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I . Wstęp 
 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Wójt przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy obejmujący podsumowanie 

działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 

i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa 

wspólnotę samorządową. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty. 

Gmina Wola Uhruska w obecnym kształcie została powołana z dniem 

1 stycznia 1973 r. uchwałą Nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 

5 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie lubelskim. 

Gmina Wola Uhruska położona jest w województwie lubelskim w południowo-

wschodniej części powiatu włodawskiego. Położona jest peryferyjnie w skali województwa 

i kraju. Graniczy z gminami powiatu włodawskiego: Hańsk, Włodawa oraz z gminami powiatu 

chełmskiego: Sawin i Ruda-Huta. Od wschodu przylega do ukraińskich jednostek 

terytorialnych leżących w rejonie szackim i lubomelskim: Świtaź, Grabowo i Huszcza. Wola 

Uhruska leży wzdłuż rzeki Bug, będącej zarazem granicą państwa.  

Gmina w swych granicach administracyjnych obejmuje 16 sołectw: Bytyń, Józefów, 

Kosyń, Macoszyn Duży, Majdan Stuleński, Mszanka, Mszanna, Mszanna-Kolonia, Piaski, 

Potoki, Siedliszcze, Stanisławów, Stulno, Uhrusk, Wola Uhruska, Zbereże. Zajmuje 

powierzchnię 15 075,2980 ha. Siedzibą władz jest Wola Uhruska.  

Najbliższymi ośrodkami miejskimi są Włodawa i Chełm, znajdującymi się w takiej 

samej odległości ok. 33 km od Woli Uhruskiej.  

Liczba mieszkańców gminy Wola Uhruska wg Głównego Urzędu Statystycznego na 

dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 3 879 osób, w tym 1 976 kobiet i 1 903 mężczyzn. Główny 

Urząd statystyczny nie udostępnił do dnia sporządzenia niniejszego raportu informacji o 

stanie ludności gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w związku z czym dane 

dotyczące ludności przedstawiają stan na dzień 31 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian 

odnotowanych w ciągu 2019 r. w ewidencji mieszkańców.  

W ciągu roku 2019 w gminie urodziło się 26 dzieci, w tym 10 dziewczynek 

i 16 chłopców. Zmarło w ciągu tego roku 45 osoby, w tym 17 kobiet i 28 mężczyzn. Wobec 

tego przyrost naturalny w 2019 r. wyniósł: - 19. 

Dla porównania w 2018 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 21 dziewczynek 

i 16 chłopców, a zmarło 63 osoby w tym 35 kobiet i 28 mężczyzn. Przyrost naturalny 

wyniósł: -26. 

W ciągu roku 2019 z gminy Wola Uhruska wymeldowało się 58 osób, a zameldowało 

się spoza terenu gminy 20 osób. Saldo migracji wyniosło zatem: -38 

Uwzględniając powyższe zmiany gminę Wola Uhruska na koniec 2019 r. 

zamieszkiwało 3822 osób – dla porównania na koniec 2018 r. - 3 866 osób. 

Liczba miejscowości w gminie Wola Uhruska wynosi 18 i wchodzą one do 16 sołectw. 

Podział liczby mieszkańców na poszczególne sołectwa wg. stanu na 31 grudnia 2019 r. 

przedstawia się następująco: 
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Lp. Nazwa sołectwa/miejscowość Liczba mieszkańców danego sołectwa 

2018 2019 

1 Bytyń 351 345 

2 Józefów 36 34 

3 Kosyń 172 172 

4 Macoszyn Duży 122 113 

5 Majdan Stuleński 60 57 

6 Mszanka 54 53 

7 Mszanna 126 126 

8 Mszanna-Kolonia 11 15 

9 Piaski 106 105 

10 Potoki 33 34 

11 Siedliszcze 244 246 

12 Stanisławów 49 48 

13 
Stulno 202 192 

m. Małoziemce 27 25 

14 Uhrusk 512 503 

15 
Wola Uhruska 1 553 1546 

m. Nadbużanka 67 67 

16 Zbereże 141 141 

Razem 3 886 3 822 3 822 

 

W 2019 roku 33 mieszkańców naszej gminy zawarło małżeństwo, a 12 się rozwiodło 

– dla porównania w 2018 r. 24 mieszkańców wstąpiło w związek małżeński i 9 się rozwidoło. 

Wg GUS na początku 2019 r. liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (do 14 roku 

życia) wynosiła 490 osób, w tym 231 dziewcząt i 259 chłopców – w roku 2018 odpowiednio 

489 osób, w tym 255 dziewcząt i 234 chłopców. 

Liczba osób w wieku produkcyjnym (kobiety 15-59 lat, mężczyźni 15-64 lata) 

wynosiła 2 515 w tym 1 134 kobiet i 1 381 mężczyzn – w roku 2018 odpowiednio 2 518 w 

tym 1 155 kobiet i 1 363 mężczyzn. 

W wieku poprodukcyjnym w gminie było ogółem 874 osoby, w tym 611 kobiet i 263 

mężczyzn – w 2018 r. odpowiednio 871 osób, w tym 607 kobiet i 264 mężczyzn. 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w gminie Wola Uhruska w na początek roku 

2019 wyniósł 22,4%, podczas gdy ten wskaźnik dla powiatu włodawskiego wynosił 21,8, 

dla województwa lubelskiego 21,8, a dla kraju 21,4. 

W gminie Wola Uhruska zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty jest realizowane 

poprzez następujące jednostki organizacyjne gminy: 

1) Urząd Gminy Wola Uhruska wraz Urzędem Stanu Cywilnego wchodzącym w skład Urzędu 

Gminy; 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej; 

3) Zespół Szkół w Woli Uhruskiej, w skład którego wchodzą: 

a) Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego, 

b) Gimnazjum im Jana Pawła II – zakończenie działalności z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

c) Przedszkole; 
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d) Schronisko Młodzieżowe całoroczne i sezonowe; 

4) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej; 

5) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Woli Uhruskiej – zlikwidowany z dniem 

31 grudnia 2019 r. 

Ponadto w gminie funkcjonuje instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna 

w Woli Uhruskiej oraz podmiot leczniczy – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Woli Uhruskiej, a także spółka komunalna – Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze 

Sp. z o.o. w Woli Uhruskiej ze 100% udziałem gminy. 

Niniejszy raport opisuje stan Gminy Wola Uhruska w roku 2019 jak również 

najważniejsze działania realizowane w tym czasie. Jednym z mierników aktywności Gminy są 

realizowane inwestycje i projekty. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych Gminy Wola 

Uhruska realizowanych w roku 2019 lub przygotowywanych do realizacji zaliczyć należy: 

1. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie Gminy Wola Uhruska. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. Wola Uhruska i gm. 

Ruda-Huta. 

3. Termomodernizacja budynków szkolnych w Macoszynie Dużym i w Uhrusku. 

4. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy (wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej). 

5. Budowa świetlicy w Kosyniu. 

6. Zagospodarowania otoczenia świetlicy w Kosyniu. 

7. Modernizacja drogi gminnej w Macoszynie Dużym. 

8. Dojście do peronu na terenie przylegającym do dworca kolejowego. 

9. Remonty dróg dojazdowych do pól na terenie całej gminy. 

10. Wykonanie oświetlenia sceny i placu zabaw przy ośrodku Pompka. 

11. Projektowanie techniczne przebudowy drogi tzw. „rampa kolejowa” 

12. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w obrębie ulic Parkowej 

i Sportowej. 

13. Przygotowywanie dokumentacji technicznej i projektowej na przebudowę 

zabytkowych obiektów kolejowych w Woli Uhruskiej. 

Z obszaru nie inwestycyjnego należy wymienić następujące działania w roku 2019: 

1. Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” ks. Józefowi 

Kuzawińskiemu – proboszczowi parafii pw. Ducha Świętego w Woli Uhruskiej. 

2. Organizacja zebrań sołeckich mających na celu dokonanie wyborów Sołtysów na 

nową kadencję w połączeniu z podsumowaniem roku 2018 i prezentacją plan na rok 

2019. 

3. Organizacja w Woli Uhruskiej kolejnej edycji Obozu Społeczno-Naukowy Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. 



Raport o stanie Gminy Wola Uhruska 

2019  

6 

 

4. Organizacja 10-tej – z założenia ostatniej – edycji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa 

„Zbereże – Adamczuki”. 

5. Organizacja Dożynek Powiatu Włodawskiego. 

6. Współorganizacja Sympozjum naukowego pt. „Pogranicze językowe i kulturowe sło-

wiańszczyzny”. 

7. Organizacja 27 Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Kresy 92”  

8. Zakupy sprzętu dla OSP Wola Uhruska i Uhrusk. 

9. Pozyskanie z Banku Żywności w Lublinie 16,5 tony żywności, którą rozdysponowano 

dla ok. 650 osób potrzebujących. 

10. Współpraca ze Starostwem Powiatowym we Włodawie i Zespołem Geodetów 

w realizacji projektu scaleniowego wsi Bytyń, Wola Uhruska i Józefów. 

11. Współorganizacja uroczystości obchodów kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja. 

Szanowni Państwo! 

Nie sposób jest w jednym dokumencie przedstawić całorocznej wytężonej pracy 

samorządu Naszej Gminy. Mam jednak nadzieję, że niniejszy raport będzie stanowił 

interesującą lekturę, dającą podstawy do rzeczowej oceny oraz dyskusji o dalszych 

działaniach nakierowanych na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy poprawiający 

jakość życia nas wszystkich, a więc mieszkańców oraz gości Gminy Wola Uhruska. 

 

Wójt Gminy 

Wola Uhruska 

/-/ Jan Łukasik 
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II. Realizacja polityk, programów, strategii i uchwał 
 

W Gminie obowiązuje kilkanaście dokumentów obejmujących strategie, plany oraz 

programy rozwoju, które nakreślają kierunki szerokiego wachlarza działań w zakresie 

inwestycji jak i działań w obszarach życia społecznego. Stopień realizacji polityk, strategii czy 

programów uchwalanych przez Radę Gminy w roku 2019 nie odbiegał znacząco od lat 

poprzednich. Największą wagę dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy przypisuje się 

dokumentom planistycznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego i strategii 

rozwoju. Poniżej zaprezentowane zostały wszystkie dokumenty programowe. 

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wola Uhruska 

Uchwała nr XXIV/141/2005 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 30 czerwca 2005 r. 

Realizacja zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy w sposób ogólny nakreślającego politykę przestrzenną i lokalne zasady 

zagospodarowania jest procesem ciągłym. Uszczegółowienie zasad zagospodarowania 

terenów następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W gminie 

Wola Uhruska miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte jest zaledwie 

77 ha, co stanowi ok. 0,5% powierzchni gminy. Wydaje się uzasadnione rozważenie 

w niedługiej perspektywie czasowej dokonanie zaktualizowania studium oraz opracowanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2019 z uwagi na długotrwałe i kosztowne procedury nie podjęto działań 

zmierzających do opracowania miejscowych planów zagospodarowania. Należy zaznaczyć, 

że brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie jest przeszkodą do 

realizacji nowych przedsięwzięć, gdyż przy braku planu przedsięwzięcia są realizowane 

w drodze ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.  

W roku 2019 wydano łącznie 55 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, tym 24 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3 zabudowy usługowej 

i 28 innej. Wydano również 13 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

2. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Uhruska  

Uchwała nr XXII/144/09 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 13 listopada 2014 r. 

29 stycznia 2009 r. 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Uhruska została uchwalona na okres 2009-

2018. W 2019 r. została podjęta uchwała Rady Gminy w sprawie w sprawie przystąpienia do 

opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska. Rozpoczęto działania nad 

opracowaniem strategii, lecz z uwagi na nawarstwienie się zadań do realizacji oraz brak 

wytycznych zarówno do zawartości jak i procedury opracowania strategii rozwoju na nowy 

okres programowania środków unijnych nie prowadzono bardziej zaawansowanych prac nad 

jej utworzeniem. 

Mimo upływu okresu obowiązywania Strategii w nie udało się do tej pory zrealizować 

wszystkich zapisanych w niej zadań. W roku 2019 kontynuowano działania rozpoczęte 
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w latach poprzednich. Warto tu przytoczyć jakie działania zapisane w Strategii zostały 

w całości lub w części realizowane, czy też które są przygotowywane. 

Cel strategiczny 1: 

Działanie Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i nadgranicznego 

położenia gminy dla rozwoju jej funkcji turystycznej. 

Nr i nazwa zadania / przedsięwzięcia priorytetowe 

Działanie 1.2  

Rozbudowa istniejącej i tworzenie nowej infrastruktury turystycznej, rozszerzającej ofertę gminy 
w tym zakresie 

 wyznaczenie i utworzenie trasy pielgrzymkowej (droga krzyżowa lub różaniec fatimski) 

 budowa zbiornika wodnego w Bytyniu 

 stanice kajakowe na Bugu i Uherce 

 utworzenie ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych 

Działanie 1.4  
Wspieranie różnych podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki w celu tworzenia spójnej 

oferty turystycznej 

 wsparcie działań Nadbużańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego, kół wędkarskich 
i łowieckich podejmowanych na rzecz wydłużenia sezonu turystycznego 

 wsparcie powstawania i promocji gospodarstw agroturystycznych 

 

Działanie 1.6  

Budowa i promocja turystycznego przejścia granicznego na Ukrainę w Zbereżu 

 współpraca z administracją rządową w pracach projektowych oraz związanych 
z przygotowaniem i pozyskaniem gruntów pod budowę infrastruktury granicznej 

 budowa przejścia granicznego w Zbereżu 

 wycieczki krajoznawcze po obu stronach Bugu 

 wspólne projekty z zakresu ochrony środowiska, turystyki, kultury i sportu 

Działanie 1.7  
Rozszerzanie zakresu współpracy transgranicznej z Ukrainą, w odniesieniu do możliwości 

wykorzystania walorów turystycznych rejonów po obu stronach granicy 

 turystyka przygraniczna – odwiedziny z okazji uroczystości i świąt państwowych 

 wspólne projekty z zakresu ochrony środowiska, turystyki, kultury i sportu 

 realizacja zadań przewidzianych w Planach Odnowy Wsi (Kosyń, Zbereże, Siedliszcze, 
Stulno, Wola Uhruska) 

 remont kościoła w Kosyniu 

Działanie 1.8  

Rozszerzanie oferty turystycznej gminy przez promowanie już istniejących i organizowanie 
nowych imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych 

 Międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarski „Kresy 92” 

Działanie 1.9  

Włączenie społeczności lokalnej w działania na rzecz podnoszenia estetyki poszczególnych 
miejscowości gminy oraz tworzenia przyjaznego klimatu w stosunku do przybywających tu gości. 

 realizacja zadań przewidzianych w Planach Odnowy Wsi (Kosyń, Zbereże, Siedliszcze, 
Stulno, Wola Uhruska) 

Działanie 1.10  
Marketing i promocja gminy w oparciu o walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne gminy 

 

Cel Strategiczny 2:  

Wola Uhruska gminą nowoczesnej gospodarki i rolnictwa. 

Nr i nazwa zadania / przedsięwzięcia priorytetowe 

Działanie 2.1  

Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych gminy 

 scalanie gruntów przewidywanych do urbanizacji oraz wykonanie planu 
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zagospodarowania przestrzennego  

 dozbrajanie gruntów w podstawową infrastrukturę techniczną 

 rozwój infrastruktury gazowej na terenie gminy 

Działanie 2.2  
Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury 

 Budowa drogi gminnej ul. Spokojna 

 Budowa drogi gminnej ul. Krzywa 

 Budowa drogi gminnej ul. Odrodzenia 

 Budowa drogi gminnej ul. Leśnej (dół)  

 Budowa drogi gminnej ul. Leśnej (góra) i Źródlanej  

 Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej 

 Budowa dróg dojazdowych do pól 

 Budowa ul. Zielonej, Przelotowej, Ogrodowej, Nadbużańskiej i Krótkiej 

 Udzielenie pomocy rzeczowej lub finansowej Województwu Lubelskiemu oraz Powiatowi 
Włodawskiemu w zakresie: 

            - budowy chodników w Bytyniu 

            - budowy chodników w Uhrusku i Siedliszczu 

            - realizacji projektu „e – powiat włodawski” 

 Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej opartej o technologię WIMAX zapewniającej 
możliwość szerokopasmowego dostępu do Internetu  

 Budowa dróg dojazdowych do pól 

 Budowa ul. Parkowej i Sportowej 

 Przebudowa drogi Siedliszcze-Przymiarki 

 Udzielenie pomocy rzeczowej lub finansowej Województwu Lubelskiemu oraz Powiatowi 
Włodawskiemu w zakresie: 

- budowy chodników w Uhrusku i Siedliszczu 

 Modernizacja drogi prowadzącej do przejścia granicznego w Zbereżu 

 Budowa drogi wzdłuż torów kolejowych – tzw. „Rampa” 

Działanie 2.5  

Promocja i wsparcie przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii. 

 

Cel Strategiczny 3:  

Wola Uhruska gminą przyjazną dla mieszkańców 

Nr i nazwa zadania / przedsięwzięcia priorytetowe 

Działanie 3.1  
Podwyższanie, jakości zasobów ludzkich poprzez rozwój gminnego systemu edukacji 

 Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej 

 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Woli Uhruskiej 
i Macoszynie Dużym 

 Remonty szkół podstawowych: 

- w Woli Uhruskiej 

- w Uhrusku 

- w Macoszynie Dużym 

Działanie 3.2  
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Poprawa warunków bytowych mieszkańców 

 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Macoszyn Duży i Kosyń 

 Rozbudowa wodociągu w Uhrusku 

 Remont świetlic wiejskich: 

- Mszanna 

- Mszanka 

- Stulno, Kosyń, Siedliszcze 

 Remonty dróg polnych 

 Zakup nowych przystanków autobusowych (Stulno, Majdan Stuleński, Wola Uhruska, 
Uhrusk, Siedliszcze) 

 Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

 Zagospodarowanie parku w Woli Uhruskiej 

Działanie 3.3  

Poprawa stanu środowiska naturalnego 

 Budowa kanalizacji we wsi Uhrusk, Siedliszcze, Wola Uhruska i Bytyń 

 Budowa oczyszczalni przydomowych 

 Rekultywacja składowiska odpadów 

 Wdrożenie systemu zbiórki odpadów stałych 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Stulnie 

Działanie 3.4  

Rozwiązywanie problemów zdrowotnych oraz walka z patologiami społecznymi 

 Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Wola Uhruska 

 Uruchomienie punktu rehabilitacyjnego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  

 Organizacja Medycznych obozów Społeczno-Naukowych oraz tzw. „białych niedziel” 

 Współpraca w realizacji akcji i działań profilaktyki zdrowotnej i badań przesiewowych 

Działanie 3.5  

Prowadzenie aktywnej polityki pomocy społecznej 

 Usługi dla osób starszych: 

- Usługi opiekuńcze oparte na aktywności społecznej (np. wolontariat, pomoc sąsiedzka) 

- Organizacja działalności Centrum Aktywnego Seniora 

- Usługi opiekuńcze oparte na aktywności społecznej (np. wolontariat, pomoc sąsiedzka) 

 Usługi dla rodzin – Rodzinne spotkania integracyjne 

 Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców wsi ze szczególnym uwzględnieniem 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez organizację zajęć ruchowych, kół 

zainteresowań, redagowanie lokalnej gazetki 

 

 

3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017–

2023 

Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 28 września 2017 r. 

Lokalny Program Rewitalizacji został opracowany w oparciu o Wytyczne w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju z dnia 

2 sierpnia 2016 r. jak również Zasady programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji 



Raport o stanie Gminy Wola Uhruska 

2019  

11 

 

w województwie lubelskim Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym z grudnia 

2015 r.  

Przeprowadzona wszechstronna analiza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru 

gminy Wola Uhruska wykazała, że w obszarze zdegradowanym znajdują się następujące 

miejscowości: Bytyń, Kosyń, Stulno, Uhrusk, Wola Uhruska, Potoki. 

Obszar rewitalizacji rozumiany jako obszar o szczególnej koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 

edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym został ograniczony do części miejscowości Wola Uhruska i Uhrusk. 

Łączna powierzchnia obszarów do rewitalizacji wynosi 163,019 ha, co stanowi 1,08% 

powierzchni gminy. W obszarze tym zamieszkiwało łącznie 967 osób (24,01% populacji 

gminy). 

Kompleksowa rewitalizacja i koncentracja działań w centrum gminy Wola Uhruska 

oraz w pobliskiej miejscowości Uhrusk będą podstawą do wyprowadzenia obszaru z sytuacji 

kryzysowej, poprzez oddziaływanie na sfery, w których stwierdzono największe 

nagromadzenie problemów – czyli sfery społeczną, gospodarczą, środowiskową, techniczną 

i przestrzenno-funkcjonalną. 

W ramach realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji w roku 2019 

prowadzone były następujące działania: 

1. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi 

Wola Uhruska obejmujące: 

1)  Remont kapitalny budynku po byłym dworcu kolejowym z adaptacją budynku na 

dom pracy twórczej; 

2) Remont wieży ciśnień z przeznaczeniem na lokalizację pamiątek dotyczących linii 

kolejowej oraz Międzynarodowych Plenerów Plastycznych "Kresy 92"; 

3) Zagospodarowanie parku i otoczenia dworca PKP: 

a) utwardzenie ścieżek i placu, 

b) oświetlenie terenu wraz z monitoringiem, 

c) aleja rzeźb, 

d) mała architektura (ławki, stoliki, kosze na odpady), 

e) siłownia zewnętrzna, 

f) plac zabaw, 

g) zagospodarowanie gminnego targowiska 

Zadanie to zostało kompleksowo przygotowane od strony technicznej – wykonana 

została dokumentacja techniczna i uzyskano wszystkie zgody i pozwolenia niezbędne do jego 

realizacji. Złożony został również wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który niestety nie uzyskał 

dofinansowania. W końcówce roku 2019 złożony został kolejny wniosek na przebudowę 

zabytkowych obiektów kolejowych w Woli Uhruskiej na cele kulturalne wraz 

z zagospodarowaniem terenu do RPO WL obejmujący nieco mniejszy zakres rzeczowy 
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z uwagi na specyfikę konkursu. Wniosek ten również nie uzyska dofinansowania, gdyż, jak 

się okazało z dofinansowania wyłączono obiekty drewniane. 

2. Budowa drogi gminnej 104413L w Woli Uhruskiej – złożono wniosek 

o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę drogi 

gminnej obejmującej część ul. Parkowej (do drogi wojewódzkiej do ul. Gimnazjalnej) 

oraz ul. Sportową do jej połączenia z ul. Gimnazjalną o długości ok. 930 m. Wniosek 

został oceniony pozytywnie i na początku 2020 r. zawarto z Urzędem Marszałkowskim 

umowę o dofinansowaniu projektu. 

3. Projekt Nadbużańskie laboratorium wiedzy - projekt skierowany do uczniów 

i uczennic Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej, nauczycieli 

w/w szkoły oraz pośrednio do szkoły, którego celem jest wzrost kompetencji 

kluczowych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

i ICT oraz w zakresie właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca 

zespołowa) u minimum 80% spośród 75 uczennic i 81 uczniów Szkoły Podstawowej 

im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli 

Uhruskiej. Zadanie jest w trakcie realizacji przez Zespół Szkół w Woli Uhruskiej na 

mocy stosownego upoważnienia. 

W ramach Programu w roku 2018 wyremontowano nagrobek o największej wartości 

historycznej – grobowiec rodzinny Kunickich. 

Inne działania przewidziane w Lokalnym Programie Rewitalizacji nie były realizowane 

w roku 2019. 

 

 

4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wola Uhruska na lata 

2016-2020  

Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 13 grudnia 2016 r. 

Głównym celem planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wola Uhruska jest 

redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej w stosunku do roku bazowego – 2010. Działania przewidziane w Planie 

w założeniu mają doprowadzić w roku 2020 do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 48% 

zmniejszenie zużycia energii finalnej o 3,4%, przy jednoczesnym wzroście udziału energii ze 

źródeł odnawialnych z 30,1% (2010 r.) do około 55,9% w 2020 r. 

 

 

 

 

W roku 2019 realizowane były działania w ramach następujących obszarów 

wskazanych w harmonogramie zadaniowo-czasowym wdrażania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej: 

Lp. Obszar Zakres zadań Stopień realizacji w 2019 r. 

1.  
Szkoły Podstawowe w 

Macoszynie, Uhrusku i Woli 

Termomodernizacja z 

wymianą urządzeń 
Termomodernizacje SP w 
Uhrusku i Macoszynie Dużym 
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Uhruskiej  grzewczych na ekologiczne, 
instalacje fotowoltaiczne  

zrealizowano w 2019 r., 
odstąpiono od realizacji 

termomodernizacji SP w Woli 
Uhruskiej. 

2.  Budynek Urzędu Gminy  

Termomodernizacja z 

wymianą urządzeń 
grzewczych na ekologiczne, 

instalacja fotowoltaiczna 

W 2018 r. pierwszy przetarg 
został unieważniony. W drugim 
przetargu wyłoniono wykonawcę 

na wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej. Zrealizowano jedynie 

wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej. 

