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I . Wstęp 
 

Szanowni Państwo, 

Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2020 jest podsumowaniem działalności 

samorządu w wyjątkowo trudnym dla nas wszystkich okresie. Jest to już trzeci tego rodzaju 

dokument przygotowany zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Wzorem lat ubiegłych 

w raporcie przedstawione zostały zgadnienia dotyczące realizacji programów i strategii, 

uchwał Rady Gminy oraz skondensowane sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy Wola 

Uhruska i jego komórek, jednostek organizacyjnych Gminy, insytucji kultury oraz podmiotów 

powiązanych z Gminą. 

Na początek jednak proponujemy zapoznianie się z danymi demograficznymi Gminy 

Wola Uhruska na przestrzeni ostatnich 3 lat. 
Tab. 1 Liczba mieszkańców Gminy Wola Uhruska (2018-2020). 

Liczba mieszkańców i jej zmiany (ruch naturalny, migracje) 2018 2019 2020 

Liczba mieszkańców 3 886 3 822 3 817 

Urodzenia 37 26 22 

Zgony 63 45 54 

Ruch naturalny -26 -19 -32 

Zameldowania 71 20 18 

Wymeldowania 57 58 56 

Migracje 14 -38 -38 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

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 2020 r. 

przedstawia się następująco: 
Tab. 2 Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Wola Uhruska (2018-2020). 

Lp. Sołectwo/Miejscowość 2018 2019 2020 

1 Bytyń 351 345 343 
2 Józefów 36 34 37 

3 Kosyń 172 172 174 

4 Macoszyn Duży 122 113 125 

5 Majdan Stuleński 60 57 51 

6 Mszanka 54 53 54 

7 Mszanna 126 126 126 

8 Mszanna-Kolonia 11 15 15 

9 Piaski 106 105 106 
10 Potoki 33 34 35 

11 Siedliszcze 244 246 252 

12 Stanisławów 49 48 47 

13 Stulno 202 192 190 

Małoziemce 27 25 24 
14 Uhrusk 512 503 499 

15 Wola Uhruska 1 553 1546 1 528 

Nadbużanka 67 67 70 

16 Zbereże 141 141 141 

Razem:  3 886 3 822 3 817 
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W 2020 roku 7 mieszkańców naszej Gminy zawarło małżeństwo, a 6 się rozwiodło – 

dla porównania w 2019 r. 33 mieszkańców wstąpiło w związek małżeński i 12 się rozwiodoło. 

Tab. 3. Mieszkańcy Gminy wg ekonomicznych grup wieku w ujęciu liczbowym. 

Wiek 2018 2019 2020 

Ogółem 3 874 3 848 3 817 

Przedprodukcyjny 490 484 467 

Produkcyjny, w tym: 2 515 2 447 2 461 

mężczyźni 1 381 1 360 1 350 

kobiety 1 134 1 117 1 111 

Poprodukcyjny, w tym: 874 877 889 

mężczyźni 263 267 277 

kobiety 611 620 612 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w Gminie Wola Uhruska w 2020 r. wyniósł 

23,3%, podczas gdy ten wskaźnik dla powiatu włodawskiego wynosił 22,9, dla województwa 

lubelskiego 22,8, a dla kraju 22,3. 

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) Przedszkole; 

c) Schronisko Młodzieżowe całoroczne i sezonowe (seznonowe czynne do 31 sierpnia 

2020 r.); 

4) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej; 

Ponadto w Gminie funkcjonuje instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Woli 

Uhruskiej, spółka komunalna – Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli 

Uhruskiej ze 100% udziałem Gminy oraz podmiot leczniczy – Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej, który z dniem 31 grudnia 2020 r. w związku z podjętą 

decyzją Rady Gminy Wola Uhruska o rozpoczęciu likwidacji zaprzestał udzielania świadczeń 

zdrowotnych i z dn. stycznia 2021 rozpoczął działalność w zakresie POZ jako NZOZ. 

Niniejszy raport opisuje stan Gminy Wola Uhruska w roku 2020, 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 2020 lub przygotowywanych do realizacji należą: 

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

(rozbudowa sieci wod.-kan. budowa ogrodzenia i instalacji fotowoltaicznej przy 

oczyszczalni ścieków w Bytyniu). 



Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2020 

5 

 

2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy (docieplenie ścian 

zewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych, c.o. i kotłowni węglowej na gazową 

oraz montaż instalacji fotowoltaicznej). 

3. Budowa drogi gminnej w Woli Uhruskiej – ul. Kolejowa. 

4. Modernizacja (ułożenie nawierzchni asfaltowej) drogi gminnej w Woli Uhruskiej – 

ul. Wiosenna. 

5. Modernizacja (utwardzenie tłuczniem) drogi gminnej w Starym Stulnie. 

6. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej i Dolnej w Woli Uhruskiej. 

7. Remonty dróg dojazdowych do pól na terenie całej Gminy. 

8. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla OSP w Woli Uhruskiej. 

9. Zakup altany i wyposażenia na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w Bytyniu. 

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

i Sportowej. 

11. Przygotowywanie założeń rozbudowy Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym (sala 

gimnastyczna, pracownie). 

Z obszaru nie inwestycyjnego należy wymienić następujące działania w roku 2020: 

1. Organizacja Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Kresy 92”. 

2. Współorganizacja kolejnej edycji Motopikniku w Woli Uhruskiej. 

3. Pozyskanie z Banku Żywności w Lublinie blisko 38 ton żywności, którą rozdysponowano 

dla ok. 740 osób z 290 potrzebujących rodzin. 

4. Współpraca ze Starostwem Powiatowym we Włodawie i Zespołem Geodetów 

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

5. Współorganizacja uroczystości obchodów kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja. 

W roku ubiegłym na zasłużoną emeryturę z Urzędu Gminy Wola Uhruska odszedł P. Leszek 

Jóźwiak – Zastępca Wójta oraz P. Krysytna Władziewicz i Danuta Wilkos. Z wielkim żalem 

pożegnaliśmy również ks. Józefa Kuzawińskiego – proboszcza parafii pw. Ducha Świętego 

i jednocześnie „Honorowego Obywatela Gminy Wola Uhruska”, który w wyniku ciężkiej choroby 

zmarł dnia 20.02.2020 r. 

Trzeba tu zaznaczyć, że wykonano zdecydowaną większość zadań z 2020 r., a byliśmy 

w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, który zaskoczył wszystkich i zdezorganizował 

życie społeczno-gospodarcze nie tylko Gminy Wola Uhruska, ale i całego świata. Z ogromnym 

niepokojem patrzyliśmy w przyszłość dostosowując się do zaleceń służb sanitarno-

epidemiologicznych. Wszystkie instytucje oraz urzędy musiały podjąć reorganizację pracy 

administracyjnej stosując się do coraz to zmieniających się rygorów sanitarnych. Szkoły 

przestały pracować w trybie stacjonarnym przestawiając się na pracę zdalną. Był to wyjątkowo 

trudny czas. Niemniej jednak Gmina Wola Uhruska robiła wszystko co możliwe, aby w miarę 

bez zakłóceń zaspokajać zbiorowe potrzeby swoich mieszkańców. 
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Szanowni Państwo! 

Nie sposób jest przedstawić całorocznej wytężonej pracy Samorządu Naszej Gminy 

w 2020 r. w sposób syntetyczny i jednocześnie wyczerpujący. Mam jednak nadzieję, że 

niniejszy raport daje podstawy do rzeczowej oceny oraz dyskusji o dalszych działaniach 

nakierowanych na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy poprawiający jakość życia 

społeczności 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 2020 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 2020 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 2020 wydano łącznie 44 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, tym 18 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3 zabudowy usługowej 

i 23 zabudowy innej. Wydano również 5 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

2. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Uhruska  

Uchwała nr XXII/144/09 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 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 nie udało się do tej pory zrealizować 

wszystkich zapisanych w niej zadań. W roku 2020 kontynuowano działania rozpoczęte w latach 

poprzednich – były to następujące działania: 
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Tab. 4 Cel strategiczny 1: Działanie Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i nadgranicznego 
położenia Gminy dla rozwoju jej funkcji turystycznej 

Lp. Nr i nazwa zadania / przedsięwzięcia priorytetowe 

1 Działanie 1.8  

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

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

 
Tab. 5 Cel strategiczny 2: Wola Uhruska gminą nowoczesnej gospodarki i rolnictwa. 

Lp. Nr i nazwa zadania / przedsięwzięcia priorytetowe 

1 Działanie 2.1  

Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych Gminy 
 • scalanie gruntów przewidywanych do urbanizacji oraz wykonanie planu 

zagospodarowania przestrzennego 
 • dozbrajanie gruntów w podstawową infrastrukturę techniczną 
 • rozwój infrastruktury gazowej na terenie Gminy 

2 Działanie 2.2  
Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury 

 • budowa dróg dojazdowych do pól 

 • budowa ul. Parkowej i Sportowej 
 • budowa drogi wzdłuż torów kolejowych – tzw. „Rampa” 

3 Działanie 2.5  

Promocja i wsparcie przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii. 
 
Tab. 6 Cel strategiczny 3: Wola Uhruska gminą przyjazną dla mieszkańców. 

