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PODSUMOWANIE ROKU 2020
W GMINIE WOLA UHRUSKA

Przełom lutego i marca 2020 r. to początek pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, który zaskoczył wszystkich i zdezorganizował życie społeczno-gospodarcze całego świata.
Z ogromnym niepokojem patrzyliśmy w przyszłość dostosowując się do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.
Wszystkie instytucje oraz urzędy musiały podjąć reorganizację pracy administracyjnej. Szkoły przestały pracować w trybie
stacjonarnym przestawiając się na pracę zdalną. Gmina Wola
Uhruska, która miała wcześniej kilka przygotowanych projektów, aby nie utracić uzyskanych dotacji musiała w tych trudnych
warunkach podjąć się realizacji kilku ważnych i oczekiwanych
przez mieszkańców przedsięwzięć.
Dwa z nich termomodernizacja Urzędu Gminy oraz rozbudowa
sieci wodno-kanalizacyjnej, stanowiące kontynuację wcześniej
rozpoczętych prac, zostały podzielone na cztery mniejsze, celem obniżenia kosztów ich realizacji poprzez umożliwienie
mniejszym �irmom udziału w przetargach.

na oświetlenia na energooszczędne w Urzędzie
Gminy – wartość 120 tys. zł, z czego 82 tys. zł z RPO.
5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bytyniu (2020/21) – wartość robót w 2020 r. wyniosła
1 637 tys. zł, z czego 1 160 tys. zł pochodziło z RPO.
6. Rozbudowa sieci wod.-kan. na terenie Woli, Bytynia i Siedliszcza – wartość 542 tys. zł, z czego 160
tys. zł z RPO.
7. Budowa instalacji PV o mocy 40 kW na oczyszczalni ścieków w Bytyniu – wartość 169 tys. zł, z czego 117 tys. zł z RPO.

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE
W 2020 ROKU
1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy –
całkowita wartość 584 tys. zł, z czego 215 tys. zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

8. Wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków
w Bytyniu – wartość 101 tys. zł, z czego 82 tys. zł z RPO.
9. Budowa ulicy Kolejowej – wartość 1 538 tys. zł,
z czego 689 tys. zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządo-

wych.

10. Utwardzenie ulicy Wiosennej – wartość
150 tys. zł w całości s�inansowane z budżetu gminy.
11. Budowa oświetlenia na ul. Piaskowej i Dolnej
– wartość 55 tys. zł w całości s�inansowane z budżetu gminy
w ramach Funduszu Sołeckiego.

2. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową
w Urzędzie Gminy- wartość 108 tys. zł, z czego
23 tys. zł z RPO.
3. Wymiana instalacji CO w Urzędzie Gminy – wartość 101 tys. zł, z czego 55 tys. zł z RPO.
4. Montaż instalacji PV na budynku oraz wymia-

12. Remont drogi w Starym Stulnie – wartość
106 tys. zł, z czego 57 tys. zł pochodziło z Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.

13. Remonty dróg dojazdowych do pól w poszczególnych sołectwach – wartość 151 tys. zł w całości

s�inansowane z budżetu gminy, częściowo w ramach Funduszy
Sołeckich.

14. Zakup samochodu typu średniego dla
OSP Wola Uhruska – wartość 818 tys. zł, z czego 510 tys. zł pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz
od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Nowy samochód pożarowy dla OSP Wola Uhruska

15. Zakupy wyposażenia oraz altany w ramach utworzenia Klubu Senior+ w Bytyniu
– całkowita wartość wyniosła 51 tys. zł, z czego 33
tys. zł pozyskano z Budżet Państwa w ramach programu
Senior+.

Gminy pomniejszy koszty bieżącego utrzymania budynku poprawiając warunki obsługi interesantów w Urzędzie. Rozbudowa sieci wod.-kan. oraz oczyszczalni
ścieków tworzy szanse podłączenia nowych domów do
sieci oraz zapewni pracę oczyszczalni na kolejnych 20 lat
bez konieczności jej dalszej rozbudowy ponosząc jedynie
wydatki bieżącego utrzymania. W ramach projektu wykonano również instalację PV o mocy około 40 kW, dzięki czemu zostanie pomniejszony koszt zakupu energii do
oczyszczania ścieków, a tym samym koszty funkcjonowania oczyszczalni. Dokonano również wymiany ok. 350 m
kolektora sanitarnego przy oczyszczalni, który uległ rozszczelnieniu i z tego powodu do kanalizacji przedostawały
się znaczne ilości wód podskórnych podwyższając koszty
pracy oczyszczalni. Zdecydowano się także na wymianę
ogrodzenia obiektu zastępując ogrodzenie stare i skorodowane panelami ogrodzeniowymi. Do końca 2021 roku
planuje się dokończyć rozbudowę oczyszczalni, a tym samym zamknąć realizację całego projektu.
Należy dodać, że w roku 2019 w ramach wspomnianego wyżej przedsięwzięcia dokonano kolejnej rozbudowy hydroforni w Woli Uhruskiej wykonując nowe ujęcie
wody, instalację PV o mocy 40 kW na ujęciu oraz częściowo rozbudowę sieci wod.-kan. i tym samym zapewniając
zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców Woli Uhruskiej,
Nadbużanki i Bytynia na co najmniej kilkanaście lat. Należy jednak pamiętać o konieczności wymiany starych
sieci wodociągowych planując sukcesywną, rozłożona na
lata realizację tego zadania w miarę potrzeb, posiadanych
środków finansowych oraz możliwych do pozyskania funduszy zewnętrznych.