3.  
Gmina Wola Uhruska  

 

Budowa energooszczędnego 
oświetlenia drogowego 

(Zbereże, Majdan Stuleński, 

Kosyń, Wola Uhruska) i 
wymiana oświetlenia 

ulicznego na 
energooszczędne (pozostała 

część gminy). 

Zrealizowano w całości budowę 
energooszczędnego oświetlenia 

drogowego w msc. Zbereże 
w 2018 r., wykonawcę wyłoniono 

w drodze przetargu. 

Nie realizowano pozostałych 
zadań. 

4.  
Obiekty społeczeństwa 
Gminy Wola Uhruska  

Montaż paneli 

fotowoltaicznych w 
gospodarstwach domowych 

(200 obiektów) 2016-2020  

Uzyskano dofinansowanie na 67 
instalacji (umowa zawarta 
24.10.2018 r. – realizacja w 2020 

r.) 

5.  
Obiekty przedsiębiorców z 
Gminy Wola Uhruska  

Montaż paneli 

fotowoltaicznych na cele 
komercyjne (łączna moc 0,9 

MW)  

Projekt uzyskał dofinansowanie 
z RPO WL i przewidziany jest do 

realizacji w 2020 r. 

6.  
Obiekty należące do Gminy 

Wola Uhruska  

Montaż ogniw 

fotowoltaicznych na 
dziesięciu obiektach 

publicznych (2x50 kW i 1x 

500 kWh)  

W 2015 r. zakończono budowę 
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5 
MW przy budynkach PUW Sp. 

z o.o. w Woli Uhruskiej. 

W 2019 r. wykonano instalację 
fotowoltaiczną PV o mocy 40 kW. 

przy stacji uzdatniania wody w 
Woli Uhruskiej (w ramach 

projektu pn. „Rozbudowa 
systemu wod-kan na terenie 

gminy Wola Uhruska”). Instalacja 

PV o mocy 40 kW przy 
oczyszczalni ścieków w Bytyniu 

planowana do realizacji w 2020 r. 

7.  Środki transportu oraz drogi  

Poprawa stanu dróg oraz 

stopniowa wymiana środków 

transportu  

Wykonano modernizację drogi 
w Macoszynie Dużym 

współfinansowaną w ramach 
FOGR ze środków budżetu 

województwa lubelskiego.  

Realizowano także remonty 
bieżące dróg gminy Wola 

Uhruska. 

8.  
Stosowanie tzw. zielonych 

zamówień publicznych  

Organizacja zamówień 

publicznych  
Wybudowano pasywny budynek 
świetlicy w Kosyniu. 

9.  
Promowanie budownictwa 

pasywnego  

Promowanie budownictwa 

pasywnego  

Wybudowano pasywny budynek 
świetlicy w Kosyniu wraz 

z zagospodarowaniem. 
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5. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Wola Uhruska  

Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 31 marca 2011 r.  

Nadrzędnym długoterminowym celem "Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest dla terenu Gminy Wola Uhruska" jest: Eliminacja wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Wola Uhruska do 2032 roku. 

Cel ten pozostaje w ścisłej relacji z celami zdefiniowanymi w krajowym Programie 

oczyszczania kraju z azbestu oraz wojewódzkim programie usuwania wyrobów zawierających 

azbest. 

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w perspektywie długoterminowej (do roku 

2032) poprzez usunięcie w sposób systematyczny z terenu gminy stosowanych od wielu lat 

wyrobów zawierających azbest, głównie w postaci pokryć dachowych. 

Zgodnie z bazą wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wola Uhruska na 

początku roku 2019 pozostawało do unieszkodliwienia 3 473,465 Mg takich wyrobów od osób 

fizycznych i prawnych. 

W roku 2019 Gmina Wola Uhruska uczestnicząc w projekcie „System 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” 

realizowanym przez Samorząd Województwa Lubelskiego przyjmowała zgłoszenia lokalizacji 

materiałów zawierających azbest przewidywanych do demontażu i utylizacji. W ramach ww. 

projektu mieszkańcy gminy, którzy na podstawie złożonych zgłoszeń zostali do niego 

zakwalifikowani otrzymają pomoc w postaci bezpłatnego demontażu i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach naborów zgłoszeń do 

Urzędu Gminy Wola Uhruska wpłynęło 27 zgłoszeń. Ilość wyrobów zawierających azbest 

objęta zgłoszeniami wyniosła 3 713,56 m2 tj. ok. 55,70 ton. Po uwzględnieniu tej ilości na 

terenie gminy pozostanie ok. 3 417,76 ton wyrobów zawierających azbest.  

 

 

6. Program Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Wola Uhruska 

Uchwała Nr XXII/128/2005 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 24 marca 2005 r. 

Celem Program Ochrony Środowiska było stwierdzenie stanu faktycznego jakości 

środowiska naturalnego obszaru gminy oraz doprowadzenie do przestrzegania standardów 

jakości środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

W Programie wskazano obszary działalności ochronnej oraz określono 35 zadań do 

realizacji w poszczególnych obszarach na lata 2004-2016. W związku z tym, że nie 

dokonywano aktualizacji Programu po roku 2016 przedstawione tu zostaną zadania 

realizowane w roku 2019 wraz z przyporządkowaniem do poszczególnych obszarów 

działalności ochronnej: 

1) w zakresie ochrony powietrza: 
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 termomodernizacja obiektów jednostek gospodarczych działających na terenie 

gminy, 

 program ograniczenia „niskiej emisji”, 

 budowa sieci gazowej, 

2) w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodno-ściekowej: 

 modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Bytyniu, 

 budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Uhruskiej, 

 Budowa ujęć wody wraz ze stacją wodociągową, 

3) w zakresie ochrony przed hałasem 

 minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez planowe remonty 

i modernizacje dróg gminnych, 

Ponadto w roku 2019 r. korzystano z efektów niżej wymienionych przedsięwzięć 

zrealizowanych w latach poprzednich: 

 oczyszczalnie ścieków przydomowe 

 budowa wodociągu w Macoszynie Dużym 

 zbiornik retencyjny o pow. 11,5 ha 

 opracowanie ewidencji istniejących źródeł zanieczyszczenia wód i gleb 

ściekami bytowo– gospodarczymi (szamb, płyt gnojowych, przydomowych 

oczyszczalni ścieków itp.) 

 opracowanie programu usuwania oraz unieszkodliwiania azbestu 

 

Celem Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wola Uhruska było określenie prognozy 

w zakresie ilości powstawania odpadów w poszczególnych sektorach. Plan określał działania 

strategiczne w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami w fazie realizacji 

krótkoterminowej na lata 2004-2008 oraz długoterminowe na lata 2004-2016. W planie 

ustalono harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć oraz wskazano możliwości źródeł 

finansowania na jego realizację. 

W związku z przyjęciem w 2012 r. nowej ustawy o odpadach, w której wskazano, 

że plany gospodarki odpadami opracowuje się na poziomie kraju i województwa Plan 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Wola Uhruska przestał obowiązywać. 

 

 

7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 14 grudnia 2017 r. 

Program określa stan, prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu 

mieszkaniowego gminy Wola Uhruska obejmującego lokale stanowiące własność Gminy Wola 

Uhruska. Na początku roku 2019 zasób mieszkaniowy obejmował 4 lokale mieszkalne 

(2 w Woli Uhruskiej i 2 w Macoszynie Dużym) o łącznej powierzchni użytkowej 194,46 m2. 

W trakcie roku 2019 nie nastąpiły żadne zmiany w ilości lokali mieszkalnych. W ramach 

projektu termomodernizacja budynku szkolnego w Macoszynie dużym dokonano docieplenia 

również części mieszkalnej budynku, w którym znajdują się dwa mieszkania z zasobu gminy.  
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Z tytułu czynszu Gmina w 2019 r. osiągnęła przychody w kwocie 6 178,43 zł. 

W zakresie wydatków na bieżącą eksploatację i modernizację lokali nie ponoszono kosztów, 

za wyjątkiem kosztów przygotowania dokumentacji technicznej na termomodernizację całego 

budynku Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym, obejmującej również część mieszkalną. 

Koszty prac dotyczących części mieszkalnej wyniosły: 66 431,03 zł. 

 

 

8. Strategia rozwiązywania problemów społecznych  

Uchwała nr XL/239/2014 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 13 listopada 2014 r. 

Zarówno Strategia Rozwoju Lokalnego, jak i Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych posiadają spójną misję gminy, która brzmi: 

Misją Gminy Wola Uhruska jest wszechstronne działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju dla dobra lokalnej społeczności i przybywających tu 

gości, w oparciu o wykorzystanie walorów środowiska naturalnego, jak 

i nadgranicznego płożenia gminy 

 

Wizję docelowego rozwoju Gminy Wola Uhruska określono następująco:  

Gmina przyjazna mieszkańcom oraz przebywającym turystom, chroniąca 

środowisko naturalne, wykorzystująca dla zrównoważonego rozwoju swoje 

dziedzictwo kulturowe, nadgraniczne położenie dla spełnienia aspiracji i dążeń 

społeczności lokalnej w oparciu o aktywizację mieszkańców, cykliczne 

rozpoznawanie potrzeb, budowanie i rozwój sprawnego przepływu informacji 

pomiędzy samorządem a mieszkańcami i organizacjami 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w oparciu o przeprowadzoną 

analizę społeczno-demograficzną, podczas partycypacyjnego modelu budowania strategii 

określone zostały cztery obszary strategiczne, dla których wypracowano dalsze 

uszczegółowienie celów będących odpowiedzią na występujące problemy społeczne. 

Hierarchizacja obszarów strategicznych i poszczególnych celów szczegółowych 

przedstawia się następująco: 

1. Poprawa sytuacji materialnej i warunków życia mieszkańców oraz aktywizacja 

i integracja społeczności: 

1.1. Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy. 

1.2. Wspieranie działalności rolniczej. 

1.3. Intensyfikacja funkcji turystycznej. 

1.4. Wdrażanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 

1.5.  Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej gminy. 

1.6. Wspieranie działalności gospodarczej mieszkańców. 

1.1. Wzmocnienie sytemu przepływu informacji. 

1.2. Wspieranie inicjatyw będących przejawem aktywności społecznej. 

2. Podwyższanie jakości zasobów ludzkich poprzez rozwój gminnego systemu edukacji: 

2.1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. 

2.2. Pobudzanie i wspieranie inicjatyw z zakresu edukacji i kultury. 

2.3. Podnoszenie poziomu wykształcenia zawodowego mieszkańców. 
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2.4. Rozwój współpracy z placówkami oświatowymi i uczelniami wyższymi. 

3. Rozwiązywanie problemów zdrowotnych oraz walka z patologiami społecznymi: 

3.1. Tworzenie zróżnicowanej oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych. 

3.2. Zwiększenie dostępności do opieki medycznej, w szczególności 

specjalistycznej. 

3.3. Profilaktyka i poradnictwo w zakresie walki z patologiami społecznymi. 

3.4. Integracja społeczności lokalnych w działaniach na rzecz poprawy stanu 

bezpieczeństwa publicznego. 

3.5. Promocja zdrowego stylu życia. 

4. Prowadzenie aktywnej polityki pomocy społecznej: 

4.1. Cykliczne rozpoznawanie potrzeb mieszkańców. 

4.2. Rozwijanie systemu opieki i pomocy osobom potrzebującym. 

4.3. Rozwijanie systemu profilaktyki i opieki na dzieckiem i rodziną. 

4.4. Podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej wynikających 

z rozeznanych potrzeb, w tym realizacja programów osłonowych. 

4.5. Realizacja zadań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób 

i rodzin oraz ich integracji ze społecznością. 

4.6. Rozwój współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi. 

 

Dla każdego z ww. celów szczegółowych opracowano różnego rodzaju działania 

wskazując podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz wskaźniki stopnia realizacji. 

W 2018 r. w ramach realizacji Strategii realizowane były w różnym stopniu następujące 

działania: 

1) 1.1.3. Poszukiwanie inwestorów zainteresowanych nowymi przedsięwzięciami na 

gruntach gminnych; 

2) 1.2.2. Organizacja pomocy technicznej i merytorycznej przy sporządzaniu wniosków 

o dopłaty; 

3) 1.3.2. Cykliczna organizacja imprez turystyczno-promocyjnych; 

4) 1.3.5. Promocja gminy i jej atrakcji turystycznych; 

5) 1.4.1. Wykorzystanie aktywnych form walki z bezrobociem (staże, zatrudnienie 

subsydiowane, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne) przez instytucje 

gminne; 

6) 1.4.3. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi podmiotami w zakresie organizacji 

szkoleń zawodowych (przekwalifikowania, nowe uprawnienia itp.); 

7) 1.5.1. Budowa dróg gminnych, wodociągów kanalizacji, przydomowych oczyszczalni 

gazociągu, infrastruktura turystyczna; 

8) 1.5.2. Zagospodarowanie terenu i obiektów w parku nabytych od PKP; 

9) 1.5.4. Budowa centrum ratownictwa technicznego (OSP, ratownictwo medyczne, 

ratownictwo wodne); 

10) 1.6.1. Punkt informacyjny dla osób zainteresowanych tworzeniem i prowadzeniem 

działalności gospodarczej; 
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11) 1.6.2. Wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości dla osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą oraz kontynuujących działalność tworząc nowe miejsca 

pracy; 

12) 1.7.2. Wydawanie biuletynu „WOKÓŁ Woli Uhruskiej”; 

13) 1.7.3. Umieszczanie aktualności gminy na stronie internetowej; 

14) 1.8.1. Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich; 

15) 1.8.2. Organizacja cyklicznej imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Woli Uhruskiej; 

16) 1.8.3. Realizacja Funduszu Sołeckiego we wszystkich latach obowiązywania 

strategii; 

17) 2.1.1. Wspieranie zadań w zakresie organizacji zajęć pieśni i tańca ludowego; 

18) 2.1.2. Wspieranie zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych z piłki nożnej; 

19) 2.1.3. Wspieranie zadań w zakresie organizacji zajęć sportów walki; 

20) 2.1.4. Rozwijanie współpracy z UMCS, KUL, m.in. w zakresie organizacji Dyktanda 

Papieskiego; 

21) 2.1.5. Systematyczne doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce 

dydaktyczne; 

22) 2.1.6. Organizowanie cyklicznych imprez takich jak: turnieje piłki nożnej, tenisa 

stołowego, piłki siatkowej, szachowych, biegów przełajowych itp.; 

23) 2.1.7. Finansowanie wyjazdowych zajęć na basen dla dzieci, młodzieży, osób 

niepełnosprawnych; 

24) 2.1.8. Rozwijanie współpracy z organizacjami (PZW, PZŁ, OSP) w zakresie 

organizacji zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży; 

25) 2.2.1. Cykliczna organizacja Międzynarodowych Plenerów Plastycznych „Kresy 92”; 

26) 2.2.3. Wspieranie szkół w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów 

edukacyjnych (wymiana młodzieży, plenery plastyczne, fotograficzne); 

27) 2.4.2. Organizacja Konkursu Poezji Rosyjskiej i Ukraińskiej pod patronatem UMCS; 

28) 3.1.1. Wspieranie finansowe i organizacyjne inicjatyw dotyczących różnorodnych 

zajęć w świetlicach; 

29) 3.1.2. Wzmocnienie oferty Gminnej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury; 

30) 3.1.3. Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na gminnych obiektach (sala 

gimnastyczna, hala sportowa, kompleks boisk Orlik 2012); 

31) 3.1.6. Organizacja zajęć dla seniorów – np. Uniwersytet Trzeciego Wieku; 

32) 3.2.1. Organizacja akcji specjalistycznych porad medycznych – Białe Niedziele; 

33) 3.2.2. Organizacja Społeczno-Naukowych Obozów Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie; 

34) 3.3.1. Zapewnienie dostępności pomocy pedagogicznej i psychologicznej w szkołach 

gminnych; 

35) 3.3.2. Prowadzenie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe, przemoc w rodzinie w ramach Punktu 

Konsultacyjnego; 

36) 3.3.4. Organizacja własnych oraz uczestniczenie w ogólnopolskich kampaniach 

profilaktycznych, organizowanie imprez bezalkoholowych; 
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37) 3.3.5.Prowadzenie w szkołach na terenie gminy profesjonalnych programów 

profilaktycznych; 

38) 3.3.6. Monitorowanie punktów sprzedających alkohol, pod kątem wywiązywania się 

z ustawowego zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim; 

39) 3.3.7. Utworzenie miejsca spotkań dla grup samopomocy np. grup AA; 

40) 3.5.1. Organizacja otwartych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla poszczególnych grup 

społecznych w gminnych obiektach sportowych; 

41) 4.1.1. Prowadzenie badań ankietowych w zakresie potrzeb mieszkańców z podaniem 

informacji zwrotnej; 

42) 4.2.1. Likwidacja barier architektonicznych utrudniających korzystanie 

niepełnosprawnym z infrastruktury społecznej; 

43) 4.2.2. Zapewnienie dziennych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom 

starszym oraz niepełnosprawnym; 

44) 4.4.1. Pomoc usługowa i rzeczowa 

45) 4.4.3.Organizacja dożywiania uczniów we wszystkich szkołach oraz dorosłych 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; 

46) 4.4.4. Realizacja programów pomocy żywnościowej mieszkańcom. 

 

Stopień realizacji ww. działań w 2019 r. jest prezentowany w dalszej części raportu – 

przy omawianiu działań Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie 

poszczególnych sfer życia społeczno-gospodarczego mieszkańców. 

 

 

9. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2023 

Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 15 lutego 2019 r. 

Podstawowym celem programu było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy 

w rodzinie na terenie Gminy Wola Uhruska. Program określał następujące cele szczegółowe: 

1) koordynacja i integracja działań lokalnych podmiotów w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

2) stworzenie systemu rozpoznawania przemocy w rodzinie; 

3) skuteczne i efektywne zwalczanie przemocy w rodzinie; 

4) zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy;  

5) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na zmianę postaw 

mieszkańców wobec przemocy w rodzinie. 

Realizację programu powierzono wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy 

w szczególności Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który jest jednocześnie 

odpowiedzialny za Koordynację realizacji programu. Oprócz gminnych jednostek 

organizacyjnych realizacja programu spoczywa na Zespole Interdyscyplinarnym 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

W obszarze przeciwdziałania przemocy programu w 2019 r.: 



Raport o stanie Gminy Wola Uhruska 

2019  

20 

 

1) odbyły się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego; 

2) prowadzono 13 postępowań z zakresu – „Niebieska Karta”,  które są w trakcie 

postępowania 

3) udzielono wsparcia żywnościowego dla 5 rodzin z występującym problemem przemocy; 

4) opracowano i kolportowano materiały informacyjne z danymi podmiotów udzielających 

wsparcia ofiar przemocy domowej; 

5) realizowano programy profilaktyczne w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej; 

6) prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym 

i przemocą w rodzinie. 

Stopień realizacji innych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w 2019 r. jest 

prezentowany w dalszej części raportu – przy omawianiu działań Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i innych jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie poszczególnych sfer życia 

społeczno-gospodarczego mieszkańców. 

 

 

10. Gminny program wspierania rodziny na lata 2017-2019  

Uchwała nr XXI/148/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 30 marca 2017 r. 

Założeniem Programu jest poprawa sytuacji bytowej rodzin z terenu Gminy Wola 

Uhruska dotkniętych problemami społecznymi (uzależnieniom, przestępczości i przemocy) 

oraz zapobieganie patologiom.  

Cel główny Programu brzmi: Tworzenie warunków umożliwiających 

realizowanie wspólnej polityki na rzecz wzmacniania rodziny, dla którego wskazano 

cele szczegółowe oraz działania. W Programie dokonano hierarchizacji celów szczegółowych 

i działań w następujący sposób: 

1. Promowanie wartości rodziny. 

1.1 Promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodzin i społeczności 

lokalnych. 

1.2 Działalność edukacyjno-informacyjna na rzecz promowania rodziny w zakresie 

aktywnego uczestnictwa rodziny w życiu publicznym. 

2. Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu. 

2.1 Propagowanie i inicjowanie działań na rzecz środowiskowych form wspierania 

rodziny w wychowaniu dzieci. 

2.2 Wdrażanie skutecznych programów zapobiegających kryzysowi rodziny 

i umożliwiających wyjście z sytuacji kryzysowej. 

2.3 Realizacja różnorodnych programów ukierunkowanych na ochronę dzieci, 

młodzieży i rodzin. 

3. Inicjowanie i rozwój różnorodnych działań na rzecz dzieci i młodzieży. 

3.1 Wspieranie rozwoju systemu rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych 

opieki rodziny naturalnej. 

3.2 Wspomaganie aktywności edukacyjno-społecznej dzieci i młodzieży z terenów 

zagrożonych bezrobociem, ubóstwem i społeczną marginalizacją. 

4. Wdrażanie nowoczesnych metod pracy z rodziną i dzieckiem. 
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4.1 Podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących z rodziną. 

4.2 Inicjowanie współpracy interdyscyplinarnej na rzecz rodziny. 

 

Realizację Programu powierzono wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy 

wskazując również konieczność współdziałania z instytucjami z terenu powiatu włodawskiego 

zajmującymi się zagadnieniami funkcjonowania rodziny. 

W 2019 r. realizowane były działania w zakresie każdego celu szczegółowego. Opis 

tych działań jest prezentowany w dalszej części raportu – przy omawianiu działań Urzędu 

Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie poszczególnych sfer życia społeczno-

gospodarczego mieszkańców. 

 

 

11. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2019 

Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 28 grudnia 2018 r. 

Celem głównym Programu była poprawa jakości życia osób i rodzin dotkniętych 

problemem uzależnień, ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 

z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez 

podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Wola Uhruska, 

propagowanie zdrowego stylu życia oraz prowadzenie skoordynowanych działań 

profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

W programie wskazano następujące rodzaje działań do realizacji:  

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego i finansowania centrów integracji społecznej. 

Realizację Programu powierzono Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, która winna współdziałać ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy 

Wola Uhruska. W skład Komisji wchodzi 8 osób, w tym 2 pracowników Urzędu Gminy, 

1 pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 2 nauczycieli Zespołu Szkół w Woli 
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Uhruskiej, 1 pracownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 1 pracownik Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz 1 emerytowany nauczyciel.  

W ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą 

w rodzinie. Główną działalnością tego Punktu jest diagnozowanie osób uzależnionych od 

alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, spotkania motywujące do podjęcia 

leczenia odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu. W ramach działania Punktu 

zatrudniony jest psycholog, który prowadzi zajęcia dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych od alkoholu, udziela konsultacji psychologicznych, a także rozmowy 

o charakterze psychoedukacyjnym. W 2019 roku psycholog udzieliła 83 porad w kontakcie 

bezpośrednim oraz 36 porad telefonicznych o charakterze wspierającym i motywującym do 

podjęcia pracy nad sobą. 

W 2019 r. Komisja spotkała się na 8 posiedzeniach, na których prowadzone były 

rozmowy motywujące z 20 osobami zgłoszonymi z terenu gminy w ramach postępowania 

zmierzającego do poddania się leczeniu odwykowemu. W wyniku przeprowadzonych rozmów 

4 osoby poddały się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu, 4 sprawy skierowano do 

postępowania sądowego, a w pozostałych sprawach skierowano do konsultacji u psychologa 

w Punkcie Konsultacyjnym. W ramach realizacji programu wsparto realizację szkolnego 

programu profilaktycznego w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej oraz Obóz Społeczno-Naukowy 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jaki miał miejsce w 2019 r. w Woli Uhruskiej.  

Na realizację Programu zaplanowano kwotę 45 000 zł pochodzących z opłat za 

wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym zakresie wydatkowano kwotę 

35 661,75 zł. 

 

 

12. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 

Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 13 grudnia 2018 r. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2018 r. przewidywała m.in. współpracę finansową obejmującą 

wspieranie i powierzanie organizacjom wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury 

fizycznej i sportu oraz kultury wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub finansowanie 

ich realizacji. Kwota przewidziana w programie na wsparcie finansowe wynosiła 110 000 zł. 

W ramach realizacji Programu ogłoszony został otwarty konkurs na wspieranie zadań 

publicznych. Do konkursy przystąpiły 3 organizacje pozarządowe, w tym 2 z terenu gminy 

Wola Uhruska i jedna spoza gminy. 

W wyniku konkursu zostały zawarte 3 umowy na realizację poniższych zadań 

publicznych: 

W 2019 r. na realizację zadań publicznych zawarto trzy umowy z organizacjami 

pozarządowymi wspieranie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert. Były to 

następujące zadania: 
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1) Organizacja współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym 

w zakresie piłki nożnej – umowę zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy 

„Vitrum” w Woli Uhruskiej na kwotę 65 000 zł; 

2) Organizacja zajęć i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym, 

ponadregionalnym i krajowym w zakresie zapasów – umowę zawarto z Uczniowskim 

Klubem Sportowym Olimpijczyk w Chełmie na kwotę 5 000 zł 

3) Organizacja zajęć pieśni i tańca ludowego dla dzieci i młodzieży – umowę zawarto ze 

Stowarzyszeniem Zespół Pieśni i Tańca „Kresowiak” w Woli Uhruskiej na kwotę 

40 000 zł. 