Lp. Nr i nazwa zadania / przedsięwzięcia priorytetowe 

1 Działanie 3.1  

Podwyższanie, jakości zasobów ludzkich poprzez rozwój gminnego systemu edukacji 
 • remonty szkół podstawowych – SP w Macoszynie Dużym 

2 Działanie 3.2  
Poprawa warunków bytowych mieszkańców 

 • remonty dróg polnych 

 • rozbudowa oświetlenia ulicznego 
 • budowa remizy strażackiej w Woli Uhruskiej 

3 Działanie 3.3  

Poprawa stanu środowiska naturalnego 
 • Budowa kanalizacji we wsi Uhrusk, Siedliszcze, Wola Uhruska i Bytyń 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Stulnie 
 Działanie 3.5  

Prowadzenie aktywnej polityki pomocy społecznej 

 • Usługi dla osób starszych - Organizacja działalności Centrum Aktywnego Seniora 

 

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 w województwie 



Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2020 

9 

 

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 2020 

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, 

Zadanie to zostało kompleksowo przygotowane od strony technicznej – 

wykonana została dokumentacja techniczna i uzyskano wszystkie zgody 

i pozwolenia niezbędne do jego realizacji. Złożone dwa wnioski o dofinansowanie 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 niestety nie uzyskały dofinansowania. W 2020 r. 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 został złożony wniosek do Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek ten również nie uzyskał dofinansowania. 
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2. Budowa drogi gminnej 104413L w Woli Uhruskiej – zadanie to otrzymało 

dofinansowanie z 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. Na początku 

2020 r. zawarto z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowaniu projektu 

i następnie rozpoczęto procedury wyłonienia wykonawcy zadania w formule zaprojektuj 

i wybuduj. 

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. 

Inne działania przewidziane w Lokalnym Programie Rewitalizacji nie były realizowane 

w roku 2020. 

 

 

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. 

 

Tab. 7. Działania realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Lp. Obszar Zakres zadań Stopień realizacji w 2020 r. 

1 
Szkoła Podstawowe w 
Woli Uhruskiej  

Termomodernizacja z wymianą 

urządzeń grzewczych na 
ekologiczne, instalacje 

fotowoltaiczne. 

Odstąpiono od realizacji 
termomodernizacji SP w Woli 

Uhruskiej do czasu 

rozstrzygnięcia jego dalszego 
przeznaczenia. 

2 Budynek Urzędu Gminy  

Termomodernizacja z wymianą 

urządzeń grzewczych na 
ekologiczne, instalacja 

fotowoltaiczna. 

Wykonano docieplenie ścian 
zewnętrznych oraz stropów na 

poddaszu, wymieniono oprawy 

oświetleniowe na 
energooszczędne, wymieniono 

instalację c.o. oraz 
wymieniono kocioł węglowy na 

kocioł gazowy. 
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3 
Gmina Wola Uhruska  

 

Budowa energooszczędnego 

oświetlenia drogowego 
(Zbereże, Majdan Stuleński, 

Kosyń, Wola Uhruska) i 
wymiana oświetlenia ulicznego 

na energooszczędne 

(pozostała część Gminy). 

Wybudowano 
energooszczędne oświetlenie 

uliczne w Woli Uhruskiej przy 
ul. Kolejowej, Dolnej i 

Paskowej. 

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 

2021 r.). 

5 
Obiekty przedsiębiorców z 
Gminy Wola Uhruska  

Montaż paneli fotowoltaicznych 

na cele komercyjne (łączna 

moc 0,9 MW). 

Powstały dwie farmy 

fotowoltaiczne w 

Stanisławowie i Mszannie 

6 
Obiekty należące do 
Gminy Wola Uhruska  

Montaż ogniw fotowoltaicznych 

na dziesięciu obiektach 
publicznych (2x50 kW i 1x 500 

kWh). 

Wybudowano instalację PV o 

mocy 40 kW przy oczyszczalni 

ścieków w Bytyniu. 

7 
Środki transportu oraz 
drogi  

Poprawa stanu dróg oraz 

stopniowa wymiana środków 
transportu. 

Wybudowano drogę gminną w 

Woli Uhruskiej – ul. Kolejowa 
oraz zmodernizowano drogę 
gminną ul. Wiosenna 

Wykonano modernizację drogi 
w Stary Stulnie.  
Realizowano także remonty 

bieżące dróg Gminy Wola 
Uhruska. 

 

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 2020 pozostawało do unieszkodliwienia 3 473,465 Mg takich wyrobów od osób 

fizycznych i prawnych. 

W roku 2020 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 
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zawierających azbest. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach ww. programu z terenu 

Gminy zostało usuniętych 8,475 tony wyrobów zawierających azbest. W 2020 prowadzony był 

nabór kolejnych zgłoszeń zamiaru usunięcia takich wyrobów. Do Urzędu Gminy Wola Uhruska 

wpłynęło 41 zgłoszeń obejmujących 4 567 m2 eternitu, tj. ok. 68,5 tony. Wg ogólnopolskiej 

bazy wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wola Uhruska pozostaje do 

unieszkodliwienia 3 268,879 ton takich wyrobów, w tym 3 141,53 u osób fizycznych. 

Ponadto w 2020 r. podjęto prace nad aktualizacją inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest oraz opracowaniem nowego Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Wola Uhruska na lata 2020-2030 – prace te wykonywała firma zewnętrzna, 

a ich koszt wyniósł łącznie 18 300 zł brutto, z czego aktualizacja inwentaryzacji kosztowała 

15 000 zł. Zadanie to było dofinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii 

w kwocie 11 500 zł. 

 

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 

2020 wraz z przyporządkowaniem do poszczególnych obszarów działalności ochronnej: 

1) w zakresie ochrony powietrza: 

• 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, 

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 
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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 

2020 nie nastąpiły żadne zmiany w ilości lokali mieszkalnych.  

Z tytułu czynszu Gmina w 2020 r. osiągnęła przychody w kwocie 5 557,84 zł. 

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

 

8. Strategia rozwiązywania problemów społecznych  

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

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Wola Uhruska została 

uchwalona na lata 2014-2020. 

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. 
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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. 

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 2020 

r. w ramach realizacji Strategii realizowane były w różnym stopniu następujące działania: 

1) 1.3.2. Cykliczna organizacja imprez turystyczno-promocyjnych; 

2) 1.3.5. Promocja Gminy i jej atrakcji turystycznych; 

3) 1.4.1. Wykorzystanie aktywnych form walki z bezrobociem (staże, zatrudnienie 

subsydiowane, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne) przez instytucje 

gminne; 

4) 1.5.1. Budowa dróg gminnych, wodociągów kanalizacji, przydomowych oczyszczalni 

gazociągu, infrastruktura turystyczna; 

5) 1.5.2. Zagospodarowanie terenu i obiektów w parku nabytych od PKP; 

6) 1.5.4. Budowa centrum ratownictwa technicznego (OSP, ratownictwo medyczne, 

ratownictwo wodne); 
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7) 1.6.1. Punkt informacyjny dla osób zainteresowanych tworzeniem i prowadzeniem 

działalności gospodarczej; 

8) 1.6.2. Wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości dla osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą oraz kontynuujących działalność tworząc nowe miejsca 

pracy; 

9) 1.7.2. Wydawanie biuletynu „WOKÓŁ Woli Uhruskiej”; 

10) 1.7.3. Umieszczanie aktualności Gminy na stronie internetowej; 

11) 1.8.1. Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich; 

12) 1.8.2. Organizacja cyklicznej imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Woli Uhruskiej; 

13) 1.8.3. Realizacja Funduszu Sołeckiego we wszystkich latach obowiązywania strategii; 

14) 2.1.1. Wspieranie zadań w zakresie organizacji zajęć pieśni i tańca ludowego; 

15) 2.1.2. Wspieranie zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych z piłki nożnej; 

16) 2.1.3. Wspieranie zadań w zakresie organizacji zajęć sportów walki; 

17) 2.1.5. Systematyczne doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

18) 2.1.6. Organizowanie cyklicznych imprez takich jak: turnieje piłki nożnej, tenisa 

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

19) 2.1.7. Finansowanie wyjazdowych zajęć na basen dla dzieci, młodzieży, osób 

niepełnosprawnych; 

20) 2.1.8. Rozwijanie współpracy z organizacjami (PZW, PZŁ, OSP) w zakresie organizacji 

zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży; 

21) 2.2.1. Cykliczna organizacja Międzynarodowych Plenerów Plastycznych „Kresy 92”; 

22) 3.1.1. Wspieranie finansowe i organizacyjne inicjatyw dotyczących różnorodnych 

zajęć w świetlicach; 

23) 3.1.2. Wzmocnienie oferty Gminnej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury; 

24) 3.1.3. Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na gminnych obiektach (sala 

gimnastyczna, hala sportowa, kompleks boisk Orlik 2012); 

25) 3.1.6. Organizacja zajęć dla seniorów – np. Uniwersytet Trzeciego Wieku; 

26) 3.3.1. Zapewnienie dostępności pomocy pedagogicznej i psychologicznej w szkołach 

gminnych; 

27) 3.3.2. Prowadzenie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe, przemoc w rodzinie w ramach Punktu 

Konsultacyjnego; 

28) 3.3.4. Organizacja własnych oraz uczestniczenie w ogólnopolskich kampaniach 

profilaktycznych, organizowanie imprez bezalkoholowych; 

29) 3.3.5.Prowadzenie w szkołach na terenie Gminy profesjonalnych programów 

profilaktycznych; 

30) 3.3.7. Utworzenie miejsca spotkań dla grup samopomocy np. grup AA; 

31) 4.4.1. Pomoc usługowa i rzeczowa 

32) 4.4.3.Organizacja dożywiania uczniów we wszystkich szkołach oraz dorosłych 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; 

33) 4.4.4. Realizacja programów pomocy żywnościowej mieszkańcom. 
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Stopień realizacji ww. działań w 2020 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 2020 r.: 

1) odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego; 

2) prowadzono 12 postępowań z zakresu – „Niebieska Karta”, z których 6 zostało 

zakończonych i 6 pozostawały w trakcie postępowania; 

3) wszystkie rodziny dotknięte przemocą objęto wsparciem w formie pracy socjalnej, 

natomiast dwóm rodzinom udzielono pomocy w różnorodnych formach tj. rzeczowej, 

finansowej, poradnictwie (pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty uzależnień); 

4) udzielono wsparcia żywnościowego dla 7 rodzin z występującym problemem przemocy; 

5) prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym 

i przemocą w rodzinie. 