Ważną inicjatywą był zakup nowego samochodu pożarniczego (MAN) dla OSP Wola Uhruska

Altana dla Klubu Seniorów+ w Bytyniu

16. Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej 816 na terenie Woli Uhruskiej i Uhruska

zrealizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie za łączną kwotę 1 450 tys. zł.

Łącznie w Gminie zrealizowano 16 przedsięwzięć inwestycyjnych za łączną kwotę 7,681
mln zł, z których 3,048 mln pochodziło z budżetu

gminy.

Gmina zrealizowała łącznie 15 przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz współdziałała z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Lublinie , Urzędem Marszałkowskim
i wykonawcą robót przy długo oczekiwanym remoncie
części drogi wojewódzkiej 816.

Realizacja zadań w ramach remontu Urzędu
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należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(KRSG) za kwotę 818 tys. zł , z czego jednostka pozyskała 510 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW)
oraz z od Komendanta Głównego PSP, a Gmina dofinansowała go kwotą ok. 308 tys. zł w większości pozyskując
na ten cel pożyczkę z WFOŚiGW. Należy dodać, że obecny samochód OSP Wola Uhruska MAGIRUS ma już 46 lat
i może odmówić posłuszeństwa w najmniej przewidywanych okolicznościach.
Oprócz faktycznej realizacji ww. przedsięwzięć przygotowywano kolejne zadania jak np. budowa 67 instalacji PV na budynkach prywatnych (planowany
koszt to kwota 956 tys. zł, czego 752 tys. to dotacja z RPO,
a 204 tys. zł udział własny mieszkańców), budowa drogi
gminnej – część ul. Parkowej i ul. Sportowa (planowany koszt 1 646 tys. zł, z czego 1 072 tys. zł dotacja
z PROW i 574 tys. zł środki własne Gminy). Przygotowano
również wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację kolejnych przedsięwzięć dotyczących:
1. Rewitalizacji terenów po PKP oraz parku;
2. Uzupełnienia układu komunikacyjnego w Woli Uhruskiej (ul. Dolna, Piaskowa, Odrodzenia i częściowo Leśna
oraz ul. Klonowa);

WOKÓŁ Woli Uhruskiej

3. Budowy Gminnego Centrum Ratownictwa – budynku
dla OSP Wola Uhruska, Zespołu Ratownictwa Medycznego
oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
4. Rozbudowy obiektu Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym.W przypadku braku dotacji będziemy występować o wsparcie finansowe z innych źródeł.
Oprócz zadań inwestycyjnych należy również wymienić
inne przedsięwzięcia społeczne, takie jak organizacja kolejnej edycji Międzynarodowego Pleneru Plastycz-

nego „Kresy 92”, współorganizacja Motopikniku,
czy współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego „Gmina Nadbużańska” im. Waldemara Stelmacha przy dystrybucji ponad 36 ton żywności – pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – dla 290 rodzin (ok. 750
osób) z terenu Gminy.
Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy wpierali nas
przy kompletowaniu paczek żywnościowych oraz rozdysponowaniu maseczek ochronnych zakupionych przez Gminę i Powiat Włodawski.
Poza tym wykonywano zadania bieżące oraz administracyjne, a całokształt działalności był podejmowany
w bardzo dużym stresie, zwłaszcza w pierwszej połowie
roku przy nieznanych jeszcze konsekwencjach choroby
wywołanej koronawirusem, brakiem szczepionek oraz
programów szczepień. Pragnę więc wyrazić wyrazy uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji zadań i projektów ubiegłorocznych, nie „spanikowali”, ale
byli w stanie zachować „zimną krew” oraz dużą ostrożność
podchodząc w sposób racjonalny do pracy w warunkach
nietypowych. Chciałbym tu również gorąco podziękować Panu Leszkowi Jóźwiakowi – mojemu wieloletniemu Zastępcy, a wcześniej Kierownikowi Urzędu Stanu
Cywilnego i pracownikowi Urzędu Gminy oraz Paniom
Krystynie Władziewicz i Danucie Wilkos również
wieloletnim pracownikom Urzędu Gminy. Wszyscy w ubiegłym roku przeszli na zasłużoną emeryturę. Bardzo ważnym działaniem w roku ubiegłym było przekształcenie