Wszystkie ww. zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami, a łączna 

liczba bezpośrednich odbiorców wyniosła ok. 150 osób. 

 

 

13. Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2014-2020 

Uchwała nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 19 grudnia 2013 r. 

Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 

społecznych wynikających z nadużywania narkotyków. Cel określony w Programie to: 

Zapobieganie zjawisku narkomanii na terenie gminy Wola Uhruska oraz udzielanie 

wszechstronnej pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii.  

W Programie wskazano również cele szczegółowe oraz przyporządkowane im 

działania. W 2019 r. realizowane były następujące działania: 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. 

1) prowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach z terenu 

gminy; 

2) wspieranie szkół podstawowych oraz i gimnazjum w rozwijaniu działań 

profilaktycznych; 

3) udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych obejmujących 

problematykę narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup 

docelowych (młodzież szkół podstawowych i gimnazjum); 

4) ukazanie problematyki narkomanii rodzicom uczniów; 

2. Inicjowanie i wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

1) stwarzanie możliwości spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków; 

3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. 

1) Rozszerzenie zakresu działalności punktu konsultacyjnego o pomoc osobom 

zażywającym narkotyki oraz członkom ich rodzin; 
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2) Upowszechnianie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy leczniczej 

i rehabilitacyjnej. 

4. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym. 

Zadania te były realizowane w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na rok 2019, i są prezentowane w dalszej części raportu – przy 

omawianiu działań Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej. 

 

 

14. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 15 lutego 2019 r. 

Program został przyjęty w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów w sprawie 

wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania 

w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc 

spożywania posiłków. 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 

o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Realizacja Programu została 

powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W 2019 r. Program był realizowany 

we wszystkich szkołach na terenie gminy Wola Uhruska, tj. w Szkole Podstawowej im. J. I. 

Kraszewskiego w Woli Uhruskiej i szkołach prowadzonych przez Społeczno-Oświatowe 

Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży - Szkole 

Podstawowej w Macoszynie Dużym i Szkole Podstawowej w Uhrusku. W ramach Programu 

wydano 11629 posiłków dla 95 dzieci z 59 rodzin. Koszt realizacji Programu wyniósł 

38864,00 zł, z czego 38352,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. 

 

15. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w gminie Wola Uhruska na 2019 r.  

Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 27 marca 2019 r. 

Program miał zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym 

w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Wola 

Uhruska i obejmował sprawy: 

1) odławiania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieki nad wolno żyjącymi kotami; 

3) sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

4) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) usypiania ślepych miotów; 

6) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

7) całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 
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8) finansowania działań na rzecz bezdomnych zwierząt. 

 

W 2019 r. w ramach realizacji Programu oddano do schroniska 2 bezdomne psy. 

Zawarto 1 umowę adopcji psa. Ponadto zawartych zostało 5 umów społecznych opiekunów 

kotów, których wydano 208 kg karmy na potrzeby dożywiania wolno żyjących kotów oraz 

sfinansowano sterylizację 8 wolno żyjących kotów. 

 

 

16. Plan odnowy wsi Wola Uhruska 

Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 22 marca 2012 r. 

zmieniona uchwałą nr XXI/120/2012 z dnia 16 października 2012 r. 

Podstawowym celem programu odnowy wsi Wola Uhruska jest zmniejszenie 

istniejących różnic w poziomie życia jej mieszkańców w stosunku do mieszkańców miast oraz 

stworzenie we wsi warunków pozwalających na realizowanie aspiracji i dążeń lokalnej 

społeczności do zaspokojenia potrzeb w dziedzinie społecznej, kulturalnej i materialnej. 

Okres realizacji planu przewidziano na lata 2012-2020. 

W Planie wskazano 26 zadań, głównie inwestycyjnych, z których w 2019 r. w różnym 

zakresie było realizowanych 7, tj.: 

1) budowa kanalizacji sanitarnej – przygotowano dokumentację techniczną, uzyskano 

wszelkie pozwolenia oraz pozyskano dotację z RPO WL; 

2) budowa drogi przy torach kolejowych (Rampa) – przygotowano dokumentację 

techniczną, przejęto w poczet mienia komunalnego grunt pod drogę; 

3) budowa drogi gminnej nr 104413L w Woli Uhruskiej – złożono wniosek o przyznanie 

pomocy na drugi nabór w ramach PROW 2014-2020, otrzymano pomoc w roku 2020;  

4) gazyfikacja wsi w ramach projektu „Gazyfikacja rejonu Włodawy" – wydawano 

decyzje lokalizacyjne dla projektowanych odcinków sieci gazowniczej; 

5) rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (ok. 2 km) – przygotowano 

dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenia oraz pozyskano dotację z RPO WL; 

6) zagospodarowanie parku – zadanie ujęto w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

i przygotowano dokumentację techniczną oraz wystąpiono z wnioskiem o dotację 

z RPO WL; 

7) zakup obiektów PKP (wieża ciśnień i dworzec) i ich adaptacja do celów kulturalno-

turystycznych – zadanie ujęto w Lokalnym Programie Rewitalizacji i przygotowano 

dokumentację techniczną oraz wystąpiono z wnioskiem o dotację z RPO WL – 

wniosek niestety nie uzyskał dofinansowania. W końcówce roku 2029 złożony został 

kolejny wniosek na przebudowę zabytkowych obiektów kolejowych w Woli Uhruskiej 

na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu do RPO WL obejmujący nieco 

mniejszy zakres rzeczowy z uwagi na specyfikę konkursu. 

 

17. Plan odnowy wsi Kosyń 

Uchwała Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 22 marca 2012 r. 

Plan Odnowy Wsi Kosyń określa najważniejsze działania, które mieszkańcy uznali 

za istotne dla swojej miejscowości, działania, które pomogą im rozwiązać problemy, pokonać 
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bariery i osiągnąć stawiane sobie przez nich cele. Okres realizacji zadań określonych 

w niniejszym planie przewidziany jest na lata 2012-2020. 

W Planie wskazano 13 zadań, głównie inwestycyjnych, z których w 2019 r. w różnym 

zakresie było realizowanych 3, tj.: 

1) remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem 

wyposażenia – zadanie realizowano w innym zakresie, tj. wybudowano nową 

świetlicę, a także wykonano zagospodarowanie otoczenia świetlicy; 

2) remont dróg gminnych – w ramach prac remontowych w sołectwie Kosyń dokonano 

remontu dróg gminnych na długości ok. 500 m. 

3) remont kościoła, wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu 

– staraniem Parafii pw. Św. Stanisław Kostki w Kosyniu był realizowany projekt 

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła 

w Kosyniu”, w którym Gmina Wola Uhruska była partnerem. 

 

18. Planu odnowy wsi Uhrusk  

Uchwała nr XVI/86/2012 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 22 marca 2012 r. 

Podstawowym celem Planu odnowy wsi Uhrusk jest zmniejszenie istniejących różnic 

w poziomie życia jej mieszkańców w stosunku do mieszkańców miast oraz stworzenie we wsi 

warunków pozwalających na realizowanie aspiracji i dążeń lokalnej społeczności do 

zaspokojenia potrzeb w dziedzinie społecznej, kulturalnej i materialnej. Okres realizacji zadań 

określonych w niniejszym planie przewidziany jest na lata 2012-2020. 

W Planie wskazano 21 zadań, głównie inwestycyjnych, z których w 2019 r. w różnym 

zakresie było realizowanych 2, tj.: 

1) remont zewnętrzny i ogrodzenie Cerkwi w Uhrusku – staraniem Parafii Prawosławnej 

pw. Św. Jana Teologa w Chełmie był realizowany projekt „Remont zabytkowych 

cerkwi w Uhrusku, Chełmie i Dubience”, w ramach którego wykonano gruntowny 

remont cerkwi; 

2) Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 816 w obrębie zabudowy – 

wystąpiono do Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie o warunki techniczne do 

projektowania oraz podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Województwu Lubelskiemu w postaci dokumentacji technicznej przebudowy drogi 

w obrębie miejscowości. 

 

 

 

19. Plan Odnowy Wsi Stulno 

Uchwała nr XXXVIII/222/10 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 29 czerwca 2010 r. 

Plan Odnowy Wsi Stulno określa najważniejsze działania, które mieszkańcy uznali 

za istotne dla swojej miejscowości, działania, które pomogą im rozwiązać problemy, pokonać 

bariery i osiągnąć stawiane sobie przez nich cele. Okres realizacji zadań określonych 

w niniejszym planie przewidziany był na lata 2010-2018. 
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W Planie wskazano 10 zadań, głównie inwestycyjnych, z których w 2019 r. Powiat 

Włodawski wspólnie z Gminą przygotował wniosek do PROW na modernizację drogi 

powiatowej 0722L w obrębie zabudowy. 

 

20. Plan Odnowy Wsi Siedliszcze 

Uchwała Nr XXXVIII/221/10 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 29 czerwca 2010 r. 

Podstawowym celem Planu odnowy wsi Siedliszcze jest zmniejszenie istniejących 

różnic w poziomie życia jej mieszkańców w stosunku do mieszkańców miast. Poprawa jakości 

życia poprzez stworzenie we wsi warunków pozwalających na realizowanie aspiracji i dążeń 

lokalnej społeczności do zaspokojenia potrzeb w dziedzinie społecznej, kulturalnej 

i materialnej. Okres realizacji planu przewidziany był na lata 2010-2018. 

W Planie wskazano 11 zadań, głównie inwestycyjnych, z których w 2019 r. w ramach 

projektu budowa drogi gminnej nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. Wola Uhruska i gm. 

Ruda-Huta zrealizowano przebudowę drogi do Przymiarek. 

 

21. Strategia Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 

r. 

 Uchwała Nr XXXIX/236/2014 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 30 października 2014 r. 

Projekt pn. „Włodawski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa w polityce 

regionalnej”, współfinansowany był środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Lider Projektu była 

Gmina Miejska Włodawa, a parterami oprócz Gminy Wola Uhruska były gminy Hanna, Hańsk, 

Ruda-Huta, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wyryki oraz Powiat Włodawski.  

W Strategii określono wizję Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2020 r. 

w brzmieniu: 

Do roku 2020 Włodawski Obszar Funkcjonalny będzie obszarem o czystym 

i różnorodnym środowisku naturalnym, z rozwijającą się gospodarką lokalną – 

lepiej wykorzystującą własne zasoby w sektorach turystyki i biogospodarki oraz 

generującą więcej miejsc pracy – co doprowadzi do poprawy jakości życia 

mieszkańców oraz ograniczenia zjawisk wykluczenia społecznego. 

Przewidziano, że wizja ta będzie realizowana poprzez cel główny, którym jest: 

Efektywne wykorzystanie lokalnego potencjału do rozwoju gospodarczego 

i wzrostu spójności społecznej oraz przestrzennej Włodawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, a którego realizacji służyć będą następujące priorytety/cele strategiczne 

i przyporządkowane im cele operacyjne: 

Priorytet 1: Zintegrowany rozwój turystyki 

1.1. Rozwój produktów i usług w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne. 

1.2. Wzmocnienie charakteru i funkcji turystycznej obszaru oraz rozwój produktów 

turystycznych o charakterze ponadregionalnym w wyniku poprawy stanu środowiska 

i zwiększenia znaczenia obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo. 

1.3. Wzrost wykorzystania turystycznego obszaru w wyniku zwiększenia dostępności 

komunikacyjnej. 

Priorytet 2: Efektywna gospodarka lokalna 
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2.1. Wzrost inwestycji na rzecz wzmocnienia gospodarki niskoemisyjnej obszaru. 

2.2. Poprawa efektywności funkcjonowania sektora rolnego oraz jego większa specjalizacja 

ze szczególną rolą biogospodarki. 

2.3. Promowanie przedsiębiorczości oraz rozwój infrastruktury poprawiającej 

konkurencyjność gospodarczą obszaru. 

Priorytet 3: Poprawa skuteczności usług publicznych w zakresie pomocy 

społecznej, zdrowia, edukacji oraz bezpieczeństwa publicznego. 

3.1. Rozwój społeczności poprzez aktywizację społeczną w połączeniu z rewitalizacją 

obszarów miejskich i wiejskich oraz rozbudową infrastruktury 

3.2. Wzrost znaczenia aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 

3.3. Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy oraz lepszy dostęp do usług edukacyjno-

szkoleniowych mieszkańców obszaru 

3.4. Lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz 

zdrowe starzenie się 

3.5. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego oraz wzrost jakości rządzenia w obszarze 

 

W Strategii wskazywano kierunki działań oraz Plan działań inwestycyjnych, w którym 

dla Gminy Wola Uhruska wskazano 5 działań, z których w roku 2019 i poprzednich 

realizowano w różnym zakresie: 

1) poprawa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Wola Uhruska poprzez: 

modernizację ujęć wodnych oraz rozbudowę sieci wodociągowej; rozbudowę sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – realizowano 

częściowo w latach poprzednich oraz częściowo w 2018 r. przygotowując 

dokumentację techniczną i pozyskując dotację z RPO WL na rozbudowę sieci, budowę 

ujęcia wody w Woli Uhruskiej. 

2) poprawa spójności komunikacji wewnętrznej w Woli Uhruskiej poprzez budowę dróg 

gminnych, Parkowej, Sportowej i drogi przy tzw. „rampie kolejowej”, stanowiących 

uzupełnienie powiązań komunikacyjnych z drogami wojewódzkimi i powiatowymi –

przygotowywano do realizacji opracowując dokumentacje techniczne bądź programy 

funkcjonalno- użytkowe pod kątem zdobywania dotacji na budowę ww. dróg. 

 

Pozostałe dwa działania, tj.: 

1) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół wzniesienia „Pomnik” 

dotyczącej usług z zakresu turystyki oraz wykonania podstawowego uzbrojenia 

terenu; 

2) Budowa Domu Pomocy Społecznej dla 100 osób; 

nie były jeszcze realizowane z uwagi na konieczność pozyskania inwestorów zewnętrznych. 

22. Realizacja uchwał Rady Gminy 

W 2019 r. odbyło się 12 sesji Rady Gminy. Cztery sesje zwołane były w trybie 

nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy. Wśród ubiegłorocznych posiedzeń Rady Gminy, 

jedna sesja miała charakter uroczysty. Podczas obrad sesji dnia 14 grudnia 2019 roku Radni 

zdecydowali o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wola Uhruska świętej pamięci 

ks. Józefowi Kuzawińskiemu. Był on drugą osobą, obok prof. Feliksa Czyżewskiego, której 
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nadano te zaszczytne wyróżnienie za wybitne zasługi dla społeczności lokalnej Gminy Wola 

Uhruska. 

Rada pojęła w roku ubiegłym 70 uchwał, z których najwięcej bo 29 dotyczyło spraw 

finansowych (budżet gminy i jego zmiany – 10 , Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany 

– 6 , sprawy podatków i opłat - 7, dotacje, dopłaty i pomoc finansowa – 3, sprawozdań 

finansowych – 2, kredytów i pożyczek – 1, itp.) Inne uchwały dotyczył następujących spraw: 

 zasad i nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” – 1, 

 nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska” – 1, 

 organizacji Dożynek Powiatu Włodawskiego – 1, 

 zmian Statutów Sołectw Gminy Wola Uhruska - 1, 

 planów pracy Rady Gminy i jej Komisji – 2, 

 absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy – 2, 

 organizacji lokalnej oświaty – 10, 

 planów i programów – 6, 

 organizacji pracy w Urzędu Gminy i jednostek Gminy - 3, 

 wyborów ławnika - 3, 

 wystąpienia ze związków i stowarzyszeń - 3, 

 gospodarki wodno-kanalizacyjnej – 3, 

 kąpieliska – 1, 

 rozpatrzenia skarg, wniosków i petycji – 1 

 

Realizację zdecydowanej większości uchwał powierzono Wójtowi Gminy. Wyjątek 

stanowiły uchwały w sprawach planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy oraz uchwała 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. 

Z powierzonych w 2019 r. do wykonania Wójtowi Gminy uchwał Rady Gminy tylko 

jedna nie została w pełni zrealizowania – była to uchwała w sprawie przystąpienia do 

opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska. Rozpoczęto działania nad 

opracowaniem strategii, lecz z uwagi na nawarstwienie się zadań do realizacji oraz brak 

wytycznych zarówno do zawartości jak i procedury opracowania strategii rozwoju na nowy 

okres programowania środków unijnych nie prowadzono bardziej zaawansowanych prac nad 

jej utworzeniem. 

Część uchwał ma charakter ciągły i ich realizacja będzie przebiegała w kolejnych 

latach, podobnie jak wiele uchwał podejmowanych w latach poprzednich. 

Oprócz sesji Rada Gminy działa poprzez stałe Komisje, najczęściej w formie 

wspólnych posiedzeń, których w 2019 r. było 6. Ponadto w minionym roku odbyły się 

2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej – 1 w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz 

1 o charakterze kontrolnym. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku obradowała 

2 razy rozpatrując sprawę i przygotowując swoje stanowisko dotyczące skargi na działalność 

Wójta Gminy. 

 

III. Podsumowanie działalności jednostek organizacyjnych 
i podległych gminie 
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1. Urząd Gminy Wola Uhruska 

W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska są następujące urzędnicze 

stanowiska pracy: 

1) Wójt Gminy; 

2) Zastępca Wójta; 

3) Skarbnik Gminy; 

4) Sekretarz Gminy; 

5) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego; 

6) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego; 

7) Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego; 

8) Stanowisko pracy ds. ogólnoorganizacyjnych; 

9) Stanowisko pracy ds. Rady Gminy; 

10) Stanowisko pracy ds. gospodarowania nieruchomościami i rolnictwa; 

11) Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i turystyki; 

12) Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego; 

13) Stanowisko pracy ds. finansowo-budżetowo-podatkowych – 2 stanowiska; 

14) Stanowisko pracy ds. finansowo-budżetowych – 3 stanowiska; 

15) Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej; 

Na stanowiskach pomocniczych w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 5 osób: 2 

woźne, dwóch pracowników gospodarczych oraz palacz c.o. Ponadto w ramach umowy-

zlecenia zatrudnieni są: Radca Prawny, Komendant Gminny OSP, 5 kierowców OSP, oraz 6 

osób jako opiekunowie świetlic na terenie gminy. 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie skierował 4 osoby do odbycia 

staży absolwenckich. Osoby te odbywały staże w jednostkach podległych gminie przez okres 

3-ch i 6 m-cy oraz 1 osobę do robót publicznych. W ciągu roku 11 osób korzystało z praktyk 

zawodowych i studenckich przez okres 2 tygodni. 

1.1. Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy 

Referatem Finansowo-Księgowo-Podatkowym kieruje Skarbnik Gminy. Jednym 

z podstawowych zakresów działania Referatu jest prowadzenie spraw podatków i opłat 

lokalnych, w tym podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

 

W gminie Wola Uhruska struktura gruntów wg. klasyfikacji przedstawia się 

następująco: 

Lp. Rodzaj gruntu 
Oznaczenie w ewidencji gruntów i 

budynków i klasa gruntu 
Powierzchnia 

[ha] 

1.  

Grunty orne 

R II 2,0900 

2.  R III a 68,0425 

3.  R III b 230,2389 

4.  R IV a 819,7164 
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5.  R IV b 1 134,2273 

6.  R V 1 134,2273 

7.  R V 1 123,3091 

8.  RVI 671,6204 

Razem grunty orne 4 049,2446 

9.  

Łąki i pastwiska 

Ł III 42,9502 

10.  Ł IV 1 218,6608 

11.  Ł V 685,7180 

12.  Ł VI 81,3912 

13.  Ps IV 315,8435 

14.  PS V 469,6049 

15.  Ps VI 336,9520 

Razem łąki i pastwiska 3 151,1206 

16.  

Lasy i grunty leśne 

Ls 5 053,0311 

17.  Ls IV 365,2615 

18.  Ls V 920,0520 

19.  Ls VI 89,7301 

20.  Lz 12,5767 

Razem lasy i grunty leśne 6 440,6514 

21.  Nieużytki N 695,7756 

22.  Tereny różne Tr 8,8286 

23.  Tereny kolejowe Tk 110,5204 

24.  Grunty pod wodami W, Wp, Ws, Wsr 235,9124 

25.  Użytki kopalne K 2,0300 

26.  Drogi Dr 299,7782 

27.  Grunty budowlane B, Ba, Bi, Bp, Bz 81,4362 

Razem N, Tr, Tk, W, K, dr, B 1 434,2814 

Łącznie grunty w gminie 15 075,2980 

 

Struktura gruntów ma decydujący wpływ na uzyskiwane przez Gminę dochody 

podatkowe z tytułu podatków lokalnych. W roku 2019 podstawy opodatkowania podatkami 

lokalnymi przedstawiały się następująco: 

 

 

Przedmiot opodatkowania Podstawa 
Jednostka 

miary 

Podatek rolny – osoby fizyczne 

gospodarstwa rolne powyżej 1 ha gruntów 2,5q żyta) 2 042,74 ha przel. 

Nieruchomości rolne do 1 ha powierzchni gruntów (5q żyta) 119,44 ha 

Podatek rolny – osoby prawne 

gospodarstwa rolne powyżej 1 ha gruntów (2,5q żyta) 159,15 ha przel. 

Nieruchomości rolne do 1 ha powierzchni gruntów (5q żyta) 0,11 ha 

Podatek leśny 

lasy – osoby fizyczne 799,85 ha 

lasy – osoby prawne 4 498,80 ha 

lasy – parki i rezerwaty 420,95 ha 

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 48 608,15 m2 

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 
usług noclegowych w obiektach posiadających co najmniej 7 pokoi i 

świadczących całodzienne wyżywienie, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

8 943,00 m2 
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grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha 

powierzchni 

0,07 ha 

grunty pozostałe 460 334,40 ha 

budynki mieszkalne 128 616,81 m2 

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 3 839,81 m2 

budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 

usług noclegowych w obiektach posiadających co najmniej 7 pokoi i 

świadczących całodzienne wyżywienie 

1 803,31 m2 

budynki pozostałe 21 345,88 m2 

budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 
usług noclegowych w obiektach posiadających co najmniej 7 pokoi i 

świadczących całodzienne wyżywienie 

60 144,00 PLN 

Budowle 129 961,40 PLN 

Podatek od nieruchomości – osoby prawne 

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 136 783,31 m2 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha 

pow.  

84,27 Ha 

grunty pozostałe 172 424,00 Ha 

budynki mieszkalne 3 201,54 m2 

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 6 864,12 m2 

budynki pozostałe 7 067,79 m2 

Budowle 26 129 645,00 PLN 

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 

samochód ciężarowy od 9 do mniej niż 12 t 1 szt. 

samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 

jak 12 t (zawieszenie pneumatyczne- 2 osie) 
1 szt. 

samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 

jak 12 t (zawieszenie pneumatyczne- 2 osie) 
0 szt. 

samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 
jak 12 t (inny system zawieszenia- 3 osie) 

1 szt. 

ciągnik siodłowy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

równej lub wyższej jak 12 t (zawieszenie pneumatyczne –2 osie) 
1 szt. 

naczepa i pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej lub wyższej jak 12 t (zawieszenie pneumatyczne –3 
osie) 

1 szt. 

autobus o liczbie miejsc do siedzenia wyższej niż 22 poza kierowcą 2 szt. 

 
Podatek od środków transportowych – osoby prawne 

samochód ciężarowy od 5,5 t do 9 t 1 szt. 

samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 
jak 12 t (zawieszenie pneumatyczne – 4 osie) 

0 szt. 

samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 

jak 12 t (zawieszenie pneumatyczne) 
0 szt. 

przyczepa o masie całkowitej równej lub wyższej jak 12 t (inny system 

zawieszenia – 2 osie) 
1 szt. 

 

W ciągu roku podatkowego 2019 Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy wystawił 

2 572 decyzje podatkowe dla osób fizycznych oraz przyjął 217 deklaracji podatkowych od 

osób prawnych. Ponadto Referat prowadził postępowania administracyjne w zakresie zwrotu 

akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej wystawiając 301 

decyzji w tej sprawie. Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku nie było żadnych odwołań od 

tych decyzji. 
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W ramach prowadzenia egzekucji należności podatkowych Referat wystawił 140 

upomnień oraz 49 tytułów wykonawczych. 

Na koniec 2019 r. Referat ewidencjonował 1 332 deklaracje o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których wynika, że na 1 259 nieruchomościach 

odpady gromadzone są w sposób selektywny, a na 73 bez prowadzenia segregacji odpadów 

komunalnych. W Gminie Wola Uhruska powszechnym systemem zbierania odpadów 

komunalnych objęte zostały wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. W ramach prowadzenia 

egzekucji należności z tytułu tej opłaty Referat wystawił 101 upomnień oraz 12 tytułów 

wykonawczych. 

 

Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy prowadził obsługę finansową zarówno 

budżetu gminy jak i jednostki – Urzędu Gminy Wola Uhruska. 

 Budżet gminy Wola Uhruska na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr III/13/2018 Rady 

Gminy Wola Uhruska z dnia 28 grudnia 2018 r. w której określono planowane dochody 

w kwocie 22 739 906,14 zł, a wydatki w kwocie 23 460 313,19 zł. 