Stopień realizacji innych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w 2020 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. 
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10. Gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022  

Uchwała nr XV/90/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 30 grudnia 2019 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. 

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 2020 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 2020 

Uchwała nr XV/89/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Celem głównym Programu była poprawa jakości życia osób i rodzin dotkniętych 

problemem uzależnień, ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 
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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 

Uhruskiej, 1 pracownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 1 emerytowany 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 2020 roku psycholog udzieliła 119 porad w kontakcie bezpośrednim 

i telefonicznym o charakterze wspierającym i motywującym do podjęcia pracy nad sobą. 

W 2020 r. Komisja spotkała się na 4 posiedzeniach, na których prowadzone były 

rozmowy motywujące z 11 osobami zgłoszonymi z terenu Gminy w ramach postępowania 

zmierzającego do poddania się leczeniu odwykowemu. W wyniku przeprowadzonych rozmów 

2 sprawy skierowano do postępowania sądowego, a w pozostałych sprawach skierowano do 

konsultacji u psychologa w Punkcie Konsultacyjnym. 
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Na realizację Programu zaplanowano kwotę 48 990,74 zł pochodzących z opłat za 

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

26 202,99 zł. 

 

12. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. 

Uchwała nr XIV/83/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 19 grudnia 2019 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. 

Na realizację zadań publicznych w ramach realizacji programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi łącznie zaplanowano do wydatkowania kwotę 120 000,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert po dokonaniu korekt zakresu planowanych 

działań i związanych z tym korekt zestawień kosztów realizacji zadań objętych konkursem 

wynikających z ograniczeń wynikających z epidemią wirusa SARS-CoV-2, dla organizacji 

pozarządowych przekazano kwotę 72 218,00 zł,  z czego: 

1) 44 818,00 zł – na organizację współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym 

i ponadregionalnym w zakresie piłki nożnej, z której w związku z ograniczeniami 

wynikającymi z epidemią wirusa SARS-CoV-2 faktycznie wydatkowano kwotę 40 769,91 zł. 

2) 23 400,00 zł – na organizację zajęć pieśni i tańca dla dzieci i młodzieży, z której w związku 

z ograniczeniami wynikającymi z epidemią wirusa SARS-CoV-2 faktycznie wydatkowano 

kwotę 12 600,00 zł; 

3) 4 000 zł – na organizację współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym, 

ponadregionalnym i krajowym w zakresie zapasów, która wykorzystana została w pełnej 

wysokości tj. 4 000,00 zł. 

Łączne nakłady finansowe poniesione z budżetu Gminy w 2020 roku na realizację ww. zadań 

zamknęły się kwotą 57 369,91 zł. Wpływ na niepełne wykorzystanie środków przez 

organizacje, z którymi zawarto umowy miały zeszłoroczne ograniczenia pandemiczne. 

 

 

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.  
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W Programie wskazano również cele szczegółowe oraz przyporządkowane im działania. 

W 2020 r. z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2 działania zarówno 

profilaktyczne, informacyjne jak i pozostałe były realizowane w bardzo ograniczonym zakresie.  

 

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 2020 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 2910 posiłków dla 64 dzieci. Koszt realizacji Programu wyniósł 11 031 zł, z czego 

kwota 7 714 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. 

 

15. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Gminie Wola Uhruska na 2020 r.  

Uchwała nr XVI/96/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 13 marca 2020 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; 

8) finansowania działań na rzecz bezdomnych zwierząt. 

 

W 2020 r. w ramach realizacji Programu oddano do schroniska 2 bezdomne psy. 

Zawarto 5 umów adopcji psów. Ponadto zawartych zostało 7 umów społecznych opiekunów 

kotów, którym wydano 462 kg karmy na potrzeby dożywiania wolno żyjących kotów oraz 
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sfinansowano sterylizację lub kastrację 7 wolno żyjących kotów. Na realizację programu 

wydatkowano kwotę 12 094,77 zł. 

 

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 2020 r. w różnym 

zakresie było realizowanych 7, tj.: 

1) rozbudowa kanalizacji sanitarnej; 

2) budowa drogi gminnej – ul. Kolejowa; 

3) budowa drogi gminnej nr 104413L w Woli Uhruskiej – pozyskano dofinansowanie 

z PROW 2014-2020;  

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

lokalizacyjne dla projektowanych odcinków sieci gazowniczej; 

5) rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej; 

6) zagospodarowanie parku – zadanie ujęto w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

i przygotowano dokumentację techniczną oraz wystąpiono z wnioskiem o dotację 

z RPO WL; 

7) adaptacja obiektów po PKP do celów kulturalno-turystycznych – zadanie ujęto 

w Lokalnym Programie Rewitalizacji i przygotowano dokumentację techniczną oraz 

wnioskowano (bezskutecznie) o dofinansowanie. 

 

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 

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 2020 r. dokonano 

remontu dróg gminnych oraz wspólnie z Powiatem Włodawskim wystąpiono o dofinansowanie 

na remont drogi powiatowej. 

 

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 
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określonych w niniejszym planie przewidziany jest na lata 2012-2020. W roku 2020 nie były 

realizowane żadne działania ujęte w Planie. 

 

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. 

W Planie wskazano 10 zadań, głównie inwestycyjnych, z których w 2020 r. Powiat 

Włodawski wspólnie z Gminą pozyskał dotację 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 roku 2020 nie były realizowane żadne 

działania ujęte w Planie. 

 

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. 
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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 

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 2020 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. 

 



Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2020 

24 

 

 

22. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 

W 2020 r. odbyło się 10 sesji Rady Gminy z zachowaniem reżimu sanitarnego z powodu 

pandemii COVID-19. Cztery posiedzenia zwołane były w trybie nadzwyczajnym na wniosek 

Wójta Gminy.  

Rada Gminy pojęła w roku ubiegłym 64 uchwały, z których najwięcej bo 16 dotyczyło 

spraw finansowych (budżet Gminy i jego zmiany – 8, Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej 

zmiany – 6 , sprawy podatków i opłat - 9, dotacje, dopłaty i pomoc finansowa – 2, sprawozdań 

finansowych – 2, kredytów i pożyczek – 2, itp.) Inne uchwały dotyczyły m.in. następujących 

spraw: 

• organizacji oświaty– 5, 

• planów pracy Komisji Rady Gminy– 4, 

• absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy – 3, 

• planów i programów gminnych – 4, 

• rozpatrzenia skarg, wniosków i petycji – 4 

• organizacji pracy w Urzędu Gminy i jednostek Gminy, utworzenia Klubu SENIOR + - 3, 

• zagospodarowania odpadów komunalnych – 3, 

• wysokości diet Radnych, Sołtysów i wynagrodzenia Wójta – 3, 

• dróg gminnych – 2, 

• gospodarowania mieniem Gminy – 2 

• ochrony zdrowia (reorganizacja lokalnego Ośrodka Zdrowa) – 1, 

• kąpieliska – 1, 

Realizację zdecydowanej większości uchwał powierzono Wójtowi Gminy. Wyjątek 

stanowiły uchwały w sprawach planów pracy Komisji Rady Gminy oraz uchwały w sprawie 

petycji i skarg na działalność Wójta. 

Cześć z podejmowanych uchwał ma charakter cykliczny i uchwalana jest, co roku inne 

wynikają z analizy bieżącej sytuacji i potrzeb Samorządu. 

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

posiedzeń, których w 2020 r. było 5. Ponadto w minionym roku odbyły się 2 posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej w tym 1 w sprawie sprawozdania finansowego za 2020 r. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji w 2020 roku obradowała 3 razy rozpatrując i opiniując skargi i petycje. 