konana tablica upamiętniająca postać Ks. Józefa i zostanie
zamieszczona na elewacji budynku Urzędu Gminy obok tablicy Śp. Waldemara Stelmach, lekarza weterynarii i Przewodniczącego Rady Gminy Wola Uhruska.
Podsumowując należy stwierdzić, że rok 2020 był
jednym z najtrudniejszych okresów w 30 letniej historii
funkcjonowania samorządu, a realizacja takich projektów
jak: wsparcie dla OSP, budownictwo drogowe, termomodernizacja budynku UG, rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Bytyniu oraz sieci wod.-kan., instalacja paneli PV na
obiektach użyteczności publicznej oraz na budynkach prywatnych, a tym samym dbałość o „czyste powietrze” oraz
pomniejszanie wysokości rachunków za prąd – świadczy
o poważnym traktowaniu przez miejscowy Samorząd
oczekiwań społecznych w ramach zrównoważonego rozwoju Gminy Wola Uhruska, który łączy sprawy społeczno-gospodarcze z troską o środowisko naturalne naszego
terenu.
Wójt Gminy
Jan Łukasik

Podsumowanie Pleneru „ Kresy 92 ”

miejscowego SPZOZ-u w placówkę niepubliczną
– Przychodnię Medycyny Rodzinnej Violetta Żylińska, która od 1 stycznia 2021 r. kontynuuje
świadczenie usług w ramach Podstawowej Opieki
Zdrowotnej (POZ) posiadając podpisaną umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Usługi
z zakresu POZ-u są świadczone bezpłatnie na dotychczasowych zasadach z zastosowaniem wszelkich reguł i ograniczeń spowodowanych epidemią
koronawirusa. Jak na razie nie udało się uruchomić sto-

matologii, co niewątpliwie jest dużym problemem dla wielu osób zainteresowanych tymi usługami. Mamy nadzieję,
że do połowy b.r. problem z dostępnością do dentysty
w miejscowej Przychodni zostanie rozwiązany.
Należy również przypomnieć, że w roku 2020, a konkretnie w lutym 2020 pożegnaliśmy Śp. Ks. Kan.

Przychodnia Medycyny Rodzinnej Violetta Żylińska
w Woli Uhruskiej

Józefa Kuzawińskiego wieloletniego Proboszcza Parafii, Honorowego Obywatela Gminy Wola
Uhruska. W rocznicę śmierci Ks. Proboszcza została wy-

WOKÓŁ Woli Uhruskiej
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Kalendarium
- 3 stycznia – wystąpienie do Rektora Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie o organizację obozu naukowo-medycznego pierwotnie planowanego w dniach od 1 do 10
lipca 2020 i odwołanego z powodu pandemii koronawirusa.
- 9 stycznia – posiedzenie Gminnego Zarządu ZOSP.
-14 stycznia rozdysponowanie sprzętu dla OSP Wola
Uhruska, Uhrusk i Zbereże, zakupionego w ramach dotacji
z Funduszu Sprawiedliwości działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości (dotacja wynosiła ok. 50 tys. zł).
- od 16 stycznia do 7 lutego – przeprowadzenie 12
zebrań sołeckich oraz 5 OSP.
- 17 i 18 stycznia –VII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „Kresy 2020” (polsko-ukraiński) z udziałem 10 drużyn, w tym z reprezentacją Gminy z zawodnikami Klubu Sportowego „Vitrum”.
- 21 stycznia uroczyste poświecenie i otwarcie świetlicy w Kosyniu – budynku o podwyższonych parametrach
izolacji cieplnej z wykorzystaniem technologii pozyskiwania energii z otoczenia. Łączne koszty budowy sięgnęły
kwoty 533,2 tys. zł, z czego 322,8 tys. zł (60,5%) dotacja
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wokół świetlicy wykonano plac zabaw, boisko,
altanę rekreacyjną. Wartość tego zadania wyniosła 315,4
tys. zł, z czego 179,7 tys. zł (56,8%) stanowiła dotacja
w ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 30 stycznia – spotkanie z przedstawicielem Wojsk
Obrony Terytorialnej.
- 31 stycznia – zlecenie prac konserwacyjnych części
zalewu o wartości 14,5 tys. zł.
- 4 i 5 lutego – pogrzeb Śp. Ks. Józefa Kuzawińskiego – proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Woli
Uhruskiej i Honorowego Obywatela Gminy Wola Uhruska.
- 6 lutego podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na dofinasowanie z PROW budowy drogi ul. Parkowa
i Sportowa.
- 11 lutego –Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki
„Wirtualne Powiaty 3 ” w Łęcznej.
- 19 lutego – podpisanie umowy z Firmą Instal Serwis
Lubartów w sprawie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej.
- 21 lutego uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego z wręczeniem 20 parom małżeńskim medali nadanych przez Prezydenta RP.
- 9 marca – Pierwsze posiedzenie Gminnego Zespółu
Zarządzania Kryzysowego w sprawie przeciwdziałania
skutkom pandemii COVID-19 inicjujące cykl regularnych
narad, spotkań, telekonferencji organizowanych w ciągu
2020 roku.
- 13 marca – XVI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska, podczas której uchwalono plany pracy Komisji Statutowych
Rady, zainicjowano proces przekształcenia ZS w Woli
Uhruskiej oraz Schroniska Szkolnego, ponadto zajmowano
się m. in. sprawami: zasad dofinansowywania doskona4