 W trakcie roku 10 razy dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których dochody 

wyniosły 20 660 285,47 zł na plan (po zmianach w trakcie roku) 23 324 399,57 zł, 

co stanowi 88,58 % wykonania. Wydatki po zmianach w ciągu roku wyniosły 

20  604 271,48 zł na plan 24 841 540,89 zł co stanowi 82,94 %.  

 Wydatki majątkowe w roku 2019 wyniosły 4 687 222,95 zł, na plan 8 378,610,81 

zł, co stanowi 55,94% wykonania. 

Na początku roku 2019 zadłużenie gminy Wola Uhruska wynosiło 4 184 450,00 zł, 

a na koniec roku 4 654 870,00 zł. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych 

przez gminę w 2019 r. wydatkowano kwotę 148 368,66 zł. 

Gmina Wola Uhruska jest w posiadaniu mienia komunalnego o łącznej wartości 

55 496 497,23 zł, na które składają się następujące składniki: 

1) grunty o pow. 440,3088 - wartości 2 712 355,06 zł; 

2) grunty oddane w użytkowanie wieczyste 257 259,00 zł; 

3) budynki i lokale – 63 szt. o wartości 11 990 092,18 zł; 

4) obiekty inżynierii lądowej (budowle) o wartości 29 583 896,42 zł; 

5) kotły i maszyny energetyczne o wartości 252 717,26 zł; 

6) maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania o wartości 1 625 742,47 zł; 

7) urządzenia techniczne o wartości 6 767 555,10 zł; 

8) środki transportu – 11 szt. o wartości 447 009,85 zł; 

9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 352 742,57 zł; 

10) pozostałe środki trwałe o wartości 1 234 798,60 zł; 

11) wartości niematerialne i prawne 272 328,72 zł. 
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W zakresie mienia komunalnego Gminy największą pozycją są obiekty inżynierii 

lądowej (budowle) oraz budynki i lokale. Wśród budowli największe pozycje dotyczą: 

1) sieci kanalizacyjnych, których jest łącznie 32,9 km; 

2) sieci wodociągowych, których jest łącznie 67,2 km; 

3) dróg gminnych których jest łącznie 64,242 km, w tym utwardzonych 12,728 km; 

4) kompleksu boisk sportowych Orlik 2012; 

5) sieci energetycznych i oświetlenia ulicznego; 

6) zalewu w Woli Uhruskiej i Bytyniu, 

7) placów zabaw (Wola Uhruska – 2, Siedliszcze – 1, Piaski – 1, Zbereże – 1, Uhrusk – 1, 

Kosyń – 1) i siłowni zewnętrznych (Wola Uhruska – 1, Bytyń – 1, Zbereże -1,  

Kosyń – 1);  

8) zadaszonej sceny w Woli Uhruskiej; 

9) przepompowni i oczyszczalni ścieków; 

10) stacji uzdatniania wody w Woli Uhruskiej; 

11) obiektów małej architektury, w tym altan, zadaszeń i wiat przystankowych. 

 

Poniżej wykazano budynki należące do Gminy i przez nią zarządzane: 

1) budynek biurowy Urzędu Gminy; 

2) budynek biurowo-mieszkalny – były Posterunek Policji w Woli Uhruskiej; 

3) świetlica wiejska w Zbereżu; 

4) garaż OSP w Zbereżu; 

5) świetlica wiejska w Bytyniu; 

6) remizo-świetlica w Uhrusku; 

7) świetlica w Siedliszczu; 

8) remiza w Siedliszczu; 

9) budynek szkoły – świetlica w Stulnie wraz z budynkiem gospodarczym; 

10) świetlica wiejska w Mszance; 

11) świetlica wiejska w Kosyniu; 

12) świetlica wiejska w Piaskach wraz z budynkiem gospodarczym; 

13) świetlica w Mszannie wraz z budynkiem gospodarczym; 

14) budynek byłego dworca PKP w Woli Uhruskiej; 

15) budynek wieży ciśnień obok dworca PKP w Woli Uhruskiej; 

16) budynek szkolny drewniany w Siedliszczu; 

17) budynek dawnego GOK-u; 

18) budynek niemieszkalny PKP; 

19) 7 przystanków autobusowych. 

 

Niżej wymienione budynki stanowiące mienie gminy przekazane zostały do 

użytkowania Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji:  

1) hala sportowo-widowiskowa w Woli Uhruskiej; 

2) sala gimnastyczna w Woli Uhruskiej; 

3) budynki (dawne PKP) Pompka w Woli Uhruskiej wraz z 3 wolnostojącymi domkami; 

4) budynek małej gastronomii w Woli Uhruskiej; 
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5) budynek hali starej sportowej; 

6) budynek garażowy; 

7) budynki zaplecza kompleksu sportowego Orlik 2012. 

 

W użyczenie Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym 

i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży przekazano: 

1) budynek szkoły podstawowej w Macoszynie Dużym wraz z budynkami 

gospodarczymi; 

2) budynek szkoły podstawowej w Uhrusku wraz z budynkami gospodarczymi; 

 

Budynki stanowiące mienie gminy przekazane do użytkowania do Przedsiębiorstwu 

Usługowo-Wytwórczemu Sp. z o.o.:  

1) lokale w budynku administracyjno-mieszkalnym w Woli Uhruskiej; 

2) budynek oczyszczalni ścieków; 

3) budynek wstępnego oczyszczania; 

4) budynek technologiczny oczyszczalni ścieków; 

5) budynek stacji uzdatniania wody w Woli Uhruskiej. 

 

Ponadto w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

w Woli Uhruskiej został przekazany budynek ośrodka zdrowia wraz z budynkiem 

gospodarczym. 

 

 Znaczącą pozycją są również urządzenia techniczne, na które składają się przede 

wszystkim: 

1) farma fotowoltaiczna o mocy 0,5MW; 

2) instalacje kolektorów słonecznych – 330 szt.; 

3) instalacje łączone kolektory słoneczne i piece na biomasę – 135 sz.; 

4) instalacje pieców na biomasę – 6 szt.; 

5) motopompa - 3 szt.; 

6) stacja abonencka - 14 szt.; 

7) okablowanie strukturalne z instalacją zasilającą - 1 szt.; 

8) system gaszenia gazem - 1 szt.; 

 

W 2019 r. Gmina posiadała 11 środków transportu, w tym: 

 7 pojazdy pożarnicze, 

 1 pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, 

 4 przyczepy, 

 3 łodzie z napędem, 

 1 pojazd do zbierania odpadów – przekazany w dzierżawę. 

Ponadto do ww. mienia komunalnego należy zaliczyć mienie będące w dyspozycji 

jednostek organizacyjnych gminy oraz innych podmiotów, których organem założycielskim 

jest gmina Wola Uhruska.  
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W 2019 r. z tytułu najmu składników majątkowych Gmina Wola Uhruska uzyskała 

dochody w wysokości 34 341,92 zł, z czego 6 178,43 zł z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 

dla osób fizycznych (4 umowy) oraz 28 163,49 zł z tytułu wynajmu innych składników 

majątkowych (5 umów).  

Z tytułu dzierżawy 96,25 ha gruntów rolnych (72 umowy obowiązujące w roku 2019) 

oraz innych składników majątkowych (m.in. przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci 

wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, samochodu- śmieciarki, tenuta dzierżawna, 

dzierżawa gruntu pod sklep) Gmina Wola Uhruska w 2019 r. uzyskała dochody w wysokości 

275 252,88 zł.  

Dochody z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w 2019 r. wyniosły 

4 192,38 zł. W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 139) prawo użytkowania wieczystego 11 nieruchomości gminnych 

przekształciło się w prawo własności. Dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10 497,87 zł (w tym jednorazowa 

opłata za przekształcenie z bonifikatą – 10 342,80 zł). Pięciu właścicieli złożyło wniosek 

o skorzystanie z możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i udzielenie bonifikaty zgodnie 

z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy 

Wola Uhruska (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 895 z dnia 28 grudnia 2018 r.). 

W użytkowaniu wieczystym pozostało 12 działek gminnych. 

Ponadto z tytułu najmu świetlic wiejskich Gmina Wola Uhruska uzyskała dochody 

w wysokości 1 476,00 zł (7 umów na wynajem świetlicy, w tym 6 przez mieszkańców gminy 

Wola Uhruska i 1 przez osobę mieszkającą poza terenem gminy). 

 

1.2. Referat Rozwoju Gospodarczego 

Do podstawowych zadań, poza obsługą administracyjną, Referatu należy prowadzenie 

wszelkich spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i utrzymaniem inwestycji 

realizowanych prze Gminę Wola Uhruska. 

 

 

 

 

 

 

W 2019 r. Referat przygotował i przeprowadził niżej wymienione postępowania 

o udzielenie zamówień publicznych w trybie prawa zamówień publicznych. 

Lp. Nazwa zadania 

Wartość zamówienia 

Uwagi 
szacunkowa 

udzielonego 

zamówienia 
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1.  

Budowa obudowy studni 
głębinowej wraz z rurociągiem 

tłocznym oraz modernizacja 
stacji uzdatniania wody w Woli 

Uhruskiej realizowane w ramach 

projektu pn. „Rozbudowa 
systemu wod-kan na terenie 

gminy Wola Uhruska” 

1 053 367,68 1 098 450,01 
Roboty rozpoczęto w 2018 

i zakończono w 2019 r. 

2.  Budowa świetlicy w Kosyniu 521 161,89 478 470,00 
Roboty rozpoczęto w 2018 i 

zakończono w 2019 r. 

3.  

Termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy Wola Uhruska  

realizowaną w ramach projektu 

pn. „Poprawa efektywności  
energetycznej budynku Urzędu 

Gminy” 

Postępowanie nr RRG.271.1.2019 unieważnione 

4.  

Termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy Wola Uhruska  

realizowaną w ramach projektu 
pn. „Poprawa efektywności  

energetycznej budynku Urzędu 
Gminy” 

Postępowanie nr RRG.271.5.2019 unieważnione 

5.  

Poprawa efektywności 

energetycznej budynków SP w 

Woli Uhruskiej, Uhrusku i 
Macoszynie Dużym 

583 178,02 549 679,10 

Cz. I realizowano w 2019 r. 

W cz. II (SP Uhrusk) 
postepowanie nr 

RRG.271.7.2019 

unieważniono 

6.  

Przebudowa drogi gminnej nr 
104395L w miejscowości 

Siedliszcze gmina Wola Uhruska i 
gmina Ruda-Huta 

2 335 742,13 2 109 155,30 
RRG.271.8.2019 
Roboty zakończono w 

czerwcu 2019 r. 

7.  

Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkanych na 
terenie gminy Wola Uhruska 

oraz prowadzenie punktu 
selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych 

666 731,08 550 701,06 
RRG.271.10.2019 
Umowa zawarta na 2 lata – 

do 31.03.2021 r. 

8.  

Nadzór inwestorki zadań: 
„Przebudowy drogi gminnej nr 

104395L w msc. Siedliszcze gm. 
Wola Uhruska i gm. Ruda-Huta” 

oraz „Poprawa efektywności 

energetycznej budynku SP 
Macoszyn Duży” 

Cz. I – 

14 277,64 
 

Cz. II – 

9 000,00 

Cz. I – 2 200,00 
 

 
Cz. II – 7 600,00 

RRG.271.11.2019 
Zrealizowano przy robotach 

w 2019 r. 

9.  
Termomodernizacja obiektów 
szkolnych: SP Uhrusk, SP Wola 

Uhruska 

Cz. I – 431 
889,11 

Cz. I – 
492 928,18 

RRG.271.12.2019 

Cz . I zrealizowano w 2019 
r. 

Cz. II (SP Wola Uhruska) - 
unieważniono 

10.  

Nadzór inwestorki zadania: 

„Poprawa efektywności 

energetycznej budynku SP w 
Uhrusku” 

5 053,00 8 900,00 
RRG.271.13.2019 
Zrealizowano przy robotach 

w 2019 r. 
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11.  
Zagospodarowanie otoczenia 

świetlicy w Kosyniu 
Postepowanie nr RRG.271.16.2019 unieważniono 

12.  
Zagospodarowanie otoczenia 
świetlicy w Kosyniu 

243 597,35 289 050 ,00 
RRG.271.17.2019 
Roboty wykonano w 2019 r. 

13.  

Budowa drogi gminnej w Woli 
Uhruskiej od drogi wojewódzkiej 

nr 819 do drogi powiatowej nr 

1732L - Budowa drogi gminnej 
"Rampa” 

1 213 004,94 1 377 600,00 

RRG.271.19.2019 

Roboty w trakcie realizacji 

 

14.  

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w Bytyniu z rozbudową sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w 

aglomeracji Wola Uhruska w 
ramach projektu „Rozbudowa 

systemu wod-kan na terenie 

gminy Wola Uhruska”. 

983 783,44 667 398,00 

RRG.271.23.2019 

W cz. I (Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków) 

unieważniono 
Cz. II udzielono zamówienia 

w 2020 r. 

 

 

Ponadto prowadzone było 16 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poza 

trybem określonym w prawie zamówień publicznych. 

W 2019 r. prowadzone były następujące zadania inwestycyjnej:  

1. Przebudowa drogi gminnej nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. Wola 

Uhruska i gm. Ruda-Huta: 

Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej nr 104395L w Siedliszczu i Rudzie 

o długości 3,793 km w tym na terenie gminy Ruda-Huta 0,369 km. Projekt rozpoczęto 

w roku 2016 jednak przeprowadzone w latach 2016-2017 przetargi na realizację 

robót budowlanych w procedurze zaprojektuj i wybuduj, nie pozwoliły na wybór 

wykonawcy – w postępowaniach wpływały oferty znacznie przewyższające planowane 

środku finansowe na realizację. W roku 2017 wystąpiono i uzyskano zgodę od Urzędu 

Marszałkowskiego w Lublinie na zmianę sposobu realizacji projektu na rozdzielne 

wykonanie prac projektowych i robót budowlanych. Po zawarciu aneksu do umowy 

o dofinansowanie projektu w lutym 2018 ogłoszono przetarg na wykonanie prac 

projektowych i 20.04.2018 r. zawarto umowę o prace projektowe na kwotę 44 000,00 

zł z terminem realizacji do 30.10.2018 r. W związku ze śmiercią głównego projektanta 

wydłużono termin realizacji prac projektowych do 31.03.2019 r. i w marcu 2019 r. 

uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Sytuacja ta uniemożliwiała 

realizację robót budowlanych w 2018 r.  

Roboty budowlane rozpoczęto w maju 2019 r. a ich zakończono w czerwcu 2019 r. 

Projekt był współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. 

2. Budowa świetlicy w Kosyniu: 
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Zadanie obejmuje budowę świetlicy w miejscowości Kosyń w postaci budynku 

pasywnego spełniającego wymagania w zakresie zużycia energii na poziomie poniżej 

15 kWh/m2/rok. 

W marcu 2018 r. ogłoszono przetarg i 27.04.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą 

robót na kwotę 478 470,00 zł. Plac budowy przekazano 08.05.2018 r. Do końca 

2018 r., zgodnie z umową, wykonawca wykonał stan surowy częściowo zamknięty 

(bez docelowej stolarki drzwiowej) o wartości 256 250,03 zł. 

Roboty zakończono zgodnie z umową w roku 2019 i odebrano protokołem odbioru 

końcowego 29.08.2019 r. W związku z tym, że opaska, chodniki, parking, ogrodzenie 

i inne elementy zagospodarowania realizowane były odrębnie od budynku (inny 

wykonawca i źródło finansowania) obiekt oddano do użytku z końcem roku, 

a uroczyste otwarcie odbyło się w styczniu 2020 r. 

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

3. Modernizacja drogi w Macoszynie Dużym: 

Modernizacja polegająca na wykonaniu drogi z tłucznia o długości ok. 400 m 

w miejscowości Macoszyn Duży (droga gminna nr 104396 L). 

Zadanie zakończono w 2019 r.  

Przedsięwzięcie było finansowane ze środków celowych na ochronę gruntów rolnych. 

4. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy: 

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy Wola Uhruska 

w następującym zakresie: wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian i stropów, 

wymianę instalacji centralnego ogrzewania (przewody i grzejniki), wymianę 

oświetlenia na energooszczędne (LED), modernizację kotłowni – wymiana kotłowni na 

gazową, remont dachu – uszczelnienie pokrycia, malowanie, wymiana rynien i rur 

spustowych, częściowa adaptacja dla potrzeb osób niepełnosprawnych (wykonanie 

podjazdu do wejścia głównego i biblioteki, adaptacja łazienki na parterze), remont 

pomieszczeń biurowych – częściowa wymiana posadzek, malowanie. 

W 2019 r. nie realizowano ww. zadania, gdyż dwa przetargi (ogłoszony 04.01.2019 r. 

oraz 14.02.2019 r.) nie pozwoliły na wybór wykonawcy. W roku 2018 dokonano 

wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych. 

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

5. Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Kosyniu: 

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu zagospodarowania otoczenia nowo 

budowanej świetlicy w Kosyniu (boisko do małych gier – siatkówka, koszykówka, 

altana, plac zabaw, siłownia, miejsca postojowe, utwardzenia terenu, oświetlenie). Na 

opracowanie koncepcji przeprowadzono dwa konkursy i z udziałem przedstawiciela 
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sołectwa wybrano koncepcję zagospodarowania terenu. Autorowi najlepiej ocenionej 

koncepcji zlecono, jako nagrodę, opracowanie pełnej dokumentacji robót.  

Dnia 03.07.2019 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie wniosek 

o dofinansowanie projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020.  

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 179 738 zł, a umowę o dofinansowanie 

zawarto w maju 2019 r. Wykonawcę robót wyłoniono dopiero w drugim przetargu. 

Wartość zawartej umowy – 289 050,00 zł brutto. 

Roboty zrealizowano w 2019 r. 

6. Budowa obudowy studni głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym oraz 

modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Uhruskiej realizowane 

w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu wod-kan na terenie gminy 

Wola Uhruska”: 

Przedsięwzięcie obejmuje część robót związanych z projektem „Rozbudowa systemu 

wod-kan na terenie gminy Wola Uhruska” współfinansowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

W roku 2018 zlecono wykonanie nowej studni głębinowej (obudowa, pompa 

głębinowa i rurociąg do stacji uzdatniania wody) oraz modernizację stacji uzdatniania 

wody w Woli Uhruskiej (budowa instalacji fotowoltaicznej, renowacja starych 

zbiorników retencyjnych, dekolmatacja istniejących studni głębinowych). Przetarg 

ogłoszono dnia 25.09.2018 r. (wpłynęła jedna oferta) a umowę na kwotę 

1 098 450,01 zł z wykonawcą zawarto dnia 07.11.2018 r. Większość zakresu robót 

wykonano w roku 2019. 

 

Oprócz wymienionych wyżej zadań inwestycyjnych przeprowadzano postępowania 

m.in. na wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego, na zadania związane z utrzymaniem 

czystości (opróżnianie koszy ulicznych i wywóz odpadów z terenów publicznych). 

Poza działalnością w zakresie realizacji inwestycji Referat przygotowywał zadania 

inwestycyjne (zlecanie wykonania dokumentacji technicznych, kosztorysów inwestorskich 

oraz innej dokumentacji) dla wykonania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Macoszyn Duży gmina Wola Uhruska dł. 0,4 km oraz dostawy i montażu 

urządzeń siłowni wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Piaskach. 

 Poza działaniami inwestycyjnymi Referat przygotowywał i przeprowadzał zadania 

remontowe i bieżącego utrzymania obiektów gminnych. Najważniejsze z nich dotyczyły 

infrastruktury drogowej. 

Wykaz dróg gminnych wg stanu na 31.12.2019 r.  

Lp. Nr drogi Przebieg drogi 

Rodzaj 

nawierzchni 
dł. w km 

Ogółe

m (km) 

Proj. org. 

ruchu 

twarda 
gruntow

a 
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1. 104387L 
Kosyń – Józefów dr. gm. 104390L – dr. gm. 

104394L 
0,000 2,890 2,890 

 

2. 104388L 
Kosyń – Zbereże dr. pow. 1721L – dr. Woj. 
816 (Zbereże)  

4,835 4,835 
 

3. 104389L (Józefów) dr. gm. 104394L – Mszanka 
 

1,748 1,748 
 

4. 104390L Kosyń – Majdan Stuleński – dr. Woj. 816 1,130 4,314 5,444 Tak 

5. 104391L (Zagrzędy) dr. gm. 104394L – dr. Woj.819 
 

3,181 3,181 
 

6. 104392L dr. woj. 812 – dr. pow.1729L Macoszyn Duży 
 

1,681 1,681 
 

7. 104393L 
(Uhrusk) dr. Pow. 1733L – gr. gminy Ruda 
Huta  

3,789 3,789 
 

8. 104394L 

dr.pow.1729L(Macoszyn Duży) -Zagrzędy-

Józefów-Wola Uhruska ul. Górna dr.woj.819 
ul. Spacerowa-dr. pow.1732L 

1,762 7,697 9,459 Tak 

9. 104395L 
(Siedliszcze) dr. woj. 816-granica gminy-Ruda 

Huta(dr.pow.1823L) 
3,738 

 
3,738 Tak 

10. 104396L Siedliszcze:dr.gm. 104393L – dr. gm. 104395 
 

1,258 1,258 
 

11. 104397L 
dr. woj. 819 – przez wieś Mszanna – dr. gm. 

104399L  
1,771 1,771 

 

12. 104398L dr. woj. 819 – Józefów – dr. Woj. 819 
 

1,429 1,429 
 

13. 104399L dr. woj. 819 – dr. gm. 104397L 
 

1,069 1,069 
 

14. 104400L 
dr. pow. 1732L – Stanisławów – dr pow. 

1732L  
3,116 3,116 

 

15. 104401L Wola Uhruska ul. Krzywa 0,306 
 

0,306 Tak 

16. 104402L 
Wola Uhruska część ul. Nadbużańskiej – dr. 
gm. 104416 – dr. gm. 104415  

0,491 0,491 
 

17. 104403L Wola Uhruska ul. Dworcowa 0,587 
 

0,587 Tak 

18. 104404L Wola Uhruska ul. Odrodzenia 0,209 
 

0,209 Tak 

19. 104405L Wola Uhruska ul. Krótka 
 

0,165 0,165 
 

20. 104406L 

Wola Uhruska: część ul. Parkowej – od 
skrzyżowania z ul. 1 Maja do początku 

skrzyżowania z ul. Dworcową (w granicach 
działki drogowej) 

0,241 0,000 0,241 Tak 

21. 104407 Wola Uhruska ul. Leśna 0,884 0,806 1,690 Tak 

22. 104410L Wola Uhruska ul. Źródlana 0,164 
 

0,164 Tak 

23. 104411L Wola Uhruska ul. Spokojna 0,951 
 

0,951 Tak 

24. 104412L Wola Uhruska ul. Zaułek 
 

0,105 0,105 
 

25. 104413L 

Wola Uhruska: od skrzyżowania z dr. woj. 819 
(ul. 1 Maja), część ul. Parkowej (do 

skrzyżowania z ul. Gimnazjalną), ul. Sportowa 
wraz łącznikiem do ul. Gimnazjalnej i 

sięgaczem w kierunku wschodnim 

0,110 0,868 0,978 Częściowo 

26. 104414L Wola Uhruska ul. Szkolna 0,365 
 

0,365 Tak 

27. 104415L Wola Uhruska ul. Turystyczna 0,227 
 

0,227 Tak 

28. 104416L 
Wola Uhruska ul. Zielona, ul. Ogrodowa, ul. 

Przelotowa, część ul. Nadbużańskiej 
0,937 0,000 0,937 Tak 

29. 104417L Wola Uhruska ul. Gimnazjalna 0,673 0,264 0,937 Tak 

30. 104418L Bytyń – do cmentarza 0,444 
 

0,444 Tak 

31. 104419L Wola Uhruska ul. Wiosenna 
 

0,286 0,286 
 

32. 104420L Wola Uhruska ul. Boczna 
 

0,162 0,162 
 

33. 104421L Wola Uhruska ul. Dolna 
 

0,207 0,207 
 

34. 104422L Wola Uhruska ul. Piaskowa 
 

0,216 0,216 
 

35. 104423L Wola Uhruska ul. Jasna 
 

0,414 0,414 
 

36. 104427L dr. pow. 1725L Żłobek – Osowa – Kosyń 
 

2,592 2,592 
 

37. 117385L 
Siedliszcze, dr. woj. 816 – Uhrusk, dr. gmina 
nr 104393L  

2,599 2,600 
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38. 117386L 
Bytyń, dr. woj. 816 – Majdan Stuleński, dr. 

gmina nr 104390L  
2,540 2,540 

 

39. 117387L 
Majdan Stuleński, dr. woj. 816 – Majdan 
Stuleński, dr. gmina nr 104390L  

1,020 1,020 
 

 12,728 51,513 64,242  

Do gminnej infrastruktury drogowej przynależą również chodniki przy drogach 

gminnych (ulice Szkolna, Sportowa, Turystyczna, Gimnazjalna, Krzywa, Spacerowa, Zielona, 

Ogrodowa, Parkowa i Sportowa), których łączna długość wynosi 3 821 m, a powierzchnia 

6 111,56 m2. 

