wartość robót ok. 703 tys. zł.
Dofinansowanie w granicach 50% z RPO WL, a realizacja: rok 2020.
5. Budowa drogi powiatowej w miejscowości
Stulno. Projekt o wartości ok. 2,150 mln zł z 50% dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego (PROW WL) oraz

25% dofinansowaniem Gminy Wola Uhruska. Realizacja: w latach 2020/21. Inwestorem jest Starostwo
Powiatowe we Włodawie.
Ponadto na liście rezerwowej Programu Rozwoju
Obszarów Wielskich Województwa Lubelskiego znajduje się projekt dotyczący: budowy drogi gminnej nr
104413L w Woli Uhruskiej (ul. Parkowa oraz Sportowa) o wartości ok. 1,939 mln zł z szansą dotacji ok.
60% kosztów kwalifikowanych i okresem realizacji w
latach 2020/22.

Gmina również będzie się ubiegać o dotację na
trzy inne projekty:
1. Przebudowa zabytkowych obiektów kolejowych w Woli Uhruskiej na cele kulturalne wraz z
zagospodarowaniem terenu. Wartość projektu – ok.
1,422 mln zł, a dotacja z RPO WL jest możliwa w kwocie stanowiącej ok. 75% kosztów. Projekt obejmuje
przebudowę dworca kolejowego na dom pracy twórczej, a także przebudowę wieży ciśnień na obiekt, w
którym będą prezentowane pamiątki dotyczące PKP
i prace pochodzące z plenerów plastycznych „Kresy
92”. Ponadto planowane jest zagospodarowanie otoczenia z fontanną, budową chodników i parkingu, a
także oświetleniem terenu.
2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stulno, Gmina Wola
Uhruska. Projekt o wartości ok. 2,054 mln zł obejmuje budowę małej oczyszczalni ścieków dla ok. 250
osób oraz budowę kanalizacji zbiorczej umożliwiającej docelowo wykonanie ok. 70 przyłączy. Długość
sieci kanalizacyjnej – ponad 4,5 km, a spodziewane
dofinansowanie – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – to kwota stanowiąca ok. 63,63%
kosztów zadania.
3. Utwardzenie tłuczniem dwóch odcinków
dróg we wsi Stulno i Majdan Stuleński z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie (FOGR). Każdy
z odcinków dróg ma długość ok. 500 m, a łączna kwota
realizacji tego zadania wyniesie ok. 120 tys. zł przy
spodziewanej dotacji wynoszącej 60 tys. zł (po 30 tys.
na każdy z odcinków tych dróg).

Należy podkreślić, że wszystkie projekty uczestniczą w konkursach, dotacji zaś wystarcza zazwyczaj na
pokrycie od 10 do 25% wartości ogólnych potrzeb, a
ostateczna wartość zadania jest określona po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Jeżeli projekty
nie uzyskają dotacji, ich realizacja zostanie przesunięta na lata następne kolejnej perspektywy finansowej z
UE (2021/27).
Podobnie, jak każdego roku będą prowadzone remonty dróg dojazdowych do pól oraz gospodarstw o
rozproszonej zabudowie, a także będą realizowane
inne zadania uwzględnione w Funduszach Sołeckich
poszczególnych wsi. Rozpoczęte zostaną również remonty dróg w obrębie wsi objętych projektem scaleniowym – głównie we wsi Bytyń i Wola Uhruska.
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Inne zadania (nieinwestycyjne) oraz o charakterze społecznym przewidziane do realizacji w roku
2020.
1. Kontynuacja projektu scaleniowego dla wsi
Bytyń, częściowo Wola Uhruska i Józefów.
Przewiduje się zakończenie prac geodezyjnych
i rozpoczęcie tzw. zagospodarowania poscaleniowego polegającego na remontach dróg, odmulaniu rowów oraz budowie przepustów. Zakończenie projektu
przewidywane jest w roku 2021.
2. Współpraca z Bankiem Żywności w Lublinie
koncentrująca się na pozyskiwaniu żywności oraz jej
dystrybucji dla osób spełniających kryteria uprawniające do świadczeń z opieki społecznej (z tej formy pomocy korzysta ponad 650 osób).
3. Zostaną podjęte starania dotyczące organizacji
w okresie wakacyjnym kolejnego Obozu Społeczno-Naukowego z udziałem kilkunastu lekarzy specjalistów oraz towarzyszących im studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ostateczna decyzja
w tej sprawie należeć będzie do Rektora oraz Władz
Uczelni.
4. Organizacja 2 dniowego (18 i 19 stycznia 2020
r.) Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Drużyn Młodzieżowych. Turniej jest imprezą cykliczną,
w której bierze udział kilkadziesiąt młodzieżowych
drużyn piłkarskich z Polski, Ukrainy i Białorusi. Zawody odbywają się we Włodawie, Woli Uhruskiej, Dorohusku i Chełmie. Wola Uhruska gości i kwateruje w
schronisku młodzieżowym oraz na „Pompce” drużyny
z Polski i Ukrainy, a w rywalizacji uczestniczą również młodzi sportowcy z naszego LKS Vitrum. Głównym organizatorem imprezy jest Chełmski Okręgowy
Związek Piłki Nożnej, natomiast Gmina, GOSiR i LKS
Vitrum są partnerami organizatora głównego.
5. Organizacja uroczystości z okazji 3 Maja.
Uroczystości o charakterze patriotycznym połączą obchody kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji ze wspomnieniem żołnierzy Lotnego Oddziału AK
Nadbużanka.
6. Współorganizacja kolejnej edycji tzw. „Motopikniku” - zlotu motocyklistów z paradą drogami po Gminie i ulicami Woli Uhruskiej oraz wieloma
atrakcjami towarzyszącymi. Termin i program imprezy zostanie ustalony po konsultacjach ze wszystkimi
współorganizatorami imprezy.
7. Seminarium językowe z udziałem polskich,
ukraińskich i białoruskich naukowców oraz prezentacją i oceną założeń strategii rozwoju Gminy Wola
Uhruska na lata 2020/30.
8. Plener Plastyczny „Kresy 92” z festynem podsumowującym twórczość artystów.
9. Współorganizacja oraz uczestnictwo w innych imprezach i wydarzeniach, które zostaną za-