lenia nauczycieli, dotacji dla Powiatu na zorganizowanie
lokalnych przewozów transportu zbiorowego, opłatą za
wynajem świetlic i za zajęcie pasa drogowego, programem
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyznaczeniem kąpieliska oraz zmianami budżetu i WPF.
- 16 marca – w ramach spotkania Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiono sytuację pandemiczną oraz
zasady organizacji dystrybucji żywności z Banku Żywności
w Lublinie.
- 19 marca – ogłoszenie przetargu na 2 części inwestycji dotyczących rozbudowy sieci wod.-kan. oraz oczyszczalni ścieków w Bytyniu: budowa instalacji „PV” o mocy
do 40 KW na oczyszczalni oraz wymiana części kolektora sanitarnego, a także budowa ogrodzenia z częściowym
utwardzeniem terenu oczyszczalni ścieków.
- 23 marca – wystąpienie do Ministerstwa Rozwoju
o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Lubelskiego z 2002 r. mocą, której PKP stało się użytkownikiem wieczystym gruntów w obrębie wsi Wola Uhruska.
- 25, 26 i 27 marca – dystrybucja żywności z Banku
Żywności w Lublinie.
- 30 marca – złożenie wniosku do WFOŚiGW w Lublinie o pożyczkę 200 tys. zł na zakup samochodu pożarniczego.
- 16 kwietnia – XVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska,
podczas której m.in. uchwalono nowe stawki opłaty na
zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych oraz
częściowego zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów, zmieniono statut GOPS, udzielono dotacji na organizację kursów letnich tzw. „szynobusa”, dokonano zmian
w budżecie i WPF.
- 30 kwietnia – spotkanie z przedstawicielami firmy
Balamara w sprawie wyznaczenia tras transportu węgla z planowanej kopalni węgla na terenie gmin: Sawin
i Hańsk.
- 3 maja – uroczystości z okazji święta Konstytucji 3
Maja – Msza Święta, złożenie kwiatów pod pomnikiem lotnego oddziału AK w Nabdużance.
- 7 maja – podpisanie umowy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, budowy ogrodzenia oraz utwardzenie placu
w obrębie oczyszczalni w Bytyniu.
- 8 maja – rozpoczęcie remontów dróg gruntowych na
terenie Gminy.
- 14 maja – złożenie wniosku o dotację do Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków
i sieci kanalizacyjnej w Stulnie.
- 19 maja – podpisanie umowy dotyczącej termomodernizacji Urzędu Gminy.
- 16 czerwca – odczytanie decyzji zatwierdzającej
scalenie gruntów wsi Bytyń oraz części wsi Wola Uhruska
i Józefów.
- 16 czerwca – XVIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska,
podczas której m.in. zdecydowano o zaciągnięciu pożyczki
długoterminowej na zakup samochodu pożarniczego OSP,
dokonano zmian w budżecie gminy i WPF.