W 2019 r. prowadzone były prace remontowe na niżej wymienionych drogach 

stanowiących własność gminy.  

Lp. Nazwa drogi Rodzaj robót 
Wartość 

zł 

1. 
Kosyń  
drogi: do „Góry Kosyńskiej”; do cmentarza 

prawosławnego 

 
dowiezienie pospółki 

praca równiarką 

3 830,20 

2. 
Zbereże 
drogi: od dr. woj. w kierunku rzeki Bug; dr. do 

tymczasowej odprawy granicznej 

praca równiarką 

koparka 
5 656,77 

3. 

Stulno  
drogi: Stare Stulno; Małoziemce; od dr. pow. w 

kierunku jez. Płotycze; łącznik dr. pow. do dr. 

woj.; od dr. woj. w kier. wieży widokowej 

dowiezienie gruzu 

praca równiarką 
praca koparką 

6 020,85 

4. 
Józefów  

droga w kierunku Domku Myśliwskiego 

dowiezienie gruzu 

praca równiarką 
8 696,65 

5. 
Mszanka  
droga przy kaplicy 

dowiezienie pospółki 2 782,26 

6. 

Mszanna  

droga od dr. woj. w kierunku posesji nr 22 (na 
południe) 

dowiezienie gruzu 

praca koparką 
praca równiarką 

12 177,06 

7. 

Stanisławów  

droga od dr. pow. obok kapliczki w stronę 
południową i północną 

dowiezienie gruzu 
praca równiarką 

7 441,50 

8. 
Potoki  

 

dowiezienie gruzu 

praca równiarką 
7 035,60 

9. 

Uhrusk  
drogi: od dr. woj. w kierunku posesji nr 73; 

Zastawie; dr. od cmentarza w kierunku 
hydroforni; dr. za torami przy posesji nr 109 obok 

stawu 

dowiezienie pospółki 
praca równiarką 

4 461,21 

10. 
Siedliszcze 
drogi: za mostem do łąk; za torami w kierunku 

posesji nr 139 

dowiezienie pospółki 

praca równiarką 
2 510,43 

 
Majdan Stuleński 
droga w kierunku Stajni Geronimo 

dowiezienie pospółki 
praca równiarką 

4 404,99 

11. 

Bytyń  

droga w kierunku domków letniskowych, zjazd z 
dr. woj. 

dowiezienie gruzu 3 837,60 

12. 

Macoszyn Duży  

drogi: od dr. pow. obok tartaku; dr. za 
Tarasienką 

praca równiarką 
dowiezienie pospółki 

2 030,73 
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13. 

Wola Uhruska  

zjazd z dr. woj. ul. Chełmska przy blokach 

spółdzielni; remont zjazdu przy ul. Ogrodowej, dr. 
w Nadbużance, dr. przy Bugu, ul. Leśna 

praca koparką 

praca równiarką 
3 090,17 

Razem: brutto 76 896,42 

 

Wśród zadań realizowanych przez Referat było również przygotowywanie 

i przeprowadzenie przetargów na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie 

Gminy. W roku 2019 przygotowano i upubliczniono 5 wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub sprzedaży. Przeprowadzono 2 przetargi na 

dzierżawę gruntów, w wyniku których zawarto 11 umów dzierżawy.  

W zakresie sprzedaży nieruchomości ogłoszono 6 przetargów nieograniczonych na 

zbycie nieruchomości mienia gminy. W wyniku przetargów sprzedano 5 działek na łączną 

kwotę 63 947,00 zł. 

W zakresie spraw realizowanych przez Referat były również sprawy gospodarki 

wodno-ściekowej. W gminie są 3 ujęcia wody – Wola Uhruska, Majdan Stuleński, Siedliszcze. 

Sieć wodociągowa w Macoszynie Dużym i Kosyniu zasilana jest z sąsiedniej gminy z ujęcia 

w Dubecznie gm. Hańsk. Łączna długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 67,2 km, do 

której przyłączonych jest 899 budynków, w tym 872 do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania. Stopień zwodociągowania gminy wg. GUS wynosił w 2018 r. 65,4% (ludność 

korzystająca się sieci wodociągowej w stosunku do ogółu ludności gminy). 

W gminie funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Bytyniu, do której 

doprowadzona jest sieć kanalizacyjna o łącznej długości 32,9 km zbierająca ścieki komunalne 

od 556 użytkowników (miejscowości Wola Uhruska, Bytyń, Nadbużanka, Uhrusk 

i Siedliszcze), w tym od 510 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W 2019 r. 

do oczyszczalnia ścieków odebrała 45,2 tyś m3 ścieków. Wg ewidencji prowadzonej 

w Referacie na terenie gminy w 2019 r. było 90 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 

229 bezodpływowych zbiorników na odpady ciekłe (tzw. szamb). Stopień skanalizowania 

gminy wg. GUS. wynosił w 2018 r. 39,9% (ludność korzystająca się sieci kanalizacyjnej 

w stosunku do ogółu ludności gminy). 

Kolejnym zadaniem realizowanym w Referacie były sprawy związane z wycinką 

drzew. W 2019 r. do Urzędu Gminy Wola Uhruska wpłynęło 115 zgłoszeń zamiaru wycinki 

drzew oraz 3 wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Do każdego zgłoszenia lub 

wniosku niezbędne było dokonanie wizji w terenie w celu ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu 

lub wydania decyzji udzielającej zezwolenia na wycinkę. W 2019 r. wydano 3 decyzje 

zezwalające na wycinkę 27 drzew. Nie wniesiono sprzeciwów do 114 zgłoszeń zamiaru 

wycinki drzew.  

Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez pracowników Referatu były sprawy 

związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, w ramach których zlecane 

było zimowe utrzymanie dróg, zamiatanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych oraz ewidencja 

ilości odpadów komunalnych odbieranych w ramach gminnego systemy gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Opróżnianie koszy ulicznych i odbiór odpadów z terenów i miejsc publicznych 

dokonywane jest wg. następujących zasad: 
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1) ze świetlic wiejskich – raz w miesiącu, 

2) przy budynku Urzędu Gminy Wola Uhruska – co dwa tygodnie, 

3) przy moście nad Bugiem przy przedłużeniu ul. Ogrodowej w Woli Uhruskiej i mostku 

w Bytyniu: 

a) od 1 maja do 30 czerwca oraz od 1 września do 30 listopada – co dwa 

tygodnie, 

b) od 1 lipca do 31 sierpnia – co tydzień, 

4) przy Miejscach Obsługi Rowerzystów trasy rowerowej Green Velo od 1 maja do 30 

września – raz w miesiącu, 

5) z placu targowiska gminnego – co tydzień, 

6) przy przystankach autobusowych – raz na dwa tygodnie, 

7) przy przystankach autobusowych w miejscowościach: Wola Uhruska, Bytyń, Piaski, 

Mszanna oraz Mszanka – przez cały rok co dwa tygodnie, a w okresie od 1 lipca do 

31 sierpnia – co tydzień, 

8) koszy ulicznych w miejscowości Wola Uhruska – przez cały rok co dwa tygodnie, 

a w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia – co tydzień. 

Zestawienie ilości odpadów odebranych z koszy ulicznych i ze świetlic za 2019 r. 

przedstawia się następująco: 

 

Lata 

Ilość koszy/worków 

do 60 dm3 

[szt.] 

Ilość koszy/worków od 60 

dm3 do 120 dm3 

[szt.] 

Koszty zbiórki, 

transportu i utylizacji 

[zł] 

2019 495 1 380 20 145,00 

 

W zakresie zadań Referatu było również prowadzenie ewidencji ilości odbieranych od 

mieszkańców gminy odpadów komunalnych oraz prowadzenie rozliczeń z przedsiębiorcą, 

któremu zostało zlecona ta usługa. W ramach tego zadania Referat sporządził zgodnie 

z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi za 2018 r. w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Gmina Wola Uhruska jest przyporządkowana do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w miejscowości Srebrzyszcze, ul. Dorohuska 70. Instalacja jest 

zarządzana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie z siedzibą 

przy ul. ks. Piotra Skargi 11, 22-100 Chełm. Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu 

gminy Wola Uhruska przekazuje zmieszane odpady komunalne oraz zebrane odpady zielone 

do w/w instalacji. 

W roku 2019 nie realizowano inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. Planowano wyposażenie mieszkańców w przydomowe kompostowniki, 

jednakże ze względu na brak środków finansowych odstąpiono od realizacji. 
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Wydatki poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wraz z kosztami wynagrodzenia osobowego 

pracowników z pochodnymi, zakupem usług i materiałów (usługi pocztowe i komornicze) 

w roku 2019 wyniosły łącznie 309 937,25 zł. 

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

złożonymi w Urzędzie Gminy ujęto 2 961 mieszkańców, a różnica pomiędzy liczbą 

mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza 

terenem naszej gminy. Podobnie jest wśród osób czynnych zawodowo, które przebywają 

poza terenem gminy. Szacowana ilość odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy 

Wola Uhruska (dokładne dane będą znane po przedłożeniu sprawozdania rocznego przez 

podmiot świadczący usługi)  w roku 2019 wyniosła: 

1) opakowania z papieru i tektury – 31,200 Mg; 

2) opakowania z tworzyw sztucznych – 15,890 Mg; 

3) opakowania ze szkła – 70,890 Mg; 

4) żelazo i stal, opakowania z metali – 8,100 Mg; 

5) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 131,340 Mg; 

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 201,280Mg; 

7) odpady wielkogabarytowe – 45,620 Mg; 

8) odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 6,620 Mg; 

9) zużyte opony – 6,200 Mg; 

10) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 7,860 Mg; 

11) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia – 6,980 Mg; 

12) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 8,751 Mg; 

13) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) – 27,900 Mg; 

14) odpady ulegające biodegradacji – 17,220 Mg; 

15) opakowania z metali 6,840 Mg. 

Ponadto zmieszane odpady komunalne, odpady zielone z terenu gminy Wola Uhruska 

przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości 

Srebrzyszcze poddawane są procesowi przetwarzania, zaś odpady zielone poddawane są 

kompostowaniu. W wyniku mechanicznego przetwarzania tych odpadów powstało 0,000 Mg 

odpadów unieszkodliwionych poprzez składowanie. 

W ramach zimowego utrzymania dróg w 2019 r. wydatkowano kwotę 17 058,85 zł na 

rzecz gminnej spółki komunalnej – Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli 

Uhruskiej, które na odśnieżanie i posypywanie dróg poświęciło 48 godzin pracy sprzętu, oraz 

ok. 8,5 godzin na dojazdy do odśnieżanych dróg. 

W 2019 r. także spółce komunalnej zlecano 9 razy usługi zamiatania ulic na łączną 

kwotę 11 945,44 zł. 
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Referat Rozwoju gospodarczego zajmuje się również sprawami transportu zbiorowego 

i utrzymaniem przystanków autobusowych. Na terenie gminy zdecydowana większość 

przystanków zlokalizowana jest przy drogach wojewódzkich i powiatowych – jest ich 48, 

z których przystanki murowane lub drewniane na fundamencie jest 13, pozostałe zaś to 

wiaty przystankowe 17 szt. oraz tylko zatoki przystankowe. Przy drogach gminnych 

zlokalizowanych jest tylko 7 przystanków, z których 1 jest drewniany (Wola Uhruska przy 

dworcu) na fundamencie oraz 2 (Siedliszcze Zagóra i Siedliszcze Przymiarki) wiaty 

przystankowe. W trakcie roku staraniem Starosty Włodawskiego została uruchomiona 

komunikacja publiczna na trasie Włodawa-Wola Uhruska-Macoszyn Duży, ale w związku 

z niewielkim zainteresowaniem i co za tym idzie nieopłacalnością została ona zlikwidowana.  

Referat prowadzi także sprawy związane z uzgadnianiem rozkładów jazdy 

samochodowej komunikacji publicznej działającej na trasach Wola Uhruska-Chełm oraz Wola 

Uhruska-Włodawa. Jedne z przewoźników prowadzi w ramach swojej działalności dowożenie 

dzieci do szkół. Ponadto od września 2019 r. funkcjonowała linia autobusowa na trasie 

Kosyń-Włodawa (przez Macoszyn Duży, Piaski Wolę Uhruską, Bytyń, Stulno, Zbereże), której 

organizatorem był Powiat Włodawski. Linia funkcjonowała w oparciu o dopłaty z Funduszu 

Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej oraz dopłat 

Powiatu i Gmin. 

W okresie letnim Samorząd Województwa Lubelskiego finansował wraz 

z samorządami gmin Wola Uhruska, Ruda-Huta, Włodawa oraz Miast Chełm i Włodawa, 

a także Powiatu Włodawskiego kursowanie szynobusu na linii kolejowej Chełm Włodawa. 

Były to jednak połączenia wyłącznie weekendowe po 2 kursy w każdym kierunku, w okresie 

od 29 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. 

 

Referat Rozwoju Gospodarczego prowadził również sprawy 6 postępowań o ustalenie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowniczej. Tego rodzaju 

inwestycje prowadzone są przez Polską Spółkę Gazowniczą, Wg GUS na początek 2019 r. 

długość sieci gazowniczej na terenie gminy Wola Uhruska wynosiła 19 744 m, w tym 11 815 

m sieci rozdzielczej, do której przyłączonych było 31 obiektów, w tym 25 obiektów 

mieszkalnych. Stopień gazyfikacji gminy wynosił 1,26% (ludność korzystając z sieci gazowej 

w stosunku do ogółu ludności). Danych na koniec 2019 r. GUS jeszcze nie opublikował. 

W 2019 r. Referat prowadził również postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji 

celu publicznego w zakresie budowy wieży telekomunikacyjnej zakończone decyzją odmowną 

z uwagi na zgłaszane zastrzeżenia ze strony mieszkańców co do lokalizacji takiej wieży 

w bliskim sąsiedztwie zabudowań. Na terenie gminy są posadowione 4 wieże 

telekomunikacyjne – 2 w Woli Uhruskiej i 2 w Zbereżu. 

W zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowego 

Internetu, to zdecydowana większość zabudowań pozostaje w zasięgu operatorów 

świadczących te usługi. 

Gmina Wola Uhruska uczestnicząc w partnerskim projekcie „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” zapewniła 100 rodzinom mieszczącym 

się kryterium dochodowym jak dla pomocy społecznej dostęp do sprzętu komputerowego 

i Internetu. W projekcie uczestniczą mieszkańcy następujących miejscowości: Wola Uhruska 
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38, Bytyń 9, Józefów 1, Kosyń 10, Macoszyn Duży 3, Majdan Stuleński 1, Mszanka 1, 

Mszanna 5, Piaski 2, Potoki 1, Siedliszcze 6, Stanisławów 3, Stulno 6, Uhrusk 8, Zbereże 3.  

W 2019 r. Gmina w ramach utrzymania trwałości projektu finansowała usługi dostępu do 

Internetu oraz usługi serwisu sprzętu komputerowego przekazanego uczestnikom projektu. 

Dodatkowym zadaniem realizowanym przez Referat w 2019 r. była szacowanie szkód 

w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy. Łącznie przyjęto od rolników 100 wniosków. 

Komisja do szacowania szkód dokonała wizji w terenie sporządzając protokoły szkód, 

obejmujące 1 547,41 ha gruntów na łączną szacowaną wartość strat wynoszącą 

2 241 152,41 zł. Protokoły z szacowania zostały przekazane do Wojewody Lubelskiego. 

 W zakresie działalności Referatu pozostawała także sprawa nadzoru na gminnym 

targowiskiem w Woli Uhruskiej, którego bieżące administrowanie powierzone zostało gminnej 

spółce komunalnej – Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o. W 2019 r. spółka 

dokonała poboru ok. 800 opłat targowych na łączną kwotę 5 574 zł, z której 3 344,40 zł 

stanowiło wynagrodzenie prowizyjne dla Spółki. 

 

1.3. Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stany Cywilnego realizuje zadania zarówno zlecone jak i własne w zakresie 

aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obronności, wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

W 2019 r. Urząd Stanu Cywilnego: 

1) przyjął i zrealizował 207 wniosków o wydanie dowodów osobistych; 

2) zrealizował 35 unieważnień dowodu osobistego; 

3) przyjął 35 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego; 

4) wydał 457 odpisów aktów stanu cywilnego; 

5) dokonał 204 aktualizacji danych w Rejestrze PESEL; 

6) sporządził 41 aktów stanu cywilnego; 

7) sporządził 73 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego; 

8) sporządził 202 przypisków w aktach stanu cywilnego; 

9) wykonał 313 migracji aktów stanu cywilnego; 

10) wykonał 18 czynności materialno-technicznych tj. sprostowania, uzupełnienia lub 

unieważnienia aktów stanu cywilnego;  

11) wydał/przyjął 15 zaświadczeń, zezwoleń, oświadczeń z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego 

12) przyjął i rozpatrzył 3 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych;  

13) przyjął i rozpatrzył 3 wnioski o wydanie zezwolenia na uprawę maku 

niskomorfinowego i konopi włóknistych; 

14) dokonał 114 czynności związanych z realizacją obowiązku meldunkowego; 
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15) przeprowadził 4 postępowania w sprawach meldunkowych; 

16) przyjął i rozpatrzył 34 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, 

rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi; 

17) do klasyfikacji wojskowej stanęło 18 poborowych; 

18) przyjął i rozpatrzył 9 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej ; 

19) udzielił 55 porad w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

20) wydał 77 zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. 

Ponadto w zakresie działalności Urzędu pozostawały sprawy bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz zarządzania kryzysowego. 

W Gminie Wola Uhruska jest powołany Gminny Komendant Ochotniczych Staży 

Pożarnych oraz działa Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie 

gminy funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 4 typu S posiadające 

samochody, tj.: 

1) OSP Wola Uhruska – dysponująca dwoma średnimi pojazdami ratowniczo-gaśniczymi, 

jednym lekkim pojazdem ratowniczo-gaśniczym oraz łodzią ratowniczą z silnikiem 

zaburtowym – jednostka włączona do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego; 

2) OSP Uhrusk dysponująca średnim i lekkim pojazdem ratowniczo-gaśniczym oraz 

płaskodenną łodzią ratowniczą – jednostka włączona do Krajowego Sytemu 

Ratowniczo-Gaśniczego; 

3) OSP Piaski dysponująca średnim pojazdem ratowniczym; 

4) OSP Zbereże, dysponująca średnim pojazdem ratowniczym, 

a także 1 jednostka typu M (motopompa) i podstawowy sprzęt – OSP Siedliszcze.  

Ponadto przy OSP Wola Uhruska funkcjonują Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

chłopców oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza.  

Wg stanu na koniec 2019 r. łączna liczba strażaków deklarujących przynależność do 

OSP (zwyczajnych, honorowych i wspierających) – to 149 osoby. Liczba strażaków 

mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych to 32 osoby. 

W roku 2019 łączna liczba zdarzeń na terenie gminy Wola Uhruska to 26, w tym 

17 pożarów i 7 innych miejscowych zagrożeń (pompowania wody, powalone drzewa, 

wypadki drogowe, itp.) 

Poszczególne jednostki wyjeżdżały do akcji w następujących ilościach: 

 OSP Wola Uhruska – 25, 

 OSP Uhrusk – 9, 

 OSP Piaski -0, 

 OSP Zbereże – 1, 
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 OSP Siedliszcze - 0. 

W roku 2019 jednostki OSP z Woli Uhruskiej, Uhruska i Zbereże przy udziale i staraniu 

Gminy pozyskały następujący sprzęt: 

1) z projektu „Wzmocnienie potencjału OSP w ratownictwie ofiar wypadków na drogach 

woj. Lubelskiego i obwodu wołyńskiego. Euroregion BUG” Gmina Wola Uhruska 

pozyskała i przekazała do OSP Wola Uhruska na łączną kwotę 11 155,85 torbę 

medyczną PSP R1 wraz z kamizelką ratownika oraz zestaw pneumatycznych poduszek 

do podnoszenia pojazdów; 

2) z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości udzielonej Gminie jednostki 

OSP z Woli Uhruskiej, Uhruska i Zbereża otrzymały torby medyczne PSp R1 – 3 kpl., 

zestaw do zabezpieczenia i oznaczenia miejsca wypadku, pilarki spalinowe – 2 szt. 

agregat prądotwórczy – 3 szt., bosak dielektryczny, detektor napięcia, detektor 

wielogazowy, latarki, piły do cięcia szyb klejonych za łączną kwotę 48 990,85 zł  

Z ważniejszych zadań do realizacji na rzecz OSP pozostaje wciąż zakup średnich 

samochodów ratowniczo-gaśniczego dla OSP Uhrusk i OSP Wola Uhruska, zakup 

i posadowienie garażu blaszanego dla OSP Siedliszcze i budowa remizy dla OSP Wola 

Uhruska. 

Pozostając w obszarze bezpieczeństwa należy przytoczyć dane statystyczne za 2019 r. 

jakie przekazano Gminie z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, obejmujące 

prowadzone czynności, tj.: 

1) zarejestrowano 84 postępowań przygotowawczych, w tym: 

 29 postępowań z kodeksu karno-skarbowego – posiadanie wyrobów bez polskich 

znaków akcyzy (w ramach prowadzonych postępowań zabezpieczono 35 200 

sztuk papierosów różnych marek, których wprowadzenie na rynek krajowy 

spowodowałoby uszczuplenie budżetu państwa na kwotę blisko 31 478 zł), 

 22 postępowań dotyczących przestępstw przeciwko rodzinie i opiece z czego 19 

dotyczyło nie alimentacji, 3 znęcania się nad rodziną, 

 10 postępowań dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 

w tym 7 nietrzeźwych kierujących, 

 10 postępowań dotyczących przestępstw przeciwko mieniu – włamania, kradzieże 

z włamaniem, oszustwa, 

 13 innych postępowań – m.in. złamanie zakazu sądowego, przestępstwa 

przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o ochronie 

zwierząt o ochronie zabytków; 

2) zatrzymano 8 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności lub 

ustalenia miejsca pobytu; 

3) w toku codziennej służby Policjanci przeprowadzili 213 interwencji z czego: 

 69 interwencji domowych, 

 144 interwencje w miejscach publicznych 

 W związku z przeprowadzonymi interwencjami zostały zatrzymane i doprowadzone do 

pomieszczenia dla osób zatrzymanych KPP we Włodawie, łącznie 17 osoby, z czego 
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13 osób do wytrzeźwienia, a 4 osoby zostały zatrzymane do celów procesowych. 

4) Przeprowadzono 85 spotkań ze społeczeństwem, a także dziećmi i młodzieżą szkolną 

w ramach prowadzonych akcji tematycznych i działań profilaktycznych. Przesłano 

11 pism zarówno do Sądu Rejonowego we Włodawie III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

jak i innych instytucji, celem podjęcia stosownych zarządzeń opiekuńczo – 

wychowawczych mających na względzie dobro nieletnich. Powyższe pisma 

wystosowane były z uwagi na podejrzenie demoralizacji, wgląd w sytuację w rodzinie, 

gdzie prowadzona jest procedura NK, jak również czynów karalnych popełnionych 

przez nieletnich. 

5) w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie w 2019 roku wszczęto 

procedurę Niebieskiej Karty 16-to krotnie. Do 31 grudnia 2019 roku owa procedura 

dotyczyła 13-tu rodzin. 

6) ujawniono 72 wykroczenia z czego 19 sprawców zostało pouczonych, a 53 ukaranych 

mandatem karnym. Z 53 mandatów – 18 stanowiły wykroczenia drogowe, 

a 35 społecznie uciążliwe; 

7) zatrzymano 13 nietrzeźwych kierujących z czego 8 to kierujący pojazdami 

mechanicznymi, a 5 to nietrzeźwi rowerzyści. Zatrzymano łącznie 13 praw jazdy, 

z tego 9 za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. 

8) przeprowadzono 33 czynności wyjaśniające z czego 20 skierowano z wnioskiem 

o ukaranie do Sądu, 12 wniosków zakończono wnioskiem o odstąpienie, 

1 postępowanie w toku. 

9) odnotowano 14 kolizji drogowych – brak osób poszkodowanych, 1 odnotowany 

wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym. 

 

Ponadto do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań z zakresu 

bezpieczeństwa mieszkańców Wójt Gminy zarządzeniem nr 3/09 z dnia 12 stycznia 2009 r. 

powołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w skład, którego wchodzą: Wójt, 

Zastępca, pracownik właściwy ds. zarządzania kryzysowego, prezes PUW, Komendant 

Gminny OSP, oraz inni pracownicy urzędu i przedstawiciele służb mundurowych, wyznaczeni 

przez Wójta. Zespół jest organem doradczym i opiniodawczym Wójta w zakresie 

Zarządzania Kryzysowego,  

Podstawowymi zadaniami zespołu są m.in.: ocena zagrożeń mogących mieć wpływ 

na bezpieczeństwo mieszkańców, proponowanie podejmowania lub zaniechania działań, 

opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego. 