proponowane przez instytucje podlegające Gminie,
Rady Sołeckie oraz organizacje społeczne.

Ważnym przedsięwzięciem Samorządu będzie utworzenie Strategii Rozwoju Gminy na lata
2020/30 – dokumentu, który poprzez analizę naszych
potrzeb oraz możliwości, z uwzględnieniem pomocy
ze źródeł zewnętrznych określi szanse i zagrożenia
dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy i
który będzie zawierał plan realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym, a także społecznym. Wskazane byłoby, aby taki dokument powstał w terminie do
30 czerwca 2020 r.
W związku z likwidacją gimnazjów Rada Gminy Wola Uhruska w uzgodnieniu z miejscowym Zespołem Szkół podjęła uchwałę o lokalizacji Szkoły Podstawowej od 1 września 2020 r. w budynku przy ul.
Gimnazjalnej 34, a zatem budynek przy ul. Szkolnej
2 z zagospodarowaniem otoczenia i salą gimnastyczną będzie potrzebował innej formy zagospodarowania. Należałoby zaproponować taka formę zagospodarowania obiektu, która będzie odpowiadała
zapotrzebowaniu społecznemu, a zarazem nie będzie
generować w przyszłości zbyt dużych kosztów bieżącego utrzymania.
Kolejnym wyzwaniem Samorządu będzie analiza
potrzeb oraz zasadność funkcjonowania pięciu jednostek OSP na terenie Gminy. Zanim zostanie podjęta ostateczna decyzja o budowie nowego obiektu dla
OSP Wola Uhruska oraz zakupu środków transportu i
dodatkowego sprzętu, wskazane byłoby przeanalizować funkcjonowanie poszczególnych jednostek OSP i
nakreślić plan ich dalszej działalności. Dobrą okazją
do takiej debaty będą zebrania wiejskie oraz zaplanowane na styczeń i luty zebrania strażackie.
Oprócz zadań wyżej wymienionych, gmina jest
otwarta również na realizację innych przedsięwzięć
i pomysłów, które pojawią się w trakcie realizacji zaplanowanego budżetu. Niektóre planowane wcześniej
przedsięwzięcia mogą nie uzyskać dofinansowania, a
więc w ich miejsce mogą wejść kolejne, na które będzie szansa uzyskać dotacje i które są oczekiwane
przez mieszkańców gminy.
Mając na względzie już pozyskane dotacje ze źródeł zewnętrznych na realizację niektórych zadań, doświadczenie pracowników gminy oraz jednostek podlegających gminie w realizacji projektów oraz licząc
na konstruktywną współpracę z Radnymi Gminy oraz
Radami Sołeckimi można z umiarkowanym optymizmem patrzeć na realizację budżetu oraz zadań przewidywanych do wykonania w roku 2020.			
					
				
Wójt Gminy
					
Jan Łukasik
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