WOKÓŁ Woli Uhruskiej

- 29 czerwca – przeglądy dróg gruntowych w poszczególnych sołectwach.
- 30 czerwca – udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu we Włodawie.
- 3 lipca – pierwszy przetarg na dostawę średniego samochodu pożarniczego dla OSP Wola Uhruska z wynikiem
negatywnym – nie wpłynęła żadna oferta.
- 9 lipca – podpisanie przez Samorządy Powiatu Włodawskiego i Chełmskiego porozumienia w sprawie współdziałania z Województwem Lubelskim w realizacji projektu dotyczącego rewitalizacji połączenia kolejowego Chełm
– Włodawa w ramach ogólnopolskiego projektu „Kolej +”
- 14 lipca – Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ-u podsumowujące działalność w roku 2019.
- 17 lipca – XIX Sesja Rady Gminy, na której m.in.
rozpatrzono Raport o stanie Gminy w 2019 r., udzielono
Wójtowi Gminy wotum zaufania, pozytywnie zatwierdzono sprawozdania finansowe z realizacji budżetu za 2019
r., udzielono Wójtowi absolutorium za 2019 r., dokonano
zmian w budżecie i WPF, przekazano nieruchomość gminną pod budowę drogi Lasom Państwowym oraz przekazano skargę złożoną na działalność Wójta do załatwienia
według właściwości (skarga dotyczyła reakcji na wywóz
śmieci z cmentarza przez lokalnego przedsiębiorcę).
- 29 lipca – podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim
w Lublinie umowy dotyczącej dotacji w kwocie ok. 57
tys. zł z FOGR-u, uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Wirtualne Powiaty w Łęcznej.
- 30 lipca – spotkanie w Starostwie Powiatowym we
Włodawie z przedsiębiorstwami zainteresowanymi budową bocznic w ramach programu „Kolej+”.
- 30 lipca – Walne Zgromadzenie Wspólników PUW Sp.
z o.o. w Woli Uhruskiej.
- 3 sierpnia – uzyskanie zgody na wejście na teren
PKP – skrzyżowanie z ul. 1 Maja w celu zakończenia inwestycji budowy drogi tzw. „Rampa”.
- 3-9 sierpnia – Plener Plastyczny „Kresy 92” z udziałem 5 rzeźbiarzy oraz 4 malarzy, podczas którego dokonano konserwacji i barwienia (polichromia) płaskorzeźb
tajemnic różańcowych wykonanych na wcześniejszych
plenerach.
- 10 sierpnia – XX Sesja Rady Gminy Wola Uhruska,
podczas m.in. przystąpiono do współpracy partnerskiej
w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja połączenia Chełm
– Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa”
- 14 sierpnia – przegląd remontowanych dróg.
- 17 sierpnia – spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego we Włodawie w sprawie zagospodarowania poscaleniowego.
- 19 sierpnia – odbiór końcowy budowy drogi gminnej tzw. „Rampa”.
- 7 września – wizja w terenie z udziałem m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie
Delegatura w Chełmie dotycząca skargi w zakresie wywozu śmieci z cmentarza na działki prywatne.
- 9 września – odbiór końcowy przebudowy drogi
w Starym Stulnie (FOGR).

- 15 września – spotkanie z Przewodniczącymi Rady
Gminy oraz stałych komisji w sprawie możliwości przekształcenia SP ZOZ-u na placówkę niepubliczną poprzez
likwidację obecnego Zakładu.
- 18 września – uroczyste otwarcie i poświęcenie
nowo wybudowanej drogi w Woli Uhruskiej tzw. „Rampa”.
- 18 września – XXI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska,
podczas której m.in. zaliczono nowo wybudowaną drogę
tzw. „Rampa” do kategorii dróg gminnych i nadano jej nazwę ul. Kolejowa, oddalono skargę na działalność Wójta,
uwzględniono petycję w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz dokonano zmian w budżecie i WPF.
- 24 września – Posiedzenie Rady Społecznej przy
SPZOZ i wydanie pozytywnej opinii w sprawie likwidacji SP ZOZ w Woli Uhruskiej z jednoczesnym utworzeniem
w jego miejscu placówki niepublicznej.
- 25 września – XXII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska,
podczas której m.in. podjęto uchwałę w sprawie likwidacji
z dniem 1 stycznia 2021 r. SP ZOZ z zamiarem przekształcenia w NZOZ, dokonano zmian w budżecie gminy i WPF
oraz wprowadzono zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wola Uhruska w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.
- 16 października – odbiory końcowe termomodernizacji oraz kotłowni gazowej budynku Urzędu Gminy.
- 26 października – odbiór częściowy rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Bytyniu.
-3 listopada – rozpoczęcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich remontu drogi woj. 816 Wola Uhruska – Uhrusk
na odcinku ok. 4 km.
- 3 listopada – XXIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska,
podczas której przyjęto stawki podatków na 2021 r., podjęto zamiar przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wyrażono zgodę na użyczenie części terenu
przy budynku gimnazjum pod budowę placu zabaw, wyrażono zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienia gruntów
w Józefowie, zmieniony wysokości diet Radnych i Sołtysów, wynagrodzenia Wójta oraz dokonano zmian w budżecie gminy.
- 6 listopada – podpisanie umowy na zaprojektowanie
i budowę oświetlenia na ul. Piaskowej i Dolnej.
- 10 listopada – wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wiosennej i zgłoszenie
robót do Starostwa Powiatowego we Włodawie dotychczasowych realizacji robót o wartości ok. 150 tys. zł.
- 20 listopada – odbiór końcowy wymiany instalacji
c.o. oraz oświetleniowej w budynku Urzędu Gminy.
- 27 listopada – odbiór końcowy montażu altany
ogrodowej przy świetlicy w Bytyniu zakupionej na potrzeby Klubu Senior+.
- 30 listopada – podpisanie umowy na wykonanie 67
instalacji PV na budynkach prywatnych.
- 8 grudnia – odbiór z firmy MOTO-TRUCK z Kielc fabrycznie nowego samochodu strażackiego typu średniego
MAN dla OSP Wola Uhruska.
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- 10 grudnia – odbiór końcowy dostawy wyposażenia
Klubu Senior+ w Bytyniu.
- 17 grudnia – XXIV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska,
podczas której przyjęto nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, postanowiono o utworzenia Klubu
Senior+ w Bytyniu oraz dokonano zmian w budżecie gminy.
- 28 grudnia – złożenie za pośrednictwem Wojewody
Lubelskiego 3 wniosków do Rządowego Funduszu Inwe-