Komisja Budżetu i Rozwoju w minionym roku spotkała się 3 razy debatując m.in. nad realizacją 

planu inwestycji i ich finasowaniem oraz reorganizacją lokalnego Ośrodka Zdrowa decydując 

się na zmianę formy jego organizacji z publicznej na niepubliczną. Komisja Społeczna 

samodzielnie obradowała raz w końcówce roku załatwiając gro swoich spraw w trakcie 

posiedzeń wspólnych. 
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III. Podsumowanie działalności jednostek organizacyjnych 
i podległych Gminie 
 

1. Urząd Gminy Wola Uhruska 

W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska są następujące komórki 

organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: 

1) Wójt Gminy; 

2) Zastępca Wójta – w 2020 r. stanowisko pozostawało nieobsadzone; 

3) Sekretarz Gminy; 

4) Skarbnik Gminy – będący jednocześnie kierownikiem Referatu Finansowo-Księgowo-

Podatkowego; 

5) Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy – 7 stanowisk pracy 

6) Referat Rozwoju Gospodarczego – 6 stanowisk pracy, w tym kierownik Referatu oraz 

4 gospodarcze stanowiska pracy 

7) Urząd Stanu Cywilnego – 2 stanowiska pracy, w tym Kierownik i Z-ca Kierownika USC 

8) Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy; 

9) Stanowisko do spraw ogólnoorganizacyjnych i koordynacji czynności kancelaryjnych 

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 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie skierował 2 osoby do odbycia staży. 

Osoby te odbywały staże w jednostkach podległych Gminie oraz 1 osobę do robót publicznych. 

W ciągu roku 7 osób korzystało z praktyk zawodowych i studenckich. 

 

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. 

 

Tab. 8. Struktura gruntów Gminy wg. Klasyfikacji. 

Lp. Rodzaj gruntu 
Powierzchnia 

[ha] 

1 grunty orne 4 049,2446 
2 łąki i pastwiska 3 151,1206 
3 lasy i grunty leśne 6 440,6514 
4 nieużytki 695,7756 
5 tereny różne 8,8286 
6 tereny kolejowe 110,5204 
7 grunty pod wodami 235,9124 
8 użytki kopalne 2,0300 
9 drogi 299,7782 
10 grunty budowlane 81,4362 
 Łącznie grunty w Gminie 15 075,2980 
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Struktura gruntów ma decydujący wpływ na uzyskiwane przez Gminę dochody 

podatkowe z tytułu podatków lokalnych.  

 

Tab. 9. Podstawy opodatkowania podatkami lokalnymi. 

Lp. Przedmiot opodatkowania Podstawa 
Jednostka 

miary 

1 Podatek rolny – osoby fizyczne 

 gospodarstwa rolne powyżej 1 ha gruntów 2,5q żyta) 2 047,10 ha przel. 
 nieruchomości rolne do 1 ha powierzchni gruntów (5q żyta) 115,91 ha 
2 Podatek rolny – osoby prawne 

 gospodarstwa rolne powyżej 1 ha gruntów (2,5q żyta) 160,74 ha przel. 
 Nieruchomości rolne do 1 ha powierzchni gruntów (5q żyta) 0,11 ha 
3 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 

 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod 

wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych – od 1 ha powierzchni 
0,07 ha 

 grunty pozostałe 462 655,40 ha 
 budynki mieszkalne 129 022,80 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 21 716,89 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 190 105,40 PLN 
4 Podatek od nieruchomości – osoby prawne 

 grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 142 610,31 m2 
 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod 

wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – od 1 ha pow.  

84,27 Ha 

 grunty pozostałe 122 621,00 Ha 
 budynki mieszkalne 3 201,54 m2 
 budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 6 864,12 m2 
 budynki pozostałe 3 353,05 m2 
 Budowle 26 129 645,00 PLN 
5 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 (inny system zawieszenia- 3 
osie) 

1 szt. 
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 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 1 szt. 

6 Podatek od środków transportowych – osoby prawne 

 samochód ciężarowy od 5,5 t do 9 t 1 szt. 
 przyczepa o masie całkowitej równej lub wyższej jak 12 t 

(inny system zawieszenia – 2 osie) 
1 szt. 

 

W ciągu roku podatkowego 2020 Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy wystawił 

2 525 decyzji podatkowych dla osób fizycznych oraz przyjął 219 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. 

W ramach prowadzenia egzekucji należności podatkowych Referat wystawił 102 

upomnienia oraz 77 tytułów wykonawczych. 

Na koniec 2020 r. Referat ewidencjonował 1 369 deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których wynika, że 1662 osoby zamieszkujące na 

nieruchomościach jednorodzinnych prowadzi kompostowanie bioodpadów. 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 68 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych. 

Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy prowadził obsługę finansową zarówno 

budżetu Gminy jak i jednostki – Urzędu Gminy Wola Uhruska. 

 Budżet Gminy Wola Uhruska na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr XV/87/2019 Rady 

Gminy Wola Uhruska z dnia 30 grudnia 2019 r. w której określono planowane dochody 

w kwocie 22 287458,32 zł, a wydatki w kwocie 24 118 000,14 zł. 

 W trakcie roku 7 razy dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których dochody 

wyniosły 21 743 877,16 zł na plan (po zmianach w trakcie roku) 21 393 676,24 zł, 

co stanowi 101,64 % wykonania. Wydatki po zmianach w ciągu roku wyniosły 

21 586 117,18 zł na plan 23 224 218,36 zł co stanowi 92,95 %.  

 Wydatki majątkowe w roku 2020 wyniosły 5 666 227,74 zł, na plan 5 767 693,32 zł, 

co stanowi 98,24% wykonania. 

Na początku roku 2020 zadłużenie Gminy Wola Uhruska wynosiło 4 654 870 zł, a na 

koniec roku 5 047 350 zł – w trakcie roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 700 000 zł oraz 

dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 307 520 zł. Na spłatę odsetek 

od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę wydatkowano w 2020 r. kwotę 

112 514,49 zł. 

Gmina Wola Uhruska jest w posiadaniu mienia komunalnego o łącznej wartości 52 802 

426,74 zł, na które składają się następujące składniki: 
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1) grunty o pow. 440,3088 - wartości 2 785 661,41 zł; 

2) grunty oddane w użytkowanie wieczyste 80 107,93 zł; 

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

4) obiekty inżynierii lądowej (budowle) o wartości 32 289 207,04 zł; 

5) kotły i maszyny energetyczne o wartości 226 029,52 zł; 

6) maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania o wartości 1 700 596,86 zł; 

7) urządzenia techniczne o wartości 1 185 248,23 zł; 

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

9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 487 741,75 zł; 

10) pozostałe środki trwałe o wartości 1 326 848,63 zł; 

11) wartości niematerialne i prawne 283 883,34 zł. 

 

W zakresie mienia komunalnego Gminy największą pozycją są obiekty inżynierii lądowej 

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

1) sieci wodociągowych, których jest łącznie 68,5 km; 

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

3) dróg gminnych których jest łącznie 65,080 km, w tym utwardzonych 13,906 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) świetlica wiejska w Kosyniu 

7) remizo-świetlica w Uhrusku; 

8) świetlica w Siedliszczu; 

9) remiza w Siedliszczu; 

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

11) świetlica wiejska w Mszance; 
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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; 

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. Z końcem roku 2020 obiekty te zostały przekazane w najem na prowadzenie 

działalności leczniczej przez Przychodnię Medycyny Rodzinnej Violetta Żylińska. 

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

wszystkim: 

1) farma fotowoltaiczna o mocy 0,5MW; 

2) motopompa - 3 szt.; 

3) stacja abonencka - 14 szt.; 

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

5) system gaszenia gazem - 1 szt.; 
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W 2020 r. Gmina posiadała 11 środków transportu, w tym: 

• 7 pojazdów pożarniczych, 

• 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.  

W 2020 r. z tytułu najmu składników majątkowych Gmina Wola Uhruska uzyskała 

dochody w wysokości 26 546,07 zł, z czego 4 605,40 zł z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 

dla osób fizycznych (4 umowy) oraz 20 649,17 zł z tytułu wynajmu innych składników 

majątkowych. Ponadto z tytułu namju świetlic wiejskich uzyskano dochody w wysokości 

1 291,50 zł. Z tytułu dzierżawy gruntów rolnych Gmina Wola Uhruska w 2020 r. uzyskała 

dochód w wysokości 12 354,45 zł oraz innych składników mająkowych (m.in. sieci wod.-kan., 

oczyszczalnia ścieków, samochód-śmieciarka) w kwocie 158 234,52 zł. Dochody z tytułu opłaty 

rocznej za użytkowanie wieczyste w roku ubiegłym usyskano kwotę 2 449,94 zł, a z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody wyniosły 

2 073,66 zł. 

Od 1 stycznia 2020 r., tj. po likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego na podstawie uchwały XIV/80/2019 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 19 

grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej 

i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska zaliczanych do sektora 

finansów publicznych Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy zajmował się również 

zadaniami obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych: 

1) Zespół Szkół w Woli Uhruskiej; 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

3) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Ponadto na podstawie stosownej umowy Referat prowadził również obsługę finansowo-

księgową gminnej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Uhruskiej. 

W roku 2020 trwały procedury likwidacyjne, a pracownicy tej jednostki stali się 

pracownikami Urzędu Gminy Wola Uhruska zajmując się m.in. zakresem zadań realizowanych 

w przez GZEA. Jednym z takich zadań było prowadzenie spraw dowożenia uczniów do szkół. 