Ponadto na potrzeby całodobowego przepływu informacji w zakresie Zarządzania 

Kryzysowego Wójt Gminy zarządzeniem nr 4/09 z dnia 12 stycznia 2009 r . powołał Gminne 

Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Realizując obowiązki wynikające z art. 19 ustawy o zarządzaniu kryzysowym Wójt 

opracował Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, zawierający procedury postępowania 

w przypadku wystąpienia różnych zdarzeń o charterze kryzysowym tj. zdarzenia radiacyjne, 

zagrożenia epidemiologiczne, hydrometeorologiczne, awarii, katastrof itp.  
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W ramach zadań Urzędu Stanu Cywilnego pozostawało również wsparcie 

mieszkańców w zakresie wprowadzania danych do Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej, w której na koniec 2019 r. było 92 podmiotów z główną siedzibą prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenie gminy Wola Uhruska (dla prównania na koniec 2018 r. 

liczba podmiotów wynosiła 89). W trakcie roku dokonano 63 czynności w zakresie: zmian, 

wpisów, wykreśleń, zawieszeń oraz wznowień w CEIDG. Ponadto USC prowadził gminną 

ewidencję innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Na koniec 2019 r. w ww. 

ewidencji wpisanych było 24 takich obiektów. 

 

1.4. Pozostałe zadania 

Inne zadania realizowane były przez kadrę kierowniczą Urzędu, na samodzielnych 

stanowiskach przy współpracy z Kierownictwem i Referatami Urzędu. Do najważniejszych 

z nich należały: 

1. Promocja gminy 

Na promocję gminy w 2019 r. wydano 12 645,49 zł, które przeznaczono na działania 

promocyjne gminy, w tym na wydanie biuletynu informacyjnego WOKÓŁ Woli Uhruskiej, 

Środki wydano na nagrody w konkursach pod patronatem Wójta Gminy, grawer tabliczki 

promującej Gminę, organizację Motopikniku, Sympozjum Naukowego, organizacje imprez 

promujących sołectwa oraz Białej Soboty.  

Do działań promocyjnych należy również zaliczyć organizację 10 edycji Europejskich Dni 

Dobrosąsiedztwa. 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. 

 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Na terenie gminy Wola Uhruska działają następujące organizacje pozarządowe 

i społeczne: 

1) Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy VITRUM, 

2) Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, 

3) Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego „Gmina Nadbużańska” im. Waldemara 

Stelmacha, 

4) Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca KRESOWIAK, 

5) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PARASOL, 

6) Stowarzyszenie OSP Wola Uhruska, 

7) Stowarzyszenie OSP Uhrusk, 

8) Stowarzyszenie OSP Piaski, 

9) Stowarzyszenie OSP Siedliszcze, 

10) Stowarzyszenie OSP Zbereże, 
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11) Koło Gospodyń Wiejskich w Bytyniu, 

12) Koło Gospodyń Wiejskich w Piaskach, 

13) Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliszczu, 

14) Koło Gospodyń Wiejskich w Stulnie, 

15) Koło Gospodyń Wiejskich w Uhrusku, 

16) Koło Gospodyń Wiejskich w Zbereżu, 

17) Koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, 

18) Koło PZW w Woli Uhruskiej, 

19) Koło PZŁ nr 86 Szpak. 

 

W ramach współdziałania Gminy w organizacjami pozarządowymi Gmina udzielała 

wsparcia w postaci udostępniania własnych pomieszczeń do prowadzenia ich działalności 

– wszystkie ww. organizacje za wyjątkiem 3 ostatnich swoje siedziby mają w obiektach 

gminnych lub w obiektach gminnych jednostek organizacyjnych. 

Poza rzeczowym wsparciem Gmina w ramach Programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. przekazała łącznie 110 000 zł na realizację 

3 zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert. 

Ponadto Gmina w 2018 r. współdziałała ze Stowarzyszeniem Pieśni i Tańca 

Kresowiak przy organizacji jubileuszu 10-lecia jego istnienia oraz ze Stowarzyszeniem Na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych PARASOL przy organizacji Pikniku Rodzinnego 

udostępniając gminne obiekty oraz współfinansując część kosztów organizacyjnych. 

Inną formą współpracy Gminy z organizacjami pozarządowym było zamieszczanie 

na swojej stronie internetowej informacji pochodzących od organizacji, np. ofertę kwater 

agroturystycznych zrzeszonych w Nadbużańskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym. 

Kolejną formą wspierania organizacji było fundowanie nagród rzeczowych 

w zawodach wędkarskich organizowanych przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Woli Uhruskiej. 

 

3. Sprawy obywatelskie, interpelacje, zapytania, wnioski, petycje i skargi 

W gminie Wola Uhruska nie został wprowadzony budżet obywatelski, ale od roku 

2010 funkcjonuje Fundusz Sołecki, w ramach którego na 2019 r. zaplanowano dla wszystkich 

16 sołectw kwotę łączną 245 428,64 zł, z której wydatkowano 183 392,19 zł, co stanowi 

74,72% wykonania. Realizacja zadań zwartych w Funduszu Sołeckim odbywała się przy 

współpracy Referatów jak i pozostałych pracowników Urzędu Gminy. Wśród 

niezrealizowanych zadań znalazły się m.in. wykonanie ogrodzenia świetlicy w Mszance, 

remont dróg w Piaskach, wykonanie imprezy promującej sołectwo w Woli Uhruskiej, remont 

placu zabaw przy ośrodku Pompka, itp. 

W 2019 r. do Wójta Gminy wpłynęło 30 interpelacji i zapytań Radnych, 

które w głównej mierze dotyczyły inwestycji gminnych i spraw organizacyjnych. Wójt udzielił 

na wszystkie odpowiedzi. Są one zamieszczone w BIP. Ponadto na sesjach zgłaszane były 

wnioski od Radnych jak i Sołtysów. Większość z nich dotyczyła spraw bieżących, finansów 

gminnych, kwestii społecznych, poprawy infrastruktury, oświaty, zdrowia, działalności 

Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. Niemal stałym elementem dyskusji 
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była kwestia remontów, modernizacji lub budowy dróg oraz infrastruktury towarzyszącej. 

Ogólna liczba wniosków zgłaszanych pod koniec każdej sesji w 2019 r. wyniosła 62, 

większość zgłosili Radni. 

W 2019 r. do Urzędu Gminy wpłynęła 1 skarga – dotyczyła ona działalności Wójta 

w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na pisemne pytania. Skarga ta została skierowana do 

rozpatrzenia przez Radę Gminy, która działając przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

przeanalizowała sprawę. W wyniku jej weryfikacji okazało się, że Wójt faktycznie nie udzielił 

wyczerpującej odpowiedzi na niektóre z licznych zapytań skarżącego. Skargę uznano za 

zasadną, co Rada Gminy wyraziła w podjętej dnia 16 października 2019 r. uchwale 

Nr XI/65/2019 zalecając Wójtowi uzupełnienie brakujących odpowiedzi. 

 

4. Organizacja wyborów 

W 2019 r. odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązki Wójta Gminy w zakresie wyborów pozostają sprawy 

m.in. przygotowania spisów wyborców, przygotowania lokali wyborczych oraz obsługa 

urzędnika wyborczego, a także obsługa informatyczne obwodowych komisji wyborczych. 

W wyborach jakie miały miejsce w 2019 r. w gminie Wola Uhruska ustanowionych zostało 

6 lokali wyborczych: 3 w Woli Uhruskiej i po jednym w Uhrusku, Piaskach i Stulnie. 

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiej w skali gminy wyniosła 38,78%, a do 

Sejmu i do Senatu RP 49,95%. 

 

5. Organizacji zebrań wiejskich 

W 2019 r. odbyły się zebrania wiejskie dla wszystkich z Sołectw Gminy Wola Uhruska.  

odbyły się minimum dwa zebrania wiejskie. Ogólnie odbyło się ich 37. Na początku roku, pod 

styczniu, zwołano je z inicjatywy Wójta Gminy. Poruszano na nich kwestie sprawozdawcze 

oraz nakreślano ogólne plany działań i założenia realizacji zadań inwestycyjnych. Przyjęto 

wówczas szereg zgłoszeń i próśb mieszkańców poszczególnych wsi, po czym przekazano je 

do realizacji. Łącznie odnotowano ich 35. 

W miesiącu styczniu 2019 r. we wszystkich sołectwach na terenie gminy odbyły się 

zebrania wiejskie na których dokonano wyboru sołtysów i rad sołeckich. 

We wrześniu Sołtysi zwoływali zebrania z własnej inicjatywy w celu ustalenia 

przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego planowanych do realizacji w 2020 roku. 

(w 2019 r. realizowane były założenia funduszu uchwalone w 2018 r.) W minionym roku 

wszystkie sołectwa złożyły wnioski do funduszu Sołeckiego. Zazwyczaj zebrania odbywały się 

w drugim terminie ze względu na zbyt małą frekwencję. 

 

 

 

 

 

Wykaz terminów zebrań wiejskich. 

Lp. Nazwa Sołectwa 
Termin 

zebrania 
Liczba 

uczestników 
Uwagi 

1. Bytyń 29.01.2019 32  
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21.09.2019 22 

2. Józefów 
15.01.2019 8* * zebranie wspólne z 

Mszanką 23.09.2019 11 

3. Kosyń 
22.01.2019 17 

 
28.09.2019 6 

4. Macoszyn Duży 

31.01.2019 23 

 

29.092019 6 

5. Majdan Stuleński 
31.01.2019 8 

 
29.09.2019 15 

6. Mszanka 
15.01.2019 7* * zebranie wspólne z 

Józefowem 15.09.2019 15 

7. Mszanna 
21.01.2019 15 

 
12.09.2019 15 

8. Mszanna-Kolonia 
14.01.2019 8* * zebranie wspólne z 

Mszanną 29.09.2019 8 

9. Piaski 
10.01.2019 22 

 
08.09.2019 16 

10. Potoki 
18.01.2019 4* * zebranie wspólne ze 

Stanisławowem 29.09.2019 8 

11. Siedliszcze 
11.01.2019 23 

 
26.09.2019 5 

12. Stanisławów 
18.01.2019 6* * zebranie wspólne z 

Potokami 22.09.2019 8 

13. Stulno 

23.01.2019 52 

 25.02.2019 23 

22.08.2019 17 

14. Uhrusk 

17.01.2019 48 

 
07.06.2019 29 

22.09.2019 23 

20.10.2019 23 

15. Wola Uhruska 

16.01.2019 81 

 06.05.2019 10 

20.09.2019 15 

16. Zbereże 

11.01.2019 23 

 17.02.2019 16 

15.09.2019 15 

 

6. Udzielania informacji publicznej 

W 2019 r. do Urzędu Gminy Wola Uhruska wpłynęło 5 (od 17.06.2019 do 

16.07.2019) wniosków o udzielenie informacji publicznej. Na wszystkie wnioski udzielono 

informacji nie wydając żadnej decyzji odmawiającej informacji publicznej. Ponadto w trakcie 

roku 2019 w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczonych zostało łącznie 258 wpisów. 

 

 

 

 

7. Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu Gminy 
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Gmina Wola Uhruska od 2018 r. uczestniczy w partnerskim projekcie „Aktywny e-

Samorząd„, którego celem jest m.in. wdrożenie platformy e-usług w zakresie płatności 

z tytułu podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Celem projektu jest podniesienie jakości, zwiększenie dostępności i efektywności 

zarządzania usługami dziedzinowymi istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej 

w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminie Bliżyn, 

Łączna, Raków, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Wąwolnica, Werbkowice i Wola Uhruska 

poprzez elektronizację świadczenia usług, podniesienie kompetencji 129 pracowników oraz 

wdrożenie rozwiązań zarządczych do końca czerwca 2019 roku. 

W ramach projektu w 2019 r. pracownicy Urzędu Gminy skorzystali z następujących 
szkoleń oraz doradztwa: 

1) Szkolenie Ochrona danych osobowych przetwarzanych elektronicznie w JST - 
podstawy prawne, zabezpieczenie danych; 

2) Szkolenie "Zmiana sposobu świadczenia usług po wdrożeniu nowych funkcjonalności 
systemów dziedzinowych"; 

3) Szkolenie "Obsługa systemu automatyzującego rozliczenia i elektronizację procesu 
obsługi podatkowej, obsługa klienta z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań IT"; 

4) Szkolenie instruktażowe z modułu Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta; 

5) Szkolenie instruktażowe z modułu ePłatności; 

6) Szkolenie instruktażowe Dokumenty/formularze elektroniczne; 

7) Doradztwo w zakresie opracowania/aktualizacji dokumentacji Ochrony danych 
osobowych i Bezpieczeństwa Informacji; 

8) Doradztwo w zakresie opracowania informacji o lokalach użytkowych 
i nieruchomościach przeznaczonych pod inwestycje. 

Ponadto 1 pracownik Urzędu Gminy w ramach projektu ukończył studia podyplomowe 

w zakresie zamówień publicznych. 

8. Ochrona danych osobowych 

W roku 2019 Urząd Gminy Wola Uhruska jak również wszystkie podległe gminie 

jednostki organizacyjnej kontynuowały współpracę z podmiotem zewnętrznym mającą na 

celu ustanowienie Inspektora Ochrony Danych oraz dostosowanie przepisów wewnętrznych 

do wymagań rozporządzenia oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Pełnie funkcji 

Inspektora Ochrony Danych zarówno w Urzędzie Gminy jak i podległych jednostkach 

organizacyjnych zostało powierzone firmie zewnętrznej – Centrum Bezpieczeństwa Informacji 

z Krasnegostawu, e-mail: inspektor@cbi24.pl, która wskazała panię Ewę Palus do pełnienia 

tej funkcji.  

 

9. Inne sprawy 

W 2019 r. Gmina złożyła kasację od wyroku, na mocy którego Gmina została 

zobowiązana do wypłaty 60 000 zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami, oraz łącznie 

11 596,13 zł kosztów procesowych z tytułu wypadku na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą 
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wojewódzką. Ponadto toczyły się 2 postępowania sądowe z udziałem gminy dotyczące spraw 

cywilnych. 

 

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej 

W 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej na 

stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 4 osoby: Kierownik Ośrodka, główny 

księgowy, podinspektor i administrator oraz 3 pracowników socjalnych. Ponadto na umowach 

zlecenie zatrudniano asystenta rodziny oraz osobę świadczącą dowóz posiłków do szkół 

z terenu gminy Wola Uhruska. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej w 2019 roku posiadał środki 

trwałe o wartości 52 553,15 zł, w tym: środki trwałe – 7 095,87 zł i pozostałe środki trwałe – 

45 457,28 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej w 2019 roku zrealizował 

wydatki w wysokości 6 017 997,10 zł przy planie 6 080 256,28 zł (98,98 % planu). 

Na realizację zadań własnych wydano 925 782,88 zł na plan 945 518,28 zł (97,91 % ). 

Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 5 092 214,22 zł na plan 5 134 738,00zł 

co stanowi 99,17 % planu. 

Ogółem w 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej wykonał 

dochody w wysokości 6 359,64 zł. przy planie 5 780,00 zł. GOPS wykonał również dochody: 

1. Z zakresu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na kwotę 40 129,69 zł, 

z tego:  

 przekazane na dochody budżetu państwa: 36 042,62 zł, w tym odsetki ustawowe za 

opóźnienie: 30 514,20 zł 

 przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela: 4 087,07 zł. 

2. Z tytułu opłaty za domówienie drugiej formy KDR na kwotę: 18,42 zł, z tego:  

 przekazane na dochody budżetu państwa: 17,50 zł 

 przekazane na dochody własne: 0,92 zł. 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął różnymi formami wsparcia 

i pomocy 578 osób, co stanowi 14,8% wszystkich mieszkańców gminy Wola Uhruska. 

 

Zestawienie form przyznanej przez GOPS pomocy w 2019 r. 

Formy pomocy 
Liczba 

świadczeń 
Liczba 
rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 

decyzją 
świadczenia 

Zasiłek stały 168 20 31 20 

Zasiłek okresowy 381 56 104 61 
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W tym przyznany z powodu: 
Bezrobocia 

321 48 74 52 

długotrwałej choroby 41 8 22 8 
niepełnosprawności 19 4 16 4 
Inne 0 0 0 0 
Posiłek – obiady w szkole dla dzieci 11629 59 253 95 
Sprawienie pogrzebu 0 0 0 0 
Inne zasiłki celowe  74 74 177 74 
Odpłatność gminy za pobyt w domu 

pomocy społecznej 
66 6 6 6 

Pomoc udzielana  
w formie pracy socjalnej 

- 161 373 - 

W tym wyłącznie  

w postaci pracy socjalnej 
- 78 171 - 

 

Zestawienie przyznawanej pomocy przez GOPS w 2019 r. ze względu na jej powody. 

Powody przyznania pomocy społecznej Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinie 
Ubóstwo 130 337 

Sieroctwo 1 2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym: 17 90 

Wielodzietność 12 66 

Bezrobocie 103 283 

Niepełnosprawność 40 93 

Długotrwała lub ciężka choroba 76 177 

Bezradność w sprawach opiekuńczych, w tym: 21 72 

- rodziny niepełne 8 18 

- rodziny wielodzietne 5 27 

Alkoholizm 10 14 

trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z ZK 2 2 

sytuacja kryzysowa 1 1 

 

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze przyznane przez GOPS w 2019 r. 
Świadczenia rodzinne  

I opiekuńcze 
Liczba 

świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba decyzji 
administracyjnych 

Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku 6165 388 485 
Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

27 27 27 

Świadczenie rodzicielskie 141 25 11 
Ustawa „Za życiem” 1 1 1 
Świadczenie pielęgnacyjne 201 17 5 
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 511 52 58 
Zasiłek dla opiekuna 183 17 1 
Zasiłek pielęgnacyjny 1304 119 24 

 

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane przez GOPS w 2019 r. 

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Liczba świadczeń 
Liczba składek na ubezpieczenie społeczne ZUS 585 
Liczba składek na ubezpieczenie zdrowotne ZUS 511 
Liczba składek na ubezpieczenie społeczne KRUS 194 
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Zestawienie dotyczące zrealizowanych przez GOSP świadczeń wychowawczych (500+) 
w 2019 r. 

Liczba świadczeń wychowawczych 5497 

Liczba rodzin 361 

Liczba dzieci uprawnionych 563 

Liczba decyzji administracyjnych 29 

 

Zestawienie dotyczące zrealizowanych przez GOSP świadczeń DOBRY START (300+) w 2019 
r. 

Liczba świadczeń  391 

Liczba rodzin 271 

Liczba dzieci uprawnionych 392 

 

 

Zestawienie zrealizowanych przez GOSP świadczeń alimentacyjnych w 2019 r. 

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę 

uprawnioną w wieku: 
253 

- 0 - 17 lat 179 
- 18 - 24 lat 74 
- 25 lat i więcej 0 
Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, w tym: 
19 

- z 1 osobą uprawnioną 19 
- z 2 osobami uprawnionymi 0 
- z 3 osobami uprawnionymi 0 
- z 4 i więcej osobami uprawnionymi 0 
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  19 
Dłużnicy alimentacyjni w gminie 51 
Liczba decyzji administracyjnych 28 

 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych dotyczyły przeprowadzenia wywiadów 

alimentacyjnych i przyjmowania od nich oświadczeń majątkowych, zobowiązania do 

zarejestrowania się jako osoba bezrobotna, wnioskowania do urzędu pracy o objęcie 

aktywizacją zawodową, skierowania wniosków do prokuratury o ściganie za uchylani się 

dłużników oraz wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Dłużnicy, których zaległość 

przekracza 6 miesięcy wpisywani byli do Krajowego Rejestru Długów, rejestru „InfoMonitor”, 

rejestru „ERIF”, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowa Informacja 

Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. W ramach działań 

współpracowano z organami właściwymi dłużników i wierzycieli, komornikami, kuratorami, 

policją. 

Zestawienie zrealizowanych przez GOSP dodatków mieszkaniowych w 2019 r. 

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 261 

Liczba rodzin  28 

Liczba wydanych decyzji 45 
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Zestawienie zrealizowanych przez GOSP dodatków energetycznych w 2019 r. 

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych 237 

Liczba rodzin  25 

Liczba wydanych decyzji 49 

 

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Wola Uhruska, liczba długotrwale bezrobotnych oraz 
liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2019 r. GOPS: 

Status Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Bezrobotni ogółem 275 134 141 

Bezrobotni z prawem do 
zasiłku 

45 27 18 

Długotrwale bezrobotni 166 73 93 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej prowadzi systematyczną 

współpracę z Komendą Powiatową Policji we Włodawie w zakresie wymiany informacji 

dotyczących rodzin dotkniętych problemem przemocy, a także poprzez wspólne odwiedziny 

środowisk wymagających wsparcia przez pracowników socjalnych i funkcjonariuszy Policji. 

Działania te pozwalają na skuteczną i szybką pomoc potrzebującym.  

GOPS współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Wola Uhruska.  

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 roku 

prowadził 13 postępowań z zakresu - „Niebieska Karta”, które nadal są w trakcie 

postępowania. Odbyły się 6 posiedzeń członków Zespołu. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z PCPR we Włodawie 

zorganizował nieodpłatny wypoczynek letni dla dzieci z rodzin pozostających w trudnej 

sytuacji socjalno-bytowej. W koloniach letnich uczestniczyło 5 dzieci, które w okresie od 

20.08.2019r. do 31.08.2019r. roku wyjechały do Rzucewa. 

 

 GOPS współpracował ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego „Gmina 

Nadbużańska” im. Waldemara Stelmacha w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. 

W 2019 wydano 16,4780 ton żywności dla 700 osób z 268 rodzin.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej realizując zadania mające na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości podejmuje 

działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. Na przestrzeni ostatnich lat pracownicy ośrodka w oparciu o kontakty 

z mieszkańcami naszej gminy i zgłaszanymi problemami zauważyli, że wzrasta liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym wymagających różnorodnych form pomocy. Jedną 

z najważniejszych jest potrzeba pomocy usługowej, wzrasta też problem osamotnienia,  



Raport o stanie Gminy Wola Uhruska 

2019  

60 

 

bierności, izolacji, zmniejszenie aktywności, niechęć w uczestniczeniu w życiu społecznym, 

kulturalnym, zanikaniem więzi społecznych, biernością związana z niechęcią rozwiązywania 

własnych problemów.  Czynniki te mają znaczny wpływ na wykluczenie społeczne.   

Na dzień dzisiejszy 9 osób wymaga usług opiekuńczych, jednakże nie oczekują one 

pomocy usługowej instytucjonalnej, gdyż korzystają z pomocy osób prywatnych (wolontariat)  

z uwagi na potrzebę świadczenia usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta. Spośród z 

nich 3 osoby w okresie od marca do grudnia 2020 roku będzie korzystało z usług 

opiekuńczych w ramach prac społecznie użytecznych. 

Prawdopodobną przyczyną niewielkiego zainteresowania usługami opiekuńczymi 

w 2019 roku i nadal jest fakt, że osoby, które wymagają stałej i długotrwałej opieki miały 

i będą miały ją zapewnioną w formie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 

opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Z tych form pomocy w 2019 roku korzystało 82 osoby. 

W aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej pomoc społeczna ma do spełnienia 

ważną rolę. Powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu 

właściwych warunków życia i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, wspomagać rodzinę 

w pełnieniu jej funkcji. Realizacja celów musi opierać się na dobrze funkcjonującej bazie 

materialnej, instytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadrze służb społecznych. Działania 

pracowników pomocy społecznej to nie tylko udzielanie świadczeń pieniężnych, to także 

praca socjalna oraz działania zmierzające do wykorzystywania aktywizacyjnych instrumentów 

wsparcia. 

 

 

3. Zespół Szkół w Woli Uhruskiej 

 

W skład Zespołu Szkół w roku 2019 wchodziły następujące szkoły placówki oświatowe: 

1) Szkoła Podstawowa im. J. I. Kaszewskiego; 

2) Gimnazjum im. Jana Pawła II – do 31.08.2019 r.; 

3) Przedszkole 

4) Schronisko Młodzieżowe całoroczne; 

5) Schronisko Młodzieżowe sezonowe. 

 

Budżet Zespołu Szkół w 2019 r. wyniósł 3 433 447,21 zł, w tym: Gimnazjum – 

579 282,29 zł (w tym na uczniów niepełnosprawnych 40 515,19 zł); Szkoła Podstawowa 

1 867 899,02 zł (w tym na uczniów niepełnosprawnych 171 730,81 zł); Przedszkole – 

228 192,54 zł (w tym na wczesne wspomaganie rozwoju 5 244,10 zł); Stołówka i schronisko 

– 511 467,67 zł (w tym 100 000,00 zł na doposażenie stołówki), dokształcanie nauczycieli – 

10 248,26 zł, oraz stypendia naukowe – 2 900,00 zł, Nadbużańskie Laboratorium Wiedzy – 

45 089,23 (pochodzące środów uninych) i dotacja podręcznikowa 16 637,39 zł.  

 

  Wg. Danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 22 października 2019 r. do 

poszczególnych klas i oddziałów uczęszczało: 
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1) Przedszkole – 51 wychowanków; 

2) Szkoła Podstawowa – 172 uczniów; 

co daje łącznie 223, czyli o 52 uczniów mniej niż rok wcześniej. 

Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej wynosiła 11, w tym:  

 I klasa - 10 (1 odział) 

 II klasa - 19 (1 oddział) 

 III klasa - 28 (2 oddziały) 

 IV klasa - 22 (1 oddział) 

 V klasa – 14 (1 oddział) 

 VI klasa – 37 (2 oddziały) 

 VII klasa – 8 (1 oddział) 

 VIII klasa – 34 (2 oddziały) 

Do jednej klasy w Szkole Podstawowej uczęszczało średnio 15,6 ucznia. 

 

Liczba nauczycieli w Zespole Szkół w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2019 

Stopień awansu zawodowego od 1 stycznia 

do 31 sierpnia 

od 1 września 

do 31 grudnia 

Nauczyciel stażysta 0,14 0,00 

Nauczyciel kontraktowy 2,33 2,22 

Nauczyciel mianowany 5,78 3,54 

Nauczyciel dyplomowany 19,69 18,43 

Łącznie 27,94 24,19 

 

Przeciętna liczba pracowników obsługi wynosiła 11,5 etatu.  

W Przedszkolu było 51 wychowanków – 2 oddziały (jeden oddział 6 i 5 latków, drugi 

4 i 3 latków). Pracowało w nim 2 nauczycieli pełnoetatowych mianowanych 

i 1 pracownik obsługi. 

 

Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania Gimnazjum, kończącego się 

egazminem gimnazjalnym. Do egzaminu przystąpiło 34 uczniów. Najwyższy wynik z języka polskiego, 

tj. 32 pkt na maks. 32 pkt osiągnął 1 uczeń; 29 pkt – 1 uczeń, 28 pkt – 1 uczeń, a najniższsze to 13 

i 12 pkt – po 1 uczniu.  

Z historii i wiedzy o społeczeństwie na maksymalną liczbę punktów 32, najwyższy – 30 pkt 

osiągnął 1 uczeń, 26 pkt – 1 uczeń i 25 pkt – 1 uczeń. Najniższe wyniki to 6 i 5 pkt – po 1 uczniu.  

Z części matematycznej gdzie można było zdobyć 29 punktów, najwyższy wynik to – 28 pkt 

osiągnął 1 uczeń, 25 pkt – 1 uczeń, a najmniej tj. 5 kpt. – 2 uczniów i 4 pkt – 3 uczniów. 

 Z przedmiotów przyrodniczych można było zdobyć 28 punktów, najwyższy wyniki to 25 pkt – 1 

uczeń, 24 pkt również 1 uczeń, a najmniej, tj. 6 pkt – 1 uczeń. 

 Część językowa podzielona była na język obcy poziom podstawowy – z tego działu można było 

zdobyć 40 punktów. Z języka angielskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 9 uczniów 

i 2 spośród nich osiągnęło maksymalny wynik, a najniższy 15 pkt – 1 uczeń. Do egzaminu z języka 

rosyjskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 25 uczniów. Maksymalną liczbę zdobył 1 uczeń, 

37 pkt. również 1 uczeń, a najniższy wynik 8 pkt – 1 uczeń.  
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 Na poziomie rozszerzonym również można było zdobyć 40 punktów. Z języka angielskiego, do 

którego przystąpiło 9 uczniów najwyższy wynik, tj. 38 pkt. zdobył 1 uczeń, a najniższą liczbę 6 pkt – 1 

uczeń. Do egzaminu z języka rosyjskiego przystąpił 1 uczeń zdobywając maksymalną liczbę punktów.  

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego – Gmina na w porównaniu do powiatu i województwa. 
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Maksymalna liczba punktów z poszczególnych części 

32 32 29 28 40 40 40 40 

Wyniki pkt % pkt % pkt % pkt % pkt % pkt % pkt % pkt % 

Klasa A 20,3 63,3 17,1 53,3 11,8 40,5 14,1 50,2 32,0 80,0 22,6 56,5 22,5 56,4   

Klasa B 22,5 70,3 17,6 55,0 13,8 47,5 15,1 24,4 30,0 75,0 22,8 56,9 28,2 70,5 40,0 100 

Gmina 21,4 67,0 17,4 54,2 12,8 44,2 14,7 52,4 31,1 77,8 22,7 56,7 25,7 64,3 40,0 100 

Powiat 20,1 62,8 17,8 55,5 10,9 37,7 12,7 45,2 25,4 63,6 19,2 47,9 26,8 67,0 19,8 49,4 

Województwo 20,6 64,2 18,8 58,6 12,3 42,5 13,7 48,8 26,3 65,8 19,8 49,5 22,9 57,4 14,6 36,6 

2017/18 Gmina 22,3 69,6 16,4 51,2 13,7 47,4 14,4 51,5 25,1 62,7 15,8 39,4 30,8 77,0 34,3 85,8 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy odbywał się egzamin ósmoklasisty, do 

którego przystąpiło 28 uczniów (w tym jeden uczeń z niepełnosprawnością).  

Z języka polskiego można było zdobyć 50 pkt., najwyższe wyniki to 45 pkt – 1 uczeń, 

44 pkt.  – 1 uczeń, najniższe to 9 pkt. – 1 uczeń. 

Z matematyki maksymalnie można było zdobyć 30 pkt. Najwyższe wyniki to: 29 pkt – 

1 uczeń, 27 pkt. – 1 uczeń, a najniższe to 0 pkt. – 1 uczeń, 3 pkt – 2 uczniów. 

W części językowej do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 17 uczniów. 

Maksymalnie z tego przedmiotu można było zdobyć 60 pkt. Najwyższy wynik to 60 pkt – 1 

uczeń i 59 pkt. – 2 uczniów. Najniższe wyniki to 18 pkt – 1 uczeń i 19 pkt -2 uczniów. 

Język rosyjski zdawało 11 uczniów. Maksymalnie można było zdobyć 60 pkt. 

Najwyższe wyniki z tego działu to 39 pkt. – 1 uczeń, 37 pkt. – 3 uczniów, najniższe wyniki 11 

– 1 uczeń. 

 

 Język Polski Matematyka Język Angielski Język Rosyjski 

Maksymalna liczba punktów z poszczególnych części 

50 30 60 60 

Wyniki pkt % pkt % pkt % pkt % 

Klasa 34,5 69 13,5 45 40,8 68 28,8 48 

SP Wola Uhruska 34,5 69 13,5 45 40,8 68 28,8 48 

Gmina 34,0 68 12,9 43 40,8 68 28,8 48 

Powiat 32,0 64 12,0 40 33,0 55 25,8 43 

Województwo 32,0 64 13,2 44 33,6 56 25,2 42 

Kraj 31,5 63 13,5 45 35,4 59 28,8 48 
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W roku 2019 w całorocznym Schronisku Młodzieżowym udzielono 1 946 noclegów, 

z których skorzystało 634 osób, w tym 179 osób z zagranicy (młodzież z Ukrainy). 

W tym samym roku w sezonowym Schronisku Młodzieżowym udzielono 162 noclegi, 

z których skorzystało 69 osób. 

 Stołówka funkcjonująca w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej zapewnia wyżywienie dla 

swoich uczniów, ale także świadczy usługi dla osób spoza tego grona przygotowując posiłki 

na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym dla uczniów ze Szkół 

Podstawowych w Macoszynie Dużym i Uhrusku, ale także dla swoich nauczycieli i osób 

korzystających ze Schroniska Młodzieżowego. 

Łącznie Stołówka przygotowała i wydała w 2019 r. 58 024 posiłki, w tym: 

 16 419 (w tym: 6 506 śniadań, 6 442 obiady i 3 471 podwieczorków) na potrzeby 

Przedszkola, 

 13 026 obiadów na potrzeby GOPS (GOPS Wola Uhruska 10 568, w tym 246 obiadów 

dla Przedszkola i GOPS Hańsk 2 212) 

 22 682 płatnych,  

 5 897 posiłków na potrzeby osób korzystających ze schroniska (w tym: 1 722 

śniadania, 2 449 obiadów, 1 726 kolacji. 

 Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym wydano 8 449 obiadów, 

natomiast dla uczniów Szkoły Podstawowej w Uhrusku wydano 2 849 obiadów. 

 

Od września 2017 r w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej realizowany jest projekt 

„Nadbużańskie Laboratorium Wiedzy” projekt jest realizowany z udziałem środków 

europejskich 85 %, środków z budżetu państwa w 10% i środków własnych 5 %. Realizacja 

projektu przewidziana jest na lata 2017-2020 i na kwotę 228 598,83 zł. 

W 2019 r. w ramach projektu Nadbużańskie Laboratorium Wiedzy wydatkowano 

kwotę 45 089,23 zł. zorganizowano zajęcia z języka niemieckiego, języka angielskiego, 

zajęcia z informatyki, zajęcia specjalistyczne (psycholog, logopeda, pedagog) zajęcia 

z zakresu dogoterapii i hipoterapii oraz rehabilitacji leczniczej. 

 

W Planie Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/19 i 2019/20 zaplanowano ponad 90 

wydarzeń i uroczystości.  Wszystkie zostały zaplanowane i zorganizowane na bardzo wysokim 

poziomie merytorycznym, artystycznym i organizacyjnym. Na szczególną uwagę zasługują: 

1) Inauguracja roku szkolnego i obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej; 

2) Uroczyste otwarcie pracowni biologicznej w ramach konkursu z okazji 25-lecia 

WFOŚiGW w Lublinie - „25 na piątkę z plusem”; 

3) Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

4) II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej; 

5) Bal Karnawałowy; 

6) Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet; 

7) Korowód z okazji Powitania Wiosny; 

8) Akademia środowiskowa z okazji Święta Konstytucji 3. Maja; 

9) Wizyta w Sejmie RP na zaproszenie posła do Sejmu RP pana Marcina Kamila Duszka; 

10) Uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie Absolwentów;  
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11) Sympozjum Polsko – Ukraińskie; 

12) Koncert – Wieczór Kolęd i Pastorałek; 

13) Akademia Środowiskowa z okazji 101. rocznicy odzyskania Niepodległości przez 

Polskę oraz ślubowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej; 

14) V Bieg Papieski; 

15) Mikołajki; 

16) Jasełka „ Pójdźmy wszyscy do stajenki”; 

17) Międzynarodowy Turniej Szachowy; 

18) Międzynarodowy Dzień Dziecka; 

19) Koncert z okazji Dnia Matki; 

20) Akademia środowiskowa z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja. 

W zespole Szkół działa biblioteka szkolna z księgo zbiorem liczącym ponad 10 tys. 

woluminów. Biblioteka dysponuje 8 komputerami z dostępem do Internetu 

światłowodowego. 

 

4. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej 

W roku 2019 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych było 5 osób: 

Dyrektor, instruktor sportu, gospodarz obiektu, elektryk oraz sprzątaczka. 

Ośrodek zarządza następującymi obiektami: 

 hala sportowo-widowiskowa wraz z siłownią i sauną, 

 sala gimnastyczna, 

 stadion sportowy, 

 ośrodek „Pompka”  

 teren rekreacyjny z placem zabaw, zadaszoną sceną, 

 kąpielisko z boiskiem do piłki siatkowej plażowej, 

 kompleks boisk sportowych Orlik 2012. 

 boiska sportowe z placem zabaw i siłownią zewnętrzną, 

 pole namiotowe i kemping. 

Ponadto Ośrodek posiada na wyposażeniu 16 kajaków wraz z przyczepą do ich 

transportu, 7 łodzi, 1 rower wodny, 10 rowerów. Wartość środków trwałych pozostających 

w dyspozycji Ośrodka w 2019 r. wynosił 33 096,28 zł.  

Plan finansowy Ośrodka na 2019 r. wyniósł: dochody – 40 083,00 zł i wydatki 400 

525,00 zł.  

Liczba podmiotów/osób korzystających z infrastruktury (hala, sala, siłownia, sauna, 

sprzęt pływający itp.) w 2019 roku: 

1) z obiektów sportowych (Hala sportowa i „Orlik”) skorzystało około 11 137 osób w tym 

z siłowni 1651 osób; 

2) z noclegów w ośrodku „Pompka” – 275 osób; 

3) z wypożyczalni kajaków – na kąpielisku 900 osób, na spływy Bugiem 35 osób; 

4) z wypożyczalni rowerów – 20 osób; 

5) z pola kempingowego – 34 osoby. 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował lub współorganizował niżej 

wymienione wydarzenia: 
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Lp. Miesiąc 
Nazwa wydarzenia 

(liczba odbiorców) 

1. Styczeń Współorganizacja z Zespołem Szkół „Wieczoru Kolęd” (około 300 widzów). 

2. Luty Organizacja „Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla szkół” (udział 6 drużyn). 

3. 
Luty Organizacja VI Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej „Kresy 

2019” (udział 12 drużyn z Polski i Ukrainy). 

4. 
Marzec Organizacja „XX Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy” (udział 52 

zawodników i zawodniczek). 

5. 
Kwiecień Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego oraz wystawy prac artystów  

z terenu gminy. 

6. Maj Organizacja obchodów rocznicy „Konstytucji 3 Maja”. 

7. 
Maj Współorganizacja międzygminnych zawodów pożarniczych z gmin Hańsk, Wola 

Uhruska i Urszulin. 

8. 
Czerwiec Współorganizacja z Zespołem Szkół „Zawodów Strzeleckich” (udział 23 

uczniów). 

9. 
Czerwiec Współorganizacja z Przedszkolem „Święta Rodziny” na placu zabaw nad 

Bugiem (udział 90 dzieci i rodziców). 

10. 
Lipiec Współorganizacja z Pizzerią „OAZA” „III MOTO-PIKNIKU”. (około 140 

motocykli i 300 widzów). 

11. Lipiec Organizacja „XVI Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej”. 

12. 
Sierpień Organizacja Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Kresy 92”. (udział 17 

artystów oraz 16 uczących się dzieci). 

13. Sierpień Organizacja „Międzynarodowych Dni Dobrosąsiedzkich”. 

14. 
Sierpień Wspólnie z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

organizacja zajęć dla młodzieży ze szkół podstawowych. 

15. Wrzesień Organizacja Dożynek Powiatowych. 

16. Październik Organizacja „V Biegu Papieskiego” (udział 112 zawodników). 

17. 

Listopad Współorganizacja z Zespołem Szkół akademii z okazji 11-listopada występy 

uczniów z Zespołu szkół studia muzycznego oraz zaproszonych gości z Ukrainy 
(około 180 widzów). 

18. 
Listopad Organizacja „VI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy” (udział 62 

zawodników z Polski i Ukrainy)). 

19. 
Grudzień Organizacja „XIV Mikołajkowego Halowego Turniej Piłki Nożnej Dzikich 

Drużyn” (udział 5 drużyn) 

  

Przez Gminę Wola Uhruska przebiegają trzy szlaki rowerowe. Jeden z nich to 

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo − szlak rowerowy prowadzący przez pięć województw 

we wschodniej Polsce, tj. województwo lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie 

i warmińsko-mazurskie, a drugi Lublin Wola Uhruska oraz trasa rowerowa z Woli Uhruskiej 

biegnąca szlakiem czerwonym do Okuninki nad Jeziorem Białym. Długość odcinka z Woli 

Uhruskiej do Jeziora Białego to ok 32 km. Ponadto przez Gminę wiedzie trasa rowerowa 

Janów Podlaski - Hrubieszów, dwa szlaki piesze (niebieski i czerwony) oraz dwie ścieżki 

piesze: w Woli Uhruskiej i Stulnie. 

W Gminie Wola Uhruska są doskonałe warunki do uprawiania sportu, aktywności 

fizycznej i rekreacji oraz rozwijania sportowych uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest 

to możliwe dzięki połączeniu takich elementów jak rozbudowywana i unowocześniona baza 

sportowa, finansowanie stowarzyszeń, LKS „Vitrum” Wola Uhruska, który zrzesza 

67 zawodników (w trzech grupach żak-orlik 16 zawodników, młodzicy 15 zawodników i 

seniorzy 36 zawodników) oraz LKS „Olimpijczyk” Chełm. 

Lokalna baza sportowa pozwala na uprawianie sportów zespołowych 

i indywidualnych. W gminie Wola Uhruska trenują, uczestniczą w rozgrywkach mistrzowskich, 
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rozwijają talenty i realizują pasje piłkarze i zapaśniczki. Obiekty przeznaczone na rozgrywki 

sportowe, wypoczynek i rekreację, umożliwiają rozwój lokalnych stowarzyszeń, zwiększenie 

aktywności fizycznej młodych ludzi i seniorów. Wielkim atutem jest rzeka Bug przepływająca 

przez granicę gminy a jednocześnie jest granicą Państwa, pozwala na aktywny wypoczynek, 

czynną rekreację, umożliwia uprawianie, turystyki wodnej i wędkarstwa. 

 

 

5. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Woli Uhruskiej 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w 2019 zajmował się obsługą 

administracyjną Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Woli Uhruskiej oraz dodatkowo na podstawie umowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli 

Uhruskiej. W Zespole zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 3 pracowników, 

tj. Kierownik Zespołu, Główny Księgowy oraz księgowy.  

Wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w 2019 r. wyniosły 

1 852 337,20, na plan 1 858 354,58 zł, co stanowi 99,68 % wykonania. 

Oprócz obsługi finansowo-księgowej ww. jednostek GZEA zajmował się organizacją 

dowozu uczniów do szkół. Przewoźnikiem, który zajmował się dowożeniem uczniów do szkół 

w naszej gminie w roku szkolnym 2019/2020 jest firma wyłoniona w drodze zapytania 

ofertowego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chełmie Sp. z o.o., ul. Hutnicza 

3, 22-100 Chełm. Ogólna kwota jak została wydatkowana na dowożenie dzieci do szkół w 

roku 2019 to 139 236 zł, w tym są zawarte koszty wynagrodzeń opiekunek nad dowożonymi 

dziećmi. 

Wg stanu na początek roku szkolnego 2019/2020 w Gminie Wola Uhruska do szkół 

dowożonych było 71 uczniów przez wszystkie dni nauki szkolnej, w tym: 

1) do Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej dowożonych było uczniów 38 uczniów; 

2) do Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym dowożonych było 29 uczniów; 

3) do Szkoły Podstawowej w Uhrusku dowożonych było 4 uczniów. 

GZEA prowadził również sprawy pomocy materialnej dla uczniów, tj. stypendiów 

szkolnych. W roku 2019 za okres od stycznia do czerwca przyznanych zostało 104 

stypendiów szkolnych, a w okresie od września do grudnia 100 oraz 2 zasiłki szkolne. Łączna 

kwota przeznaczona na to zadanie to 119 960,00 zł. Środki finansowe na stypendia socjalne 

pochodziły w 90% z dotacji celowej Wojewody Lubelskiego i w 10% ze środków własnych 

Gminy. 

Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce dla uczniów Gimnazjum i Szkoły 

Podstawowej w Woli Uhruskiej. W Gimnazjum stypendia otrzymało 8 osób na kwotę 800,00 

zł ( po 100,00 zł na osobę), a w Szkole Podstawowej stypendia otrzymało 24 osób na kwotę 

2 160,00 zł (90,00 zł na osobę). Łącznie w roku szkolnym 2019/2020 na stypendia za wyniki 

w nauce wydatkowano kwotę 2 960,00 zł , środki te pochodziły z budżetu Zespołu Szkół. 

 Do zadań Zespołu należało również wyliczanie dotacji do Szkół Podstawowych 

w Macoszynie Dużym i w Uhrusku prowadzonych przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie 

Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym w Łomży. W roku 2019 Gmina Wola Uhruska 

przekazała dotacje na funkcjonowanie ww. szkół w następujących kwotach:  

1) Szkoła Podstawowa Macoszynie Dużym – 876 682,64 zł, w tym: 
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 funkcjonowanie Szkoły Podstawowej 534 329,65 zł, 

 funkcjonowanie oddziału przedszkolnego 266 856,97 zł, 

 realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy 69 974,70 zł, 

 wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 5 521,32 zł 

2) Szkoła Podstawowa Uhrusk – 354 177,50 zł, w tym: 

 funkcjonowanie Szkoły Podstawowej 198 222,09 zł, 

 funkcjonowanie oddziału przedszkolnego 155 955,41 zł. 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 22 października 2019 r. do 

Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym uczęszczał 81 uczniów w 10 oddziałach (klasy I-

VIII – 50 uczniów) oraz w klasie O – 4 wychowanków i w oddziale przedszkolnym 27 

wychowanków. 

Do Szkoły Podstawowa w Uhrusku uczęszczało łącznie 36 uczniów w 7 oddziałach 

(klasy 0, I, II, IV, V, VII,  – 21 uczniów) oraz oddziale przedszkolnym – 15 wychowanków. 

W obu Szkołach funkcjonują biblioteki szkolne. Posiadają księgozbiór dostosowany do 

potrzeb uczniów, co roku wzbogacany w nowości wydawnicze, głównie lektury szkolne 

i książki popularnonaukowe. Z zasobów bibliotek korzystają wszyscy uczniowie, którzy 

chętnie uczestniczą w organizowanych lekcjach bibliotecznych, konkursach recytatorskich 

i czytelniczych. 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny realizował również zadanie w zakresie 

zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, na które w 2019 r. 

wydatkowano kwotę 6 883,78 zł. 

Z końcem roku 2019 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny uchwałą 

Nr XIV/79/2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r. został zlikwidowany, z jednoczesnym 

przejęciem zadań przez niego realizowanych przez Urząd Gminy Wola Uhruska. Kierownik 

oraz Główny Księgowy GZEA zostali przeniesieniu do Urzędu Gminy, a księgowa w końcówce 

roku odeszła na emeryturę. 

 

 

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej 

W 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona była jedna osoba – Dyrektor 

oraz jedna osoba odbywała sześciomiesięczny staż, po którym została zatrudniona na jeden 

miesiąc. Obsługę finansowo-księgową Biblioteki prowadził Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny w Woli Uhruskiej. 

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 r. wyniósł ogółem 80 881 zł, z czego 

78 018 zł to dotacja Gminy, a 2 863 zł to dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił – 9 053 woluminów, zaś na koniec 

roku – 9 025 woluminów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca łączna liczba woluminów na 

początek i koniec 2019 r. wynosiła 2,3. Liczba odwiedzin w bibliotece wyniosła 4 141. W roku 

2019 Biblioteka zarejestrowała 500 czytelników (w 2018 r. było 502 czytelników). Na koniec 

2019 r. liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosiła 13. 
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Struktura czytelników wg zajęcia przedstawiała się następująco:  

 osoby uczące się - 168,  

 osoby pracujące – 145, 

 pozostali – 187,  

Struktura czytelników wg wieku: 

      • do 5 lat  – 21 

      • 6-12 lat  – 76  

      ● 13-15 lat – 23  

      • 16-19 lat – 44  

      • 20-24 lat – 23  

      • 25-44 lat – 107  

      • 45-60 lat – 110  

      • pow. 60 lat – 96  

W roku 2019 czytelnicy wypożyczyli 8 942 woluminów i 163 czasopism, zaś w 2018 r. 

wypożyczyli 7 383 woluminów i 171 czasopism. W poprzednim roku wzbogacono zbiory 

biblioteki o nowości wydawnicze z literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

literatury popularnonaukowej. Zakupiono 396 książek na kwotę 8 897 zł (w tym 2 863 zł 

z dotacji MKiDN), zaś w 2018 r. zakupiono 396 książek na kwotę 8 821 zł (w tym 2 447 zł 

z dotacji MKiDN). Wszystkie nowe książki obkładane są w folię w celu zabezpieczenia przed 

zniszczeniem i zabrudzeniem. Co roku uzupełniane są także publikacje (książki, foldery, 

przewodniki, roczniki, mapy) opisujące walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu 

lubelskiego oraz gminy Wola Uhruska, tzw. regionalia. Systematycznie uzupełniana jest też 

kartoteka regionalna w wycinki artykułów prasowych dotyczących naszej gminy.  

GBP posiada system biblioteczny Mateusz,  który służy katalogowaniu i udostępnianiu 

zbiorów bibliotecznych. Cały księgozbiór został już skatalogowany i wprowadzony do 

Mateusza, jest on dostępny pod następującym adresem: katalog.wolauhruska.e-bp.eu. 

Na IV kwartał 2020 r. planowane jest uruchomienie elektronicznej wypożyczalni księgozbioru. 

W bibliotece użytkowane są 3 komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu. Dla osób 

korzystających z usług biblioteki służymy pomocą w doborze literatury i w wyszukiwaniu 

potrzebnych informacji. 

W 2019 r. Biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia, mające na celu 

promocje czytelnictwa: lekcje biblioteczne, wystawy i gazetki promujące nowości 

wydawnicze, tematyczne, rocznicowe poświęcone pisarzom i ważnym wydarzeniom (rocznica 

J. Słowackiego, W. Chotomskiej, W. Grimm, J. Tuwima, Światowy Dzień Poezji,  Dzień 

Książek dla Dzieci, rocznica śmierci oraz wyboru papieża Jana Pawła II, Tydzień książek 

zakazanych, Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla), gminny konkurs recytatorski - 

„Ulubione wiersze dzieci”, konkurs czytelniczy - „Magiczny świat baśni”,  konkursy plastyczne-  

„Miś – ulubiony bohater literacki”, oraz „Najpiękniejsza kartka świąteczna” i „Najładniejsza 

gwiazda bożonarodzeniowa”, udział w eliminacjach szkolnych II „Regionalnego konkursu 
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pięknego czytania” dla klas I – VIII, impreza biblioteczna - „Pasowanie na czytelnika” dla 

uczniów klasy I, wycieczki do biblioteki dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I i III,  

kontynuacja II edycji ogólnopolskiej akcji społecznej zorganizowanej przez Instytut książki 

pt. „Mała książka – wielki człowiek” , w ramach akcji 23 dzieci w wieku 3 – 6 lat zostając 

czytelnikami biblioteki otrzymało wyprawki czytelnicze oraz dyplomy.  