Świetlica w Kosyniu z placem zabaw, siłownią i altaną

stycji Lokalnych dotyczących budowy Gminnego Centrum
Ratownictwa w Woli Uhruskiej, rewitalizacji terenów pokolejowych w Woli Uhruskiej oraz budowy układu komunikacyjnego (ul. Piaskowa, Dolna, Klonowa, część Al. Odrodzenia i Leśnej).

- 29 grudnia – XXV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska,
podczas której wyznaczono granice aglomeracji Wola
Uhruska, przyjęto plany pracy stałych Komisji Rady Gminy, dokonano zmian w budżecie w WPF oraz uchwalono
budżet na 2021 r. wraz z WPF na lata 2021 -2024.

Uroczystość otwarcia ulicy Kolejowej

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK
W budżecie Gminy na 2021 r. została zaplanowana kwota 289,8 tys. zł na realizację
zadań zgłoszonych przez poszczególne sołectwa w ramach tzw. Funduszu Sołeckiego.
Podział na poszczególne zadania wg sołectw
przedstawia się następująco:
1. Bytyń – kwota 25 304 zł, w tym: utrzymanie

i wyposażenie świetlicy – 8 500 zł, wynagrodzenia
opiekuna świetlicy – 7 000 zł, remonty dróg gruntowych – 4 500 zł, organizacja zajęć świetlicowych
dla dzieci – 500 zł, organizacja imprez okolicznościowych promujących sołectwo – 4 804 zł;
2. Józefów – kwota 10 937 zł, w tym: remonty dróg gruntowych – 10 000 zł, zimowe utrzymanie
dróg – 937 zł;
3. Kosyń – kwota 7 426 zł, w tym: remonty dróg
gruntowych – 5 000 zł, zimowe utrzymanie dróg –
500 zł, energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 1
000 zł, wynagrodzenie opiekuna świetlicy – 7 000 zł,
zakup wyposażenia świetlicy 3 566 zł, wywóz nieczystości – 360 zł;
4. Macoszyn Duży – kwota 14 923 zł, w tym:
remonty dróg gruntowych – 5 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – 2 500 zł, zagospodarowanie działki sołeckiej – 7 423 zł;
6