Przewoźnikiem, który zajmował się dowożeniem uczniów do szkół w naszej Gminie w roku 

szkolnym 2019/2020 była firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego: Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Chełmie Sp. z o.o., ul. Hutnicza 3, 22-100 Chełm. W związku 

z sytuacją epimemii wirusa SARS-CoV-2 dowożenie było realizowane adekwatnie do charakteru 

porowadzonych zajęć w poszczególnych grupach wiekowych – w znacznej części roku 2020 

zajęcia były prowadzone w formie zdalnej, co oczywiście przełożyło się na mniejsze wydatki 

związane z dowożeniem. Ogólna kwota jak została wydatkowana na dowożenie dzieci do szkół 



Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2020 

31 

 

w roku 2020 to 72 473,52 zł, w tym są zawarte koszty wynagrodzeń opiekunek nad 

dowożonymi dziećmi. 

Wg stanu na początek roku szkolnego 2020/2021 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 37 uczniów; 

2) do Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym dowożonych było 31 uczniów; 

3) do Szkoły Podstawowej w Uhrusku dowożonych było 3 uczniów. 

 

Do zadań przejętych od GZEA 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 2020 Gmina Wola Uhruska przekazała dotacje na funkcjonowanie ww. szkół 

w następujących kwotach:  

1) Szkoła Podstawowa Macoszynie Dużym – 800 308,74 zł, w tym: 

• funkcjonowanie Szkoły Podstawowej 546 356,88 zł, 

• funkcjonowanie oddziału przedszkolnego 175 770,10 zł, 

• realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy 74 361,36 zł, 

• wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 8 820,40 zł 

2) Szkoła Podstawowa Uhrusk – 402 910,68 zł, w tym: 

• funkcjonowanie Szkoły Podstawowej 226 324,20 zł, 

• funkcjonowanie oddziału przedszkolnego 176 586,48 zł. 

 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w 2020 r. do Szkoły Podstawowej 

w Macoszynie Dużym uczęszczał 78 uczniów w 10 oddziałach (klasy I-VIII – 50 uczniów) oraz 

w klasie O – 5 wychowanków i w oddziale przedszkolnym 23 wychowanków. 

Do Szkoły Podstawowa w Uhrusku uczęszczało łącznie 42 uczniów w 8 oddziałach 

(klasy 0 - VII,  – 28 uczniów) oraz oddziale przedszkolnym – 14 wychowanków. 

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 594,35 zł. 

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. 

 

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. 
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Tab. 10. Wykaz zamówień publicznych prowadzonych w 2020 r. 

Lp. Nazwa 
Tryb: 

przetarg pzp/ 
ogłoszenie poza pzp 

Wartość udzielonego 
zamówienia 

1 

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”. 

przetarg pzp 

część I – unieważniono 

 

część II - 667 398,00 

2 

Roboty towarzyszące jako część zadania 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Bytyniu w ramach projektu „Rozbudowa 

systemu wod-kan na terenie Gminy Wola 
Uhruska” 

przetarg pzp 

169 708,84 

 
324 999,21 

 

3 

Technologia oczyszczalni ścieków jako 

część zadania Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Bytyniu w ramach projektu 

„Rozbudowa systemu wod-kan na terenie 
Gminy Wola Uhruska” 

przetarg pzp unieważniono 

4 

Termomodernizacja budynku Urzędu 
Gminy Wola Uhruska realizowana w 

ramach projektu pn. „Poprawa 

efektywności energetycznej budynku 
Urzędu Gminy” – roboty zewnętrzne, 

dostosowanie budynku dla osób 
niepełnosprawnych, kotłownia gazowa 

wraz z wewnętrzną instalacją gazową 

przetarg pzp 

432 000,00 

 
108 240,00 

5 

Nadzór inwestorki zadań: „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Bytyniu w ramach 

projektu „Rozbudowa systemu wod-kan 
na terenie Gminy Wola Uhruska”” oraz 

„Poprawa efektywności energetycznej 
budynku Urzędu Gminy Wola Uhruska” 

przetarg pzp 

30 000,00 

 

8 000,00 

6 

Technologia oczyszczalni ścieków jako 

część zadania Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Bytyniu w ramach projektu 

„Rozbudowa systemu wod-kan na terenie 
Gminy Wola Uhruska” 

przetarg pzp 

2 982 000,00 

7 

Termomodernizacja budynku Urzędu 

Gminy Wola Uhruska realizowana w 
ramach projektu pn. „Poprawa 

efektywności energetycznej budynku 
Urzędu Gminy” – wymiana instalacji 

centralnego ogrzewania, wymiana 

oświetlenia oraz montaż instalacji 
fotowoltaicznej 

przetarg pzp 

100 859,85 

 
119 672,04 

 
 

8 
Dostawa i montaż 67 szt. instalacji 
fotowoltaicznych na terenie Gminy Wola 

Uhruska 

przetarg pzp  955 584,00 

9 Zakup energii elektrycznej przetarg pzp 324 271,05 

10 
Budowa drogi gminnej nr 104413L w 

Woli Uhruskiej 
przetarg pzp 1 640 000,00 

11 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości 
zamieszkanych na terenie Gminy Wola 

Uhruska oraz prowadzenie punktu 

przetarg pzp 487 948,77 
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selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych 

12 
Dostawa elementów wyposażenia 

gastronomicznego 
ogłoszenie poza pzp 2 138,97 

13 
Dostawa tonerów/bębna do drukarek 

laserowych 
ogłoszenie poza pzp 3 373,57 

14 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z Urzędu Gminy Wola 

Uhruska, świetlic i terenów publicznych, 
koszy ulicznych na terenie Gminy Wola 

Uhruska 

ogłoszenie poza pzp 23 881,50 

15 

Wykonanie aktualizacji i inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest wraz 

z Programem usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 

Wola Uhruska 

ogłoszenie poza pzp 18 300,00 

16 
Dostawa komputerów przenośnych 

(laptopów) 
ogłoszenie poza pzp unieważniono 

17 

Wwykonywanie robót związanych z 
bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych 

w 2020 r. na terenie Gminy Wola 
Uhruska. 

ogłoszenie poza pzp 101 456,00 

18 
Dostawa komputerów przenośnych 
(laptopów) 

ogłoszenie poza pzp unieważniono 

19 
Dostawa komputerów przenośnych 

(laptopów) – z wolnej ręki 
ogłoszenie poza pzp 44 988,48 

20 

Zapytanie ofertowe na wykonanie 

modernizacji drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości Stulno 

dz. nr 384 gm. Wola Uhruska, dł. 638 

mb. 

ogłoszenie poza pzp 105 954,11 

21 
Dostawa MICROSOFT OFFICE HOME & 

BUSINESS 2019 w wersji BOX 
ogłoszenie poza pzp 5 675,22 

22 
Dostawa komputerów przenośnych 

(laptopów) 
ogłoszenie poza pzp  52 231,95 

23 
Dostawa tonerów do drukarek 
laserowych 

ogłoszenie poza pzp  1 515,93 

24 Dostawa fabrycznie nowej niszczarki ogłoszenie poza pzp 6 408,30 
25 Dostawa sprzętu komputerowego ogłoszenie poza pzp unieważniono 

26 Dostawa Altany – Senior+ ogłoszenie poza pzp 10 300,00 
27 Dostawa sprzętu komputerowego ogłoszenie poza pzp 18 350,37 

28 Remont ul. Wiosennej Negocjacje poza pzp 148 818,61 

29 
Budowa oświetlenia drogowego na ulicy 
Piaskowej i Dolnej 

Negocjacje poza pzp 
55 000,00 z tego: 

w 2020 r.  38 890,50, 

w 2021 r.  16 109,50. 

30 
Dostawa i montaż wyposażenia Klubu 

Seniora w Bytyniu 
ogłoszenie poza pzp 34 378,50 

31 
Wymiana podłogi z ogrzewaniem 
podłogowym w świetlicy w Uhrusku 

Negocjacje poza pzp 23 664,96 

 

W 2020 r. prowadzone były następujące zadania inwestycyjne:  

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. 

W ramach 4 umów z 3 różnymi wykonawcami zakończono prace związane 

z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy.  