Wszystkie działania organizowane były we współpracy z Zespołem Szkół w Woli 

Uhruskiej, przedszkolem i biblioteką szkolną. W wydarzeniach tych wzięło udział 225 osób. 

Biblioteka uczestniczyła w dożynkach powiatowych, które odbyły się w naszej gminie. 

 

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej jako jedyny na terenie 

powiatu włodawskiego Zakład „publiczny” świadczy usługi w zakresie Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej (POZ) zatrudniając w 2019 r. 3 lekarzy (lekarza rodzinnego pełniącego 

jednocześnie obowiązku Kierownika Zakładu, lekarza pediatrę, lekarza stomatologa oraz 

3 pielęgniarki, położną, pomoc stomatologiczną i 2 osoby z zakresu administracji i obsługi – 

razem 9 osób). 

W roku 2019 do SP ZOZ-u w Woli Uhruskiej zaopcjowanych było 2500 pacjentów, dla 

których udzielono 13356 porad, w tym 31 jako wizyty domowe. Liczba udzielonych świadczeń 

ambulatoryjnych i domowych pielęgniarek i położnej wyniosła 3496. Wykonano także 142 

bilanse dzieci i młodzieży, 294 testów przesiewowych u dzieci oraz 416 szczepień 

ochronnych.  

W gabinecie zabiegowym wykonano 2516 iniekcji, 364 pomiarów RR, 318 pomiarów 

glukozy, 390 badań EKG oraz 252 innych zabiegów leczniczych i diagnostycznych. 

W gabinecie stomatologicznym wykonano 1859 porad, 1353 porad zachowawczych, 183 

świadczeń protetycznych oraz 323 porad chirurgicznych. 

Przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej działa Rada Społeczna 

składająca się z 7 osób, której przewodniczy Wójt Gminy Wola Uhruska. W roku 2019 Rada 

Społeczna spotkała się na 1 posiedzeniu, którego celem było zaopiniowanie Sprawozdania 

finansowego Zakładu za 2018 r. 

W roku 2019 w SP ZOZ została zorganizowana tzw. Biała Sobota, w której uczestniczyło 

3 lekarzy następujących specjalności: 2 kardiologów i psychiatra. W ramach akcji udzielono 

23 porad specjalistycznych dla mieszkańców gminy Wola Uhruska. 

Ponadto w SP ZOZ w roku 2019 miało miejsce 4 akcje badania wzorku i słuchu 

realizowane przez podmioty zewnętrzne. 

Przy współpracy z SP ZOZ w gminie Wola Uhruska odbył się dwutygodniowy Obóz 

Społeczno-Naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w ramach którego 13 lekarzy 

różnych specjalności udzieliło w asyście studentów ponad 950 porad medycznych oraz 

wykonano blisko 330 badań diagnostycznych, głównie dla mieszkańców gminy Wola 

Uhruska. 

Warto przy okazji zaznaczyć, że na terenie gminy Wola Uhruska brak jest innych 
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podmiotów leczniczych zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jaki 

i specjalistycznej. Ponadto w roku 2019 na terenie gminy funkcjonowała jedna apteka. 

 

8. Spółki komunalne z udziałami Gminy Wola Uhruska 

 

8.1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli Uhruskiej 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej Sp. z o.o. powstało w dniu 

9.04.1998 r. jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Wola 

Uhruska.  

Podstawowe kierunki działalności spółki to: 

1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie ludności wody z trzech ujęć podziemnych (Wola 

Uhruska, Siedliszcze, Majdan Stuleński) siecią wodociągową o długości 67,2 km. 

2) odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych od mieszkańców oczyszczalni ścieków 

w Bytyniu siecią kanalizacyjną o dł. 32,9 km. 

3) odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych. 

4) produkcja energii elektrycznej w elektrowni fotowoltaicznej w Woli Uhruskiej o mocy 

0,5 MW. 

5) produkcja rolna w ekologicznym gospodarstwie rolnym o pow. 62 ha. 

6) naprawa i diagnostyka pojazdów w warsztacie samochodowym i stacji kontroli 

pojazdów. 

7) usługi koparko-ładowarką oraz budowa przyłączy wod-kan. 

8) zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie gminy. 

9) mechaniczne zamiatanie ulic na terenie gminy. 

10) naprawy dróg gruntowych równiarką ciągnikową. 

11) inne usługi na rzecz Gminy Wola Uhruska oraz mieszkańców. 

 

Dane liczbowe dotyczące Przedsiębiorstwa przedstawiają się następująco: 

Rodzaj danych 2018 2019 

Wartość środków trwałych na koniec roku 360 445,19 zł 321 650,33 

Przychody z działalności netto 1 478 495,14 zł 152 8123,71 

Koszty działalności netto 1 479 802,08 zł 148 4589,35 

Wynik finansowy -1 306,94 zł 435 34,36 zł 

Zatrudnienie 16 osób 16 osób 

W tym:  
 

Pełny etat 14 13 

1/2 etatu 1 2 

1/4 etatu 1 1 

Zarząd 1 osoba 1 osoba 

Rada Nadzorcza 3 osoby 3 osoby 

Księgowość 2 osoby 2 osoby 

Kierownicy Działów 2 osoby 2 osoby 

Woda dostarczona do odbiorców 87 000 m3 67 400 m3 

Ścieki odebrane od mieszkańców 53 900 m3 44 700 m3 

Liczba przyłączy wodociągowych na koniec roku 941 945 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych 556 560 

Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej 588,144 MWh 573,285 MWh 

Liczba przeprowadzonych badań diagnostycznych w SKP 701 830 
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 W roku 2019 Spółka dokonywała zakupów środków trwałych – 2 kasy fiskalne online, 

kosiarkę spalinową, montażownicę do kół. 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o. o. rok 2019 zamknęło zyskiem 

w kwocie 51 184,36 zł – kwota do rozliczenia wg dyspozycji właściciela na Walnym 

Zgromadzeniu Wspólników. 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej jest spółką Gminy Wola 

Uhruska wg przepisów podatkowych jest jednostką powiązaną z Gminą i jej jednostkami 

organizacyjnymi. Gmina dla PUW w 2019 r. wystawiła faktury za czynsze na kwotę – 

166 500,28 zł brutto.  

Na tą wartość składa się: 

1) czynsz za najem pomieszczeń biurowych:      3 247,20 zł; 

2) czynsz farma fotowoltaiczna:    143 284,76 zł;  

3) czynsz za oczyszczalnię ścieków:       6 577,32 zł;  

4) czynsz za sieć wod-kan:      13 284,00 zł;  

5) opłata za wydanie zaświadczenia          107,00 zł. 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze wystawiło dla Gminy Wola Uhruska faktury na 

kwotę 103 864,74 zł, w tym m.in. za następujące świadczenia: 

1) zimowe utrzymanie dróg:   17 058,85 zł;  

2) zamiatanie:      11 945,44 zł;  

3) czynsze:      11 808,00 zł; 

4) woda, ścieki:       4 300,36 zł;  

5) energia / refakturowana/:      3 574,77 zł;  

6) remont dróg:        1 594,50 zł;  

7) transport, koparka:          300,00 zł; 

8) opłata targowa:      3 344,40 zł;  

9) konserwacja oświetlenia Zbereże        243,99 zł; 

10)  przeglądy techniczne pojazdów +warsztat:      699,00 zł; 

11) wywóz szamba:        450,00 zł;  

12) dopłata do wody i ścieków:            36 224,67 zł; 

13) praca ciągnikiem:          75,00 zł; 

14) Dni Dobrosąsiedztwa:               4 413,42 zł; 

15)  Praca równiarką drogową              2 475,60 zł; 

16)  Wywóz gałęzi                   289,04 zł; 

17)  Czyszczenie studni ul. Gimnazjalna             1 994,52 zł; 

18)  Załadunek i transport ziemi                 150,00 zł; 

 

Dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wystawiono faktury za dostawę wody 

i odbiór ścieków na kwotę 6 312,44 zł. Dla Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej wystawiono 

faktury na kwotę 21 120,00 zł za dostawę wody i odbiór ścieków, konserwację kotłowni, 

usługi naprawcze i inne. 
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8.2. Wirtualne Powiaty Sp. z o.o. w Łęcznej 

Spółka działa pod firmą: Wirtualne Powiaty 3 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki jest Łęczna, al. Jana Pawła II 95B. Działalność 

prowadzona jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej aktem 

notarialnym w dniu 21 września 2015 r. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie 

telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej. 

Spółka oferuje następujące usługi: 

1) Hurtowe 

a) dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych; 

b) dzierżawa kanalizacji kablowej; 

c) transmisja danych Eternet; 

d) dostęp do sieci Internet; 

e) BSA; 

f) kolokacja; 

g) udostępnianie infrastruktury, w zakresie wież, masztów oraz powierzchni  

2) Na potrzeby własne administracji publicznej: 

a) dostęp do Internetu; 

b) zarządzanie siecią telefonii IP. 

 

Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 

2 603 000,00 zł. 

Organami spółki są: zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza, zarząd. Właścicielem 

spółki Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o. jest 19 jednostek samorządowych: Powiat Łęczyński, 

Powiat Świdnicki, Powiat Włodawski, Gmina Łęczna, Gmina Puchaczów, Gmina Ludwin, 

Gmina Milejów, Gmina Spiczyn, Gmina Cyców, Gmina Rybczewice, Gmina Mełgiew, Gmina 

Pisaki, Gmina Włodawa, Gmina Wyryki, Gmina Urszulin, Gmina Stary Brus, Gmina Hańsk, 

Gmina Hanna, Gmina Wola Uhruska. Każdy ze wspólników na dzień 31.12.2018 r. posiadał 

2 740 udziałów spółki o wartości 20,00 zł każdy dział tj. o łącznej wartości nominalnej 

137 000,00 zł. Zgromadzenie wspólników w 2018 roku podjęło 16 uchwał. W 2018 r. odbyły 

się dwa Zgromadzenia Wspólników. W trakcie roku 2018 nie wystąpiły zmiany w składzie 

Zgromadzenia wspólników. 

W skład 7 osobowej Rady Nadzorczej Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o. wchodzi m.in. 

Mariusz Jachimczuk – Sekretarz Gminy Wola Uhruska.  

Na dzień 31.12.2019 r. zatrudnione w Spółce Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o. 

wynosiło 8 osób. W okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w spółce były utworzone cztery 

etaty. Jeden z utworzonych etatów to pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę 

na czas określony, w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim jednego 

z pracowników. Pozostałe trzy utworzone etaty wynikają z zakończenia umowy o odbywanie 

stażu przez bezrobotnych. Na dwa etaty została zawarta umowa z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Łęcznej w spawie finansowania części kosztów wynagrodzenia i składek na 

ubezpieczenia społeczne. 
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Na podstawie umowy zlecenie w 2019 r. w dziale administracyjnym zatrudnionych 

było osiem osób. Byli to uczniowie, studenci oraz dwóch pracowników Spółki, którzy 

wykonywali działania marketingowe i reklamowe w terenie, mając na celu rozpowszechnianie 

oferty bezpośrednio w kontakcie z klientem. Od 16 listopada do 31 grudnia 2018 roku na 

podstawie umowy zlecenie do działu technicznego została przyjęta osoba z uwagi na 

zwolnienie lekarskie jednego z pracowników. 

W 2019 r. Spółka realizowała cele polegające na kompleksowym zabezpieczeniu 

usługi dostępu do Internetu klientom końcowym, polegające m.in. na zakupie zgodnie 

z bieżącym zapotrzebowaniem urządzeń końcowych CPE LTE, przekazanie ich operatorom 

współpracującym celu przyłączenia klientów do sieci WP3 oraz zagwarantowaniu wsparcia 

technicznego i udzieleniu gwarancji przez producenta urządzeń. 

Aktywa Spółki na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 395 591,67 zł oraz aktywa trwałe 

w wysokości 4 386,77 zł. Na podstawie umowy o przekazanie infrastruktury w ramach 

pomocy publicznej z dnia 03.08.2016 r. użyczona na rzecz Spółki sieć telekomunikacyjna 

stanowi aktywa pozabilansowe o wartości 19 935 505,73 zł.  

Kapitał własny na koniec 2019 roku wynosi 320 682,58 zł i stanowi większość 

pasywów Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 74 909,90 zł, co daje sumę 

bilansową w wysokości 395 591,67 zł. Na zobowiązanie krótkoterminowe składają się 

głównie rozrachunki z dostawcami i rozrachunki budżetowe.  

W 2019 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 415 219,67 zł. 

Koszty działalności operacyjnej w roku 2018 wyniosły 1 584 322,32 zł, średniomiesięczne 

koszty wyniosły 132 026,86 zł. Zwiększone koszty związane były z utrzymaniem przekazanej 

przez właścicieli infrastruktury telekomunikacyjnej (wykonanie okresowych przeglądów 

i konserwacji systemów i urządzeń serwerowni, zakup prostownika do zasilaczy na Stacje 

Bazowe w Starym Brusie, Hańsku, Włodawie; opracowanie symulacji propagacji dla 23 Stacji 

Bazowych; wykonanie korekcji położeń anten na Stacjach Bazowych oraz przeglądy 

obiektów; modernizacja, rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz 

monitoringu wizyjnego wraz z konserwacją elektronicznym systemów zabezpieczeń 

w siedzibie Spółki; wykonanie wymiany baterii w systemie UPS w serwerowni centralnej na 

Stacjach Bazowych) – łączna wartość poniesionych wydatków na utrzymanie przekazanej 

infrastruktury telekomunikacyjnej wyniosła 100 244,00 zł jak również do przeprowadzenia 

inwestycji w infrastrukturę w kwocie 63 856,45 zł. 

Działalność spółki w roku 2019 r. wskazała ujemny wynik finansowy. Wynik ze 

sprzedaży wynosi - 1 139 393,78 zł. 
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IV. Współpraca Gminy z jednostkami samorządu terytorialnego 
i innymi podmiotami 
 

Gmina Wola Uhruska w roku 2019 współpracowała w wymiarze finansowym 

z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: 

1. Powiat Włodawski – współpraca polegała na wspólnej organizacji przedsięwzięcia 

pn. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki; 

Przedsięwzięcie to obejmowało następujące działania: 

1) budowę mostu pontonowego na Bugu – w miejscowości Zbereże przez I Batalion 

Drogowo-Mostowy z Dęblina wykorzystywanego do przekraczania granicy polsko-

ukraińskiej – budowa miała miejsce w dniu 8 sierpnia, a demontaż w dniu 

12 sierpnia; 

2) uruchomienie w miejscowości Zbereże odprawy granicznej z Ukrainą – poza 

stałym przejściem granicznym Dorohusk-Jagodzin – odprawa graniczna 

funkcjonowała od 9 do 11 sierpnia – w ciągu 3 dni dokonano ponad 32,3 tys. 

odpraw granicznych; 

3) konferencję prasową – w dniu 9 sierpnia w miejscu odprawy granicznej 

w Zbereżu; 

4) VIII Bieg Polesie – w dniach 9 i 10 sierpnia – transgraniczny bieg polsko-ukraiński 

obywał się w Świtazi w ramach festiwalu biegowego SUNRISE SVITIAZ; 

5) Spływy kajakowe Bugiem oraz rajdy rowerowe – w dniach 9-11 sierpnia; 

6) Otwarte Spławikowe Zawody Wędkarskiej w dniu 10 sierpnia na starorzeczu Bugu 

w Woli Uhruskiej; 

Na realizację tego przedsięwzięcia Powiat Włodawski przekazał Gminie Wola 

Uhruska dotację w wysokości 20 000 zł. 

Warto tu zaznaczyć, że organizacja tego przedsięwzięcia wiązała się ze 

współdziałaniem z jednostkami administracji rządowej i samorządowej z terenu 

Rejonu Szackiego w Ukrainie. 

  

2. Powiat Włodawski oraz gminy Hańsk, Hanna, Urszulin, Stary Brus, Włodawa, 

Wyryki, i gmina miejska Włodawa – wspólna organizacja Dożynek Powiatu 

Włodawskiego. Tradycyjnie powiatowe święto plonów odbywa się rotacyjnie każdej 

z gmin Powiatu Włodawskiego. Po 10 latach Dożynki Powiatowe znów zawitały do 

naszej Gminy i tym razem zorganizowane zostały 1 września na terenach 

rekreacyjnych przy tzw. „Pompce”. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Wola 

Uhruska otrzymała dotacje: od Powiatu Włodawskiego 20 000 zł oraz od każdej 

z gminy po 2 500 zł. 

 

3. Gmina Ruda-Huta – współpraca z Gminą Ruda-Huta polegała na wspólnej realizacji 

przebudowy drogi gminnej 104395L z Siedliszcza do drogi powiatowej 1823L leżącej 

już na terenie Gminy Ruda-Huta. W ramach współpracy Gmina Wola Uhruska przejęła 

od Gminy Ruda-Huta zarząd nad częścią tej drogi pozyskując środki finansowe na jej 
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modernizację. Gmina Ruda-Huta zobowiązała się do porycia kosztów związanych 

z przebudową należącego do niej odcinka drogi. 

 

4. Województwo Lubelskie – współpraca gminy z Województwem Lubelskim 

polegała m.in. na zorganizowaniu i finansowaniu kursowania w okresie letnim 

szynobusu na linii kolejowej Chełm Włodawa. Gmina Wola Uhruska wraz z gminami, 

Ruda-Huta, Włodawa oraz Miastem Chełm i Włodawa, a także Powiatem Włodawskim 

porozumienie z Województwem Lubelskich na mocy którego gmina przekazała 

Województwu na to zadanie dotację w wysokości 6 500 zł. 

Ponadto Gmina Wola Uhruska współdziałała z Województwem Lubelskim w zakresie 

utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w województwie lubelskim”. Głównym celem partnerskiego projektu było zapewnienie 

bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 

2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa 

lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie 

informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. 

Z terenu Gminy Wola Uhruska projektem zostało objętych 100 gospodarstw 

domowych. Cel główny został zrealizowany poprzez dostarczenie Internetu i wyżej 

wymienionego sprzętu do gospodarstw domowych na terenie województwa 

lubelskiego (w gminach/powiatach uczestniczących w projekcie) oraz poprzez 

przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi komputera.  

Również w partnerstwie z Województwem Lubelskim był realizowany projekt „Wrota 

Lubelszczyzny – informatyzacja administracji„ w ramach którego Gmina otrzymała 

możliwość korzystania z infrastruktury Województwa w zakresie utworzenia 

i utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej. Pomimo formalnego zakończenia 

Projektu Gmina nadal korzysta z tej możliwości nie ponosząc kosztów bieżących 

utrzymania Biuletynu. 

Ponadto Gmina korzysta z możliwości utrzymania adresu poczty elektronicznej 

wolauhruska@lubelskie.pl na serwerach Województwa. 

  

W roku 2019 stosownymi uchwałami Rada Gminy postanowiła o wystąpieniu 

z następujących organizacji: 

1) Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom 

Europy” w Lublinie; 

2) Stowarzyszenie Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w Lublinie. 

Ponadto w roku 2019 nastąpiła likwidacja Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej 

w Chełmie. 

Na koniec roku Gmina była współpracując z innymi jednostkami pozostawała 

członkami następujących organizacji i związków: 

3) Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu BUG w Chełmie; 

4) Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” we Włodawie; 

5) Związek Gmin Lubelszczyzny w Lublinie; 

6) Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. 



Raport o stanie Gminy Wola Uhruska 

2019  

76 

 

 

W 2019 r. dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu BUG Gmina 

w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu 

ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” otrzymała 

i przekazała do OSP Wola Uhruska na łączną kwotę 11 155,85 torbę medyczną PSP R1 wraz 

z kamizelką ratownika oraz zestaw pneumatycznych poduszek do podnoszenia pojazdów. 

 Korzyścią z członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” jest 

możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań wpisanych Strategii 

Rozwoju Lokalnego. W roku 2019 Stowarzyszenie nie prowadziło naboru wniosków na 

działania realizowane przez gminy. 

 

Warto także odnieść się do tego, jak Gmina Wola Uhruska wygląda w porównaniu do 

innych gmin wiejskich z terenu powiatu włodawskiego i województwa lubelskiego. Źródłem 

informacji o pozycji Gminy Wola Uhruska w stosunku do innych gmin może być 

Statystyczne Vademecum Samorządowca – syntetyczny zbiór informacji o danej 

gminie, w którym GUS podaje podstawowe dane statystyczne dla poszczególnych gminy. 

Niestety informacje statystyczne opublikowane w Vademecum dotyczą roku 2018. Niemniej 

jednak jest daje to pewien obraz Gminy Wola Uhruska w stosunku do innych gminy powiatu 

pod kątem następujących wskaźników: 

1) ludność na 1 km2; 

2) kobiety na 100 mężczyzn; 

3) saldo migracji na 1000 ludności; 

4) dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca; 

5) środki w dochodach budżetu na finansowanie i współfinansowanie programów 

i projektów unijnych na 1 mieszkańca; 

6) wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca; 

7) dzieci w przedszkolach na 100 miejsc; 

8) przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w zasobach mieszkaniowych; 

9) odsetek ludności korzystających z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej; 

10) podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności.  
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Statystyczne Vademecum Samorządowca za 2018 r. 

 
Źródło: https://lublin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_gmin/powiat_wlodawski/gmina_wola_uhruska.pdf 

 

 V. Podsumowanie 

Rok 2019 był rokiem bardzo pracowitym. Zrealizowano wiele przedsięwzięć 

planowanych wcześniej, a mianowicie: dokonano przebudowy długo oczekiwanej drogi 

w Siedliszczu ( 3793m) za kwotę 2 175 tys. zł., wybudowano dodatkowe ujęcie wody w Woli 

Uhruskiej (1 416 tys. zł.) zapewniające ciągłość dostawy wody przy stale obniżającym się 

poziomie wód gruntowych i spadku wydajności istniejących ujęć. 

Dokonano ocieplenia budynków szkół w Macoszynie Dużym oraz w Uhrusku, 

zakończono projekt dotyczący budowy świetlicy w Kosyniu w formie budynku pasywnego, 

zasilanego odnawialnymi źródłami energii (OZE) wraz z zagospodarowaniem otoczenia, 

a także wyremontowano wiele dróg polnych w poszczególnych sołectwach. Ponadto 

utworzono przejście przez tory w okolicach budynku byłego dworca kolejowego oraz 

przygotowano kilka projektów inwestycji do realizacji w latach następnych. 

Podejmowano również liczne inicjatywy społeczne takie jak: organizacja 10-tej edycji 

Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże – Adamczuki, organizacja wspólnie 

z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie Obozu Społeczno-Naukowego (ponad 1200 osób 

uzyskało porady medyczne), nadano tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska”  Ś.P. 

Księdzu Kanonikowi Józefowi Kuzawińskiemu. Zorganizowano również Dożynki Powiatowe 

oraz Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92”, a także wspomagano organizację wielu 

innych inicjatyw społecznych. 

Zrealizowano większość zadań ujętych w Funduszach Sołeckich poszczególnych wsi 

oraz współdziałano z Bankiem Żywności w Lublinie pozyskując produkty żywnościowe dla 
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osób spełniających kryteria obowiązujące w opiece społecznej i kwalifikujące określone osoby 

do otrzymania tej żywności. 

W roku 2019 wykonano większość planowanych prac zarówno o charakterze 

inwestycyjnym jak i społecznym. 

Ten rok należy zaliczyć do najbardziej pracowitych, ale i zarazem owocnych okresów 

w prawie 30-sto letniej działalności Samorządu na terenie naszej Gminy. 

Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw podejmowanych w roku ubiegłym, 

ale należą się podziękowania oraz wyrazy uznania dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy 

oraz Jednostek podlegających Gminie za pracę na rzecz naszej społeczności lokalnej. 

Pragnę jednocześnie podziękować Radnym oraz Sołtysom, a także przedstawicielom 

instytucji działających na terenie Gminy za współpracę, licząc na dalsze współdziałanie 

w zakresie rozwiązywania spraw o charakterze społecznym i gospodarczym – ważnych dla 

rozwoju Gminy Wola Uhruska. 

Baz wzajemnego współdziałania nie byłaby możliwa realizacja tak dużej liczby zadań. 

Mimo licznych dyskusji i czasami różnicy zdań oraz ścierających się ze sobą indywidualnych 

punktów widzenia dotyczących rozwiązywania trudnych spraw, zawsze udawało się 

wypracować korzystną decyzję w danej sprawie, akceptowaną przez większość Rady Gminy 

reprezentującą swoich wyborców. 

Należy wyrazić nadzieję na kontynuację w roku bieżącym najważniejszych zadań, 

z uwzględnieniem korekt wynikających z ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa. 

          

Wójt Gminy 

Wola Uhruska 

/-/ Jan Łukasik 

 