5. Mszanka – kwota 11 864 zł, w tym: remonty
dróg – 4 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – 500 zł,
remont podłogi i malowanie świetlicy – 5 864 zł;
6. Mszanna – kwota 15 201 zł, w tym: remonty
dróg – 11 751zł, zimowe utrzymanie dróg – 500 zł,
utrzymanie i doposażenie świetlicy – 2 950 zł;
7. Mszanna-Kolonia – kwota 9 964 zł, w tym:
utwardzenie płytami Jomb – 8 964 zł, zimowe utrzymanie dróg 1000 zł;
8. Majdan Stuleński – kwota 11 818 zł, w tym:
remonty dróg – 11 000 zł, zimowe utrzymanie dróg
– 818 zł;
9. Piaski – kwota 14 274 zł, w tym: wykonanie
instalacji wodnej – 6 000 zł, zakup wiaty przystankowej – 7 000 zł, remonty dróg – 500 zł, zimowe utrzymanie dróg – 1500 zł, wyposażenie świetlicy – 274
zł;
10. Potoki – kwota 10 891 zł, w tym: remonty
dróg – 10 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – 891 zł;
11. Stanisławów – kwota 11 493 zł, – w tym:
remonty dróg – 4 943 zł, zimowe utrzymanie dróg – 2
000 zł;
12. Siedliszcze – kwota 21 133 zł, w tym: remonty dróg – 5 083 zł, zimowe utrzymanie dróg –
1500 zł, utrzymanie świetlicy – 4 550 zł, energia
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elektryczna oświetlenia ulicznego – 1 000 zł, organizacja imprez promujących sołectwo – 2 000 zł, wynagrodzenie opiekuna świetlicy – 7 000 zł;
13. Stulno – kwota 19 511 zł, w tym: utrzymanie świetlicy – 1 800 zł, remonty dróg – 6 511, wynagrodzenie opiekuna świetlicy – 7 000 zł, energia
elektryczna oświetlenia ulicznego – 1 500 zł, remont
pomieszczeń świetlicy – 2 700 zł;
14. Uhrusk – kwota 32 905 zł, w tym: prace remontowe wewnątrz świetlicy – 12 505 zł, remonty
dróg – 5 500 zł, zimowe utrzymanie dróg – 1 000 zł,
organizacja festynu – 1 500 zł, utrzymanie świetli-

cy – 5 400 zł, wynagrodzenie opiekuna świetlicy – 7
000 zł;
15. Wola Uhruska – kwota 46 345 zł, w tym:
organizacja imprezy promującej sołectwo – 5 000 zł,
budowa oświetlenie ulicznego (ul. Dolna i Nadbużanka) – 36 109 zł, prace renowacyjne szlaku kajakowego – 5 236 zł;
16. Zbereże – kwota 15 850 zł, w tym: remonty
dróg – 1 500 zł, oświetlenie uliczne – 2 000 zł, doposażenie świetlicy – 3 000 zł, utrzymanie świetlicy – 2
850 zł, wynagrodzenie opiekuna świetlicy – 6 500 zł.

Żołnierze WOT pomagający w dystrybucji żywności z Lubelskiego
Banku Żywnościowego

Motopiknik

PLAN ZADAŃ I PROJEKTÓW NA ROK 2021
W roku 2021 realizowane będą przedsięwzięcia
będące konsekwencją podjętych decyzji w latach
poprzednich, na które w większości pozyskane
już zostały środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Są to następujące inwestycje:
1.Rozbudowa systemu wod.-kan. na terenie
Gminy – 1 504 tys. zł (dofinasowanie RPO WL).
2. Budowa 67 instalacji PV na nieruchomościach prywatnych – 1 117 tys. zł (RPO WL).
3. Budowa drogi gminnej (część ul. Parkowej i
ul. Sportowa) – 1 952 tys. zł (lata 2021/22, PROW oraz
RFIL).

4. Przebudowa drogi powiatowej w Stulnie – 195

tys. jako dotacja Gminy do Powiatu Włodawskiego).

5.Budowa infrastruktury rekreacyjnej (place zabaw przy Zespole Szkół oraz w okolicach
„Pompki”) – ok. 130 tys. zł (PROW, LGD).
6. Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wod.-kan. w Stulnie – 2 441 tys. zł (lata 2021/23 – PROW).
7. Utwardzenie drogi w Mszannie – ok. 120 tys. zł
(FOGR).

8. Wykonanie projektu oraz rozpoczęcie rozbu-

dowy Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym
(sala gimnastyczna, 1 sala lekcyjna, zaplecze) –
900 tys. zł (lata 2021/22).

9. Rozbudowa sieci wod.-kan. przy ul. Sportowej

oraz 1 Maja w Woli Uhruskiej.

10. Remonty dróg dojazdowych do pól – ok. 100

tys. zł (Fundusz Sołecki).

11. Remonty dróg gminnych i dojazdowych do
pól realizowanych przez Powiat Włodawski w ramach zagospodarowania poscaleniowego.
Poza ww. zadaniami liczymy, że będzie możliwe rozpoczęcie co najmniej jednego z kilku zadań, na realizację
których wnioskowaliśmy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioski można było składać w dwóch naborach. W pierwszym naborze, z terminem składania wniosków do 28 grudnia 2020 r. Gmina wnioskowała o dotacje
na następujące inwestycje:
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów mieszkaniowych w Woli Uhruskiej.