1) Firma AS-BUD Artur Skibiński z Chełma wykonała następujące prace: 
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a) Rozebranie rynien, rur spustowych (wraz z deską czołową i obróbką 

blacharską), 

b) ocieplenie elewacji wraz z wyprawą tynkarska styropianem o grubości 13 cm 

i λmax=0,035 W/(m*K), 

c) montaż podokienników zewnętrznych, 

d) montaż rynien i rur spustowych (wraz z deską czołową i obróbką blacharską), 

e) docieplenie stropów wełną mineralną i styropianem wraz z wylewką betonową, 

f) podjazd dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego z kostki brukowej, 

g) podjazd dla osób niepełnosprawnych do biblioteki o konstrukcji stalowej, 

h) przebudowa węzła sanitarnego na parterze z dostosowaniem dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

i) remont łazienek na I piętrze oraz w bibliotece (wymiana armatury, licowanie 

ścian glazurą, posadzki, wykonanie wentylacji wymuszonej), 

j) naprawa pokrycia dachowego obejmująca rozbiórkę uszkodzonych obróbek, 

remont koszy, ułożenie nowych gąsiorów, wymiana czapki kominowej 

i malowanie kominów, 

k) malowanie antykorozyjne dachu, 

l) remont zadaszenia nad wejściem do kotłowni (wymiana pokrycia, czyszczenie 

i malowanie konstrukcji stalowej), 

m) wykonanie opaski odwadniającej z kostki brukowej gr. 4 cm na podsypce 

piaskowo-cementowej, 

Wartość umowy: 432 000,00 zł; 

2) Firma sługi Remontowo-Budowlane, Dekarskie, Instalatorstwo Sanitarne Sławomir 

Pakuła z Woli Uhruskiej wykonała następujące roboty: 

a) demontaż istniejącego kotła wraz z armaturą, 

b) montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 55 kW wraz 

z oprzyrządowaniem i automatyką, 

c) montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła do 

Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, 

d) wewnętrzna instalacja gazowa z rur stalowych wraz z układem detekcji gazu 

wraz z robotami towarzyszącymi (izolacja antykorozyjna przewodów, przejścia 

przez ściany, kratka nawiewna do kotłowni, wymiana drzwi kotłowni), 

Wartość umowy: 109 224,00 zł; 

3) Firma LP-BUD Piotr Lemieszek z Lublina wykonała następujące prace: 

a) demontaż istniejących opraw oświetleniowych, 

b) montaż nowych opraw oświetleniowych LED, 

c) montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (przewody w listwach 

natynkowych), 

d) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW (montaż do konstrukcji dachu, 

optymalizatory mocy), 

e) malowanie sufitów w części uszkodzonej lub nieosłoniętej przez nowe oprawy. 

Wartość umowy: 119 672,04 zł; 
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4)  Firma sługi Remontowo-Budowlane, Dekarskie, Instalatorstwo Sanitarne Sławomir 

Pakuła z Woli Uhruskiej wykonała następujące roboty: 

a) demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych 

spawanych, 

b) montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur PP, 

c) montaż grzejników płytowych wraz z armaturą (zawory termostatyczne wraz 

z głowicami). 

Wartość umowy: 100 859,85 zł. 

Roboty te wykonano bez przerywania pracy Urzędu i z zapewnieniem ciągłości obsługi 

interesantów. Całość prac związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy 

była realizowana w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku 

Urzędu Gminy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Efektywność 

energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPLU.05.02.00-06-

0129/16. Wymienione wyżej zadania zakończyły realizację projektu rozpoczętego w 

2018 roku wymianą okien za kwotę 147 664,77 zł. 

2. Rozbudowa systemu wod-kan na terenie Gminy Wola Uhruska – zadanie 

realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska 

i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

W roku 2020 realizowano następujące części projektu: 

1) Rozbudowa sieci wod.-kan. na terenie Woli, Bytynia i Siedliszcza – budowa ok. 1,3 

km sieci wodociągowej oraz ok. 1,8 km sieci kanalizacyjnej. Wykonawcą była firma 

Instal-Serwis Lubartów Wojciech Osiecki z Lubartowa, ostateczna wartość 

wykonanych robót wyniosła 667 004,20 zł. 

2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bytyniu: 

a) budowa mikroinstalacji PV o mocy 40 kWp – wykonawcą była firma PRO-ECO 

Sp. z o.o. z Gdyni, wartość robót 169 708,84 zł. 

b) przebudowa kolektora sanitarnego, nawierzchnie, ogrodzenie (przebudowa 

z dociepleniem ostatnich 209 m kanalizacji do oczyszczalni ścieków, wymiana 

ogrodzenie oraz powiększenie placu manewrowego na terenie oczyszczalni 

ścieków) – wykonawcą była firma Instal-Serwis Lubartów Wojciech Osiecki 

z Lubartowa, wartość robót 335 429,61 zł. 

c) technologia oczyszczalni ścieków (rozbudowa oczyszczalni o cały ciąg 

technologiczny pozwalający zwiększyć przepustowość oczyszczalni do 316 m3/d, 

przykrycie wszystkich zbiorników oraz budowa wiaty do składowania osadów) – 

wykonawcą jest firma Sławomir Dymowski IBF z Warszawy, wartość umowy 

2 982 000,00 zł, z czego do końca 2020 r. odebrano roboty na kwotę 

1 460 679,21 zł (48,98 % całości robót). Prace trwają w roku 2021 i zgodnie z 

umową winny zostać zgłoszone do odbioru końcowego do dnia 31.10.2021 r. 
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3. Budowa ulicy Kolejowej 

Budowa drogi gminnej w Woli Uhruskiej od drogi wojewódzkiej nr 819 do drogi 

powiatowej nr 1732L - Budowa drogi gminnej "Rampa”” o długości 892 m. Wykonawcą 

była firma Zakład Robót Drogowych i Budowlanych Tadeusz Horszczaruk z Orchówka. 

Wartość wykonanych robót wyniosła 1 461 294,90 zł. 

4. Utwardzenie ulicy Wiosennej. 

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na ul. Wiosennej w Woli Uhruskiej 

o długości 390 m i szerokości jezdni 5 m. Wykonawcą była firma B.G. Construction Sp. 

z o.o. z Wólki Tarnowskiej. Wartość robót 148 818,61 zł. 

5. Budowa oświetlenia na ul. Piaskowej i Dolnej. 

Zakres robót obejmował: wykonanie dokumentacji technicznej, w tym opracowanie 

map, montaż okablowania na ulicy Piaskowej, montaż słupów oświetleniowych wraz 

z oprawami – 6 szt., montaż okablowania na ulicy Dolnej, montaż słupów 

oświetleniowych wraz z oprawami – 5 szt. Wykonawcą robót była firma 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "ENERGETYK BIS" s. c. J. 

Kędzierawski, K. Brzozowski z Włodawy. Wartość robót wyniosła 55 000,00 zł z czego 

w roku 2020 zapłacono kwotę 38 890,50 zł (projekt oraz roboty na ul. Piaskowej), 

a w roku 2021 kwotę 16 109,50 zł (roboty na ul. Dolnej). 

6. Modernizacja drogi w Starym Stulnie: 

Budowa drogi z tłucznia o długości ok. 638 m w Starym Stulnie. Wykonawcą była firma 

ROBOTY ZIEMNO DROGOWE Anna Bekiesza z Szuminki. Wartość robót wyniosła 

105 954,18 zł. Przedsięwzięcie było finansowane ze środków celowych na ochronę 

gruntów rolnych. 

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 działaniami inwestycyjnymi Referat przygotowywał i przeprowadzał zadania 

remontowe i bieżącego utrzymania obiektów gminnych. Najważniejsze z nich dotyczyły 

infrastruktury drogowej. 

 
Tab. 11. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy. 

Lp. 
Przebieg 
/nr drogi 

Długość 
ogółem 

[km] 

Długość 
nawierzchni 

twardej [km] 

Długość 
nawierzchni 

gruntowej [km] 

I DROGI POWIATOWE 

1 Hańsk – Macoszyn – Stulno 9,949 8,229 1,72 
2 Macoszyn-Piaski-Bukowa Mała 6,112 6,112   
3 Mszanka - Łukówek 4,256   4,256 
4 Droga woj. 816-Stanisławów-

Potoki 
4,94 4,94   

5 Uhrusk-Łukówek Piękny 2,305 2,305   
II DROGI WOJEWÓDZKIE 
1 Nr 816 23,22 23,22   
2 Nr 819 9,05 9,05   
3 Nr 812 1,503 1,503   
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Lp. 
Przebieg 

/nr drogi 

Długość 
ogółem 

[km] 

Długość 
nawierzchni 

twardej [km] 

Długość 
nawierzchni 

gruntowej [km] 

III DROGI GMINNE 
1 Kosyń – Józefów dr. gm. 104390L 

– dr. gm. 104394L 
2,89   2,89 

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

4,835   4,835 

3 (Józefów) dr. gm. 104394L - 
Mszanka 

1,748   1,748 

4 Kosyń – Majdan Stuleński – dr. 
Woj. 816 

5,444 1,13 4,314 

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

3,181   3,181 

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

1,681   1,681 

7 (Uhrusk) dr. pow. 1733L – gr. 
Gminy Ruda Huta 

3,789   3,789 

8 dr. pow. 1729L(Macoszyn Duży) -
Zagrzędy-Józefów-Wola Uhruska 
ul. Górna dr.woj.819 ul. 
Spacerowa - dr. pow. 1732L 

9,459 1,762 7,697 

9 (Siedliszcze) dr. woj. 816-granica 
Gminy-Ruda Huta(dr.pow.1823L) 

3,738 3,738   

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

1,258   1,258 

11 dr. woj. 819 – przez wieś 
Mszanna – dr. gm. 104399L 

1,771   1,771 

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

1,429   1,429 

13 dr. woj. 819 – dr. gm. 104397L 1,069   1,069 
14 dr. pow. 1732L – Stanisławów – 

dr pow. 1732L 
3,116   3,116 

15 Wola Uhruska ul. Krzywa 0,306 0,306   
16 Wola Uhruska część ul. 

Nadbużańskiej – dr. gm. 104416 
– dr. gm. 104415 

0,437   0,437 

17 Wola Uhruska ul. Dworcowa 0,587 0,587   
18 Wola Uhruska ul. Odrodzenia 0,209 0,209   
19 Wola Uhruska ul. Krótka 0,165   0,165 
20 Wola Uhruska: część ul. Parkowej 

– od skrzyżowania z ul. 1 Maja do 
początku skrzyżowania z ul. 
Dworcową (w granicach działki 
drogowej) 

0,241 0,241 0 

21 Wola Uhruska ul. Leśna 1,69 0,884 0,806 
22 Wola Uhruska ul. Źródlana 0,164 0,164   
23 Wola Uhruska ul. Spokojna 0,951 0,951   
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Lp. 
Przebieg 

/nr drogi 

Długość 
ogółem 

[km] 

Długość 
nawierzchni 

twardej [km] 

Długość 
nawierzchni 

gruntowej [km] 

24 Wola Uhruska ul. Zaułek 0,105   0,105 
25 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 

0,978 0,110 0,868 

26 Wola Uhruska ul. Szkolna 0,365 0,365   
27 Wola Uhruska ul. Turystyczna 0,227 0,227   
28 Wola Uhruska ul. Zielona, ul. 

Ogrodowa, ul. Przelotowa, część 
ul. Nadbużańskiej 

0,937 0,937 0 

29 Wola Uhruska ul. Gimnazjalna 0,937 0,673 0,264 
30 Bytyń – do cmentarza 0,444 0,444   
31 Wola Uhruska ul. Wiosenna 0,286 0,286   
32 Wola Uhruska ul. Boczna 0,162   0,162 
33 Wola Uhruska ul. Dolna 0,207   0,207 
34 Wola Uhruska ul. Piaskowa 0,216   0,216 
35 Wola Uhruska ul. Jasna 0,414   0,414 
36 Wola Uhruska ul. Kolejowa 0,892 0,892   
37 dr. pow. 1725L Żłobek – Osowa – 

Kosyń 
2,592   2,592 

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

2,6   2,599 

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

2,54   2,54 

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

1,02   1,02 

  65,080 13,906 51,173 

Do gminnej infrastruktury drogowej przynależą również chodniki przy drogach 

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

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

6 111,56 m2. 

 
Tab. 12. Prace remontowe na drogach stanowiących własność Gminy. 

Lp. 
Sołectwo/liczba 

remontowanych dróg 
Rodzaj robót 

Wartość 
zł 

1 Kosyń 

2 drogi 
dowiezienie pospółki 

praca równiarką 
4 473,15 

 

2 Zbereże  

2 drogi  
praca równiarką  

dowiezienie gruzu  
1 709,88 
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3 Stulno  

1 droga 
dowiezienie gruzu 6 240,00 

4 Józefów  

3 drogi 

 

dowiezienie gruzu 

dowiezienie żwiru 

praca równiarką 

8 389,04 

 

5 Mszanka  
3 drogi, 1 przepust 

  

dowiezienie pospółki 
praca koparką 

praca równiarką 

2 550,65 

 

6 Mszanna  

3 drogi 

dowiezienie gruzu 

dostawa żwiru 
dowiezienie gruzu 

11 708,58 
 

7 Stanisławów  
3 drogi 

dowiezienie gruzu 
dostawa żwiru 

praca równiarką 

11 247,78 
 

8 Potoki 
2 drogi 

dowiezienie gruzu 
praca równiarką 

9 509,88 
 

9 Uhrusk  

2 drogi 

dowiezienie pospółki 

dostawa gruzu 
5 902,76 

 

10 Siedliszcze 

3 drogi 

dowiezienie pospółki 

praca równiarką 
dowiezienie gruzu 

6 370,89 
 

11 Majdan Stuleński 
2 drogi 

Transport gruzu 
dowiezienie piachu 

praca koparką 

praca równiarką 

9 379,28 
 

12 Bytyń 

2 drogi 

dostawa gruzu 

dostawa żwiru 
dostawa gruzu 

29 829,86 
 

13 Macoszyn Duży 

2 drogi 

praca równiarką 

dostawa pospółki  
2 290,32 

 

14 Mszanna-Kolonia 
1 droga 

praca równiarką 
dostawa gruzu 

7 946,04 
 

 

Wśród zadań realizowanych przez Referat było również przygotowywanie 

i przeprowadzenie przetargów na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie 

Gminy. W roku 2020 przygotowano i upubliczniono 12 wykazów nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawy, najmu, użyczenia lub sprzedaży. Przeprowadzono 1 przetarg na dzierżawę 

gruntów, w wyniku których zawarto 3 umowy dzierżawy. W zakresie sprzedaży nieruchomości 

ogłoszono 12 przetargów nieograniczonych i jeden przetarg ograniczony na zbycie 

nieruchomości mienia Gminy. W wyniku przetargów sprzedano 14 działek na łączną kwotę 

160 038,50 zł. Z tytułu dzierżawy gruntów (54,8644 ha, 63 umowy) uzyskano dochody 

w kwocie 12 928,66 zł. Ponadto z tytułu najmu świetlic wiejskich Gmina Wola Uhruska 

uzyskała dochody w wysokości 1 291,50 zł (6 umów na wynajem świetlicy, w tym 5 przez 

mieszkańców Gminy Wola Uhruska i 1 przez osobę mieszkającą poza terenem Gminy). 

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 Hańsk, z ujęcia 

w Dubecznie. Łączna długość sieci wodociągowej w Gminie wynosi 68,5 km, do której 



Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2020 

40 

 

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

zamieszkania. Stopień zwodociągowania Gminy wg. GUS wynosił w 2019 r. 65,6% (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 

z miejscowości Wola Uhruska, Bytyń, Nadbużanka, Uhrusk i Siedliszcze. W 2020 r. do 

oczyszczalnia ścieków odebrała 46,1 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 2019 r. 40,0% (ludność korzystająca się sieci kanalizacyjnej w stosunku 

do ogółu ludności Gminy). 

Kolejnym zadaniem realizowanym w Referacie były sprawy związane z wycinką drzew. 

W 2020 r. do Urzędu Gminy Wola Uhruska wpłynęło 4 wnioski o wydanie zezwolenia na 

wycinkę drzew oraz 91 zgłoszeń zamiaru wycinki drzew. Do każdego wniosku lub zgłoszenia 

niezbędne było dokonanie wizji w terenie w celu wydania decyzji udzielającej zezwolenia na 

wycinkę lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu. W 2020 r. Wójt Gminy Wola Uhruska wydał 

4 decyzje zezwalające na wycinkę 12 drzew. Nie wniesiono sprzeciwów do 91 zgłoszeń zamiaru 

wycinki 854 szt. drzew. Ponadto uzyskano 9 decyzji Starostwa Powiatowego zezwalających na 

wycinkę łącznie 36 szt. drzew z działek gminnych.  

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.  

 

Tab. 13. Ilość odpadów odebranych z miejsc i obiektów użyteczności publicznej w latach 2019-2020 r. 

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 

2020 675 288 22 185,00 

 

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 2019 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 
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Wola Uhruska przekazuje zmieszane odpady komunalne oraz zebrane odpady zielone do w/w 

instalacji. 

W roku 2020 nie realizowano inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. Planowano wyposażenie mieszkańców w przydomowe kompostowniki, jednakże 

ze względu na brak środków finansowych odstąpiono od realizacji. 

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 2020 wyniosły łącznie 397 765,83 zł. 

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

złożonymi w Urzędzie Gminy ujęto 2 940 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 w roku 2020 

wyniosła: 

1) opakowania z papieru i tektury – 52,150 Mg; 

2) opakowania z tworzyw sztucznych – 14,150 Mg; 

3) opakowania ze szkła – 92,180 Mg; 

4) żelazo i stal, opakowania z metali – 16,824 Mg; 

5) zmieszane odpady opakowaniowe – 142,700 Mg; 

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 226,540 Mg; 

7) odpady wielkogabarytowe – 33,980 Mg; 

8) odpady kuchenne i ulegające biodegradacji – 18,900 Mg; 

9) zużyte opony – 9,940 Mg; 

10) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 12,380 Mg; 

11) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 1,620 Mg; 

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

13) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) – 18,700 Mg; 

Procesowi recyklingu lub do ponownego wykorzystania przekazano łącznie 197,76Mg 

uzyskując wymagny poziomo recyklingu. 

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 ramach zimowego utrzymania dróg w 2020 r. wydatkowano kwotę 3 030,00 zł na 

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

Uhruskiej. Spółce tej zlecano także usługi zamiatania ulic na łączną kwotę 6 897,60 zł. 

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 
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jest tylko 7 przystanków, z których 1 jest drewniany (Wola Uhruska przy dworcu) na 

fundamencie oraz 2 (Siedliszcze Zagóra i Siedliszcze Przymiarki) wiaty przystankowe.  

Referat prowadzi także sprawy związane z uzgadnianiem rozkładów jazdy 

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

Uhruska-Włodawa. Jeden z przewoźników prowadził w ramach swojej działalności dowożenie 

dzieci do szkół. Ponadto 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. Linia ta 

z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 przez pewien okres była zawieszona.  

 

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 27 czerwca 

do 27 września 2020 r. 

 

Referat Rozwoju Gospodarczego prowadził również sprawy 5 postępowań o ustalenie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym w zakresie budowy sieci gazowniczej. Tego 

rodzaju inwestycje prowadzone są przez Polską Spółkę Gazowniczą, Wg GUS na początek 2020 

r. długość sieci gazowniczej na terenie Gminy Wola Uhruska wynosiła 19 745 m, w tym 11 815 

m sieci rozdzielczej, do której przyłączonych było 38 obiektów, w tym 33 obiekty mieszkalne. 