Projekt dotyczy budowy 5 dróg wewnętrznych (ul. Piaskowa, Dolna, Leśna i Odrodzenia oraz ul. Klonowa) stanowiących uzupełnienie istniejącego układu komunika-
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cyjnego w Woli Uhruskiej pomiędzy drogą wojewódzką 819
Parczew – Wola Uhruska oraz poprzez ul. Spacerową z drogą
powiatową Wola Uhruska – Potoki. Wartość projektu: 1 925 tys.
zł, z czego wnioskowana dotacja – 1 540 tys. zł (80%). Ewentualna realizacja projektu korespondować będzie z rewitalizacją połączenia kolejowego linii kolejowej 81 Chełm – Włodawa
w ramach programu „Kolej plus”.

2. Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Woli
Uhruskiej.

Projekt dotyczy budowy budynku mieszczącego remizę dla
potrzeb OSP Wola Uhruska, garaż dla Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz miejsce dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Szacowana wartość projektu to kwota 1 200 tys. zł, z czego dotacja 960 tys. zł (80%). Będzie to nowoczesny budynek zapewniający możliwość szybkiego reagowania oraz niskie koszty bieżącego utrzymania.

3. Rewitalizacja Centrum Woli Uhruskiej.

Projekt dotyczy przebudowy starego budynku po dworcu
PKP i wieży ciśnień w celu utworzenia „domu pracy twórczej”
oraz miejsca na prezentację prac z plenerów plastycznych
i pamiątek dotyczących historii połączenia kolejowego linii
81 Chełm – Wola Uhruska – Brześć, a także będzie obejmował
zagospodarowanie otoczenia obiektów i parku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z wyznaczeniem stref dla aktywnego
wypoczynku oraz budowę tężni solankowej. Wartość kosztów
budowy objętych wnioskiem wynosi ok. 2 246 tys. zł, z czego
wnioskowana dotacja w kwocie 1 797 tys. zł (80%). Realizacja
projektu przyczyni się do poprawy spójności komunikacyjnej
oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w terenach zabudowanych miejscowości. W związku z tym, że w terminie drugiego
naboru wniosków – do 12 lutego 2021 r. – do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonego dla inwestycji realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej nie było jeszcze
rozstrzygnięć pierwszego naboru Gmina Wola Uhruska złożyła
trzy wnioski. Dwa z nich były powtórzeniem projektów budowy dróg oraz rewitalizacji terenów po PKP, a trzeci dotyczył

w Kosyniu otrzyma do�inansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i w roku bieżącym uda się wyłonić wykonawcę do jego realizacji.
W planach na rok 2021 pozostają także niżej wymienione zadania przewidywane do realizacji ze środków własnych, a które
zgłaszane były przez Radnych lub Mieszkańców:
1. Wykonanie projektu budowy chodnika w północnej części
Bytynia.
2. Wykonanie projektów technicznych budowy dróg Piaskowa i Dolna.
3. Budowa oświetlenia ulicznego w Nadbużance.
4. Zakup i montaż wiat przystankowych w Piaskach i Potokach.
5. Remont wewnętrzny świetlicy w Uhrusku.
6. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy.
Ważnym zadaniem do wykonania w roku bieżącym będzie
również utworzenie i uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021/2030. Mimo dość dużego zaawansowania
prac, przewiduje się że podjęcie uchwały w tej sprawie nastąpi we wrześniu b.r. Ponadto będziemy monitorować terminy
ogłoszenia nowych konkursów na do�inansowywanie projektów o charakterze infrastrukturalnym i społecznym i w miarę
potrzeb oraz własnych możliwości organizacyjno-�inansowych
będziemy ubiegać się o dotacje.
Nie zapominamy także o kontynuacji cyklicznych już działań,
takich jak pozyskiwanie i dystrybucja żywności z Banku
Żywności w Lublinie, organiacja Międzynarodowego
Pleneru Plastycznego „Kresy 92” oraz – o ile zostaną złagodzone obostrzenia epidemiczne – współorganizacja „zlotu
motocyklistów” zwanego „Motopiknikiem”.

Wójt Gminy
Jan Łukasik

rozbudowy Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym. Szkoła, do której uczęszcza 80 uczniów jest prowadzona
przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży i wymaga rozbudowy o salę do zajęć gimnastycznych, pracownię biologiczno-chemiczną oraz niezbędne zaplecze sanitarno-magazynowe
i szatnie. Łączna powierzchni rozbudowy to ok. 250 m2. Przewiduje się również montaż kolejnych paneli PV oraz nowoczesne ogrzewanie całości obiektu. Szacowana wartość projektu to
kwota 900 tys. zł, z czego 540 tys, zł stanowi wnioskowana
80% dotacja z budżetu Państwa.
Obecnie oczekujemy na rozstrzygniecie obu konkursów,
a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosków będziemy
ubiegać się o do�inansowanie projektów z innych źródeł.
Liczmy również, że projekt przebudowy drogi powiatowej
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