Stopień gazyfikacji Gminy wynosił 1,3% (ludność korzystając z sieci gazowej w stosunku do 

ogółu ludności). Danych na koniec 2020 r. GUS jeszcze nie opublikował. 

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 

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 2020 r. 

Gmina w ramach utrzymania trwałości projektu finansowała usługi dostępu do Internetu oraz 

usługi serwisu sprzętu komputerowego przekazanego uczestnikom projektu. 

W ramach działalności Referatu wspólnie z Sekretarzem Gminy przeprowadzone 

zostały także dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup laptopów 

w ramach projektów „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła +”. Łącznie Gmina otrzymała dofinansowanie 

w wysokości 99 969,48 z przeznaczeniem na zakup 36 laptopów, które zostały przekazane do 

Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej – 26 szt. oraz do 
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szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży: Szkoły Podstawowej 

w Macoszynie Dużym – 6 szt. i do Szkoły Podstawowej w Uhrusku – 4 szt. 

Dodatkowym zadaniem realizowanym przez Referat w 2020 r. było szacowanie szkód 

w gospodarstwach rolnych w wyniku nawalnych deszczy. Łącznie przyjęto od rolników 33 

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

obejmujące 784,1 ha gruntów na łączną szacowaną wartość strat wynoszącą 1 084 330,52 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 2020 r. spółka 

dokonała poboru opłat targowych na łączną kwotę 3 624,00 zł, z której 2 174,40 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 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego: 

1) przyjął i zrealizował 150 wniosków o wydanie dowodów osobistych; 

2) zrealizował 8 unieważnień dowodu osobistego; 

3) przyjął 18 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego; 

4) wydał 317 odpisów aktów stanu cywilnego; 

5) dokonał 892 aktualizacji danych w Rejestrze PESEL; 

6) sporządził 36 aktów stanu cywilnego; 

7) sporządził 52 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego; 

8) sporządził 230 przypisków w aktach stanu cywilnego; 

9) wykonał 480 migracji aktów stanu cywilnego; 

10) wykonał 17 czynności materialno-technicznych tj. sprostowania, uzupełnienia lub 

unieważnienia aktów stanu cywilnego;  

11) wydał/przyjął 4 zaświadczenia/zezwolenia/oświadczenia z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego 

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

i konopi włóknistych; 

13) dokonał 103 czynności związanych z realizacją obowiązku meldunkowego; 

14) przyjął i rozpatrzył 23 wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru 

zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji 

związanej z dowodami osobistymi; 

15) do kwalifikacji wojskowej stanęło 18 poborowych; 

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

Gospodarczej ; 

17) udzielił 67 porad w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

18) wydał 38 zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. 
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Ponadto w zakresie działalności Urzędu pozostawały sprawy bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz zarządzania kryzysowego. 

W Gminie Wola Uhruska jest powołany Komendant Gminnego Związku Ochotniczych 

Staży Pożarnych oraz działa Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – 

w Gminie funkcjonuje Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który 

posiada swój Zarząd. 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.  

Wg stanu na koniec 2020 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 2020 łączna liczba zdarzeń na terenie Gminy Wola Uhruska to 27, w tym 

13 pożarów i 15 innych miejscowych zagrożeń (pompowania wody, powalone drzewa, wypadki 

drogowe, itp.) oraz 1 alarm fałszywy. 

Poszczególne jednostki wyjeżdżały do akcji w następujących ilościach: 

• OSP Wola Uhruska – 25, 

• OSP Uhrusk – 9, 

• OSP Piaski -0, 

• OSP Zbereże – 3, 

• OSP Siedliszcze - 0. 

W roku 2020 jednostki OSP przy udziale i staraniu Gminy pozyskały następujący sprzęt: 

1) z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Gminy Wola Uhruska do OSP 

w Woli Uhruskiej zakupiony został fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-

gaśniczy o wartości 817 950,00 zł; 

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

woj. Lubelskiego i obwodu wołyńskiego. Euroregion BUG” do OSP w Uhrusku 

przekazano zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego o wartości 

46 426,22 zł; 

3) do OSP w Uhrusku po remoncie i adaptacji do celów pożarniczych trafi samochód 

transportowy typu lekkiego wycofany z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej 

w Chełmie i nieodpłatnie pozyskany przez Gminę w 2020 r. 

 

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

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Uhrusk, zakup i posadowienie garażu blaszanego 
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dla OSP Siedliszcze oraz budowa remizy dla OSP Wola Uhruska, na którą Gmina otrzymała już 

dotację w kwocie 600 tys. zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Pozostając w obszarze bezpieczeństwa należy przytoczyć dane statystyczne za 2020 r. 

jakie przekazano Gminie z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie. Łącznie wszczęto 40 

postępowań w sprawie przestępstw, w tym 24 w sprawie przestępstw kryminalnych. 

Potwierdzono łącznie 29 przestępstw, w tym 18 kryminalnych. Wykrytych przestępstw było 

łącznie 25, w tym 15 kryminalnych. Na gorącym uczynku zatrzymano 8 sprawców, w tym 

1 sprawcę przestępstwa kryminalnego. Wśród przestępstw wymienić należy 5 kradzieży 

z włamaniem, 10 przestępstw drogowych, 2 przypadki znęcania się nad rodziną, 1 

przestępstwo z zakresu narkomanii. 

W 2020 r. ujawniono 93 wykroczenia, z czego 30 sprawców zostało pouczonych, a 63 

ukaranych mandatem karnym. Z 63 mandatów 22 stanowiły wykroczenia drogowe, a 41 

społecznie uciążliwe. W omawianym okresie zatrzymano 17 nietrzeźwych kierujących, z czego 

8 kierowała pojazdami mechanicznymi, a 9 rowerami. Łącznie zatrzymano 7 praw jazdy, z tego 

2 za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Zatrzymano również 3 dowody 

rejestracyjne, z uwagi na uszkodzenia powstałe w skutek zdarzenia drogowego. W 2020 r. na 

terenie Gminy Wola Uhruska doszło do 19 kolizji drogowych (brak osób poszkodowanych). 

Nie odnotowano natomiast żadnego wypadku drogowego. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zaistniałą na terenie kraju, w 2020 r. Komisariat 

Policji w Woli Uhruskiej przeprowadził jedynie 22 spotkania ze społeczeństwem, a także 

z dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach prowadzonych akcji tematycznych i profilaktycznych. 

Przesłano 9 pismo do Sądu Rejonowego we Włodawie III Wydział Rodzinny i Nieletnich, celem 

podjęcia stosownych zarządzeń opiekuńczo-wychowawczych mających na względzie dobro 

nieletnich. 

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.  

W ramach zadań Urzędu Stanu Cywilnego pozostawało również wsparcie 

mieszkańców w zakresie wprowadzania danych do Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej, w której na koniec 2020 r. było 90 podmiotów z główną siedzibą prowadzenia 
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działalności gospodarczej na terenie Gminy Wola Uhruska (dla porównania na koniec 2019 r. 

liczba podmiotów wynosiła 92). W trakcie roku dokonano 67 czynności w zakresie: zmian – 

29, wpisów – 9, wykreśleń – 8, zawieszeń – 12 oraz wznowień – 9 w CEIDG. Ponadto USC 

prowadził gminną ewidencję innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Na koniec 2020 

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 2020 r. wydano 6 098,26 zł, które przeznaczono na działania 

promocyjne Gminy, w tym na nagrody w konkursach objętych patronatem Wójta Gminy, 

organizację Motopikniku oraz promocję w prasie. Do działań promocyjnych należy również 

zaliczyć udział Gminy w przedsięwzięciu zainicjowanym przez Gminę Chełm, polegającym na 

wydaniu informatora turystycznego pn. Chełmskie Pagóry i Równiny obejmującego 17 gmin 

z byłego województwa chełmskiego. Informator ten został wydany drukiem, a jego wersja 

elektroniczna została zamieszczona na stronach internetowych Gminy uczestniczących 

w projekcie, w tym na stronie www.wolauhruska.pl. 

 

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, 

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. 
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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 2020 r. przekazała łącznie 57 369,91 zł na realizację 3 zadań 

publicznych w drodze otwartego konkursu ofert. 

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 2020 r. zaplanowano dla wszystkich 

16 sołectw kwotę łączną 274 531,58 zł, z której wydatkowano 209 433,24 zł, co stanowi 

76,29% wykonania. Realizacja zadań zwartych w Funduszu Sołeckim odbywała się przy 

współpracy Referatów jak i pozostałych pracowników Urzędu Gminy. 

W 2020 r. do Wójta Gminy wpłynęło 22 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 była kwestia 

remontów, modernizacji lub budowy dróg oraz infrastruktury towarzyszącej. Ogólna liczba 

wniosków zgłaszanych pod koniec każdej sesji w 2020 r. wyniosła 37, większość zgłosili Radni. 

W 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 3 skargi, z czego dwie dotyczyły działalności 

Wójta, a jedna Ośrodka Zdrowia. Sprawę dotycząca usług zdrowotnych, według właściwości 

skierowano w pierwszej kolejności do Kierownika SP ZOZ, który udzielił odpowiedzi na zarzuty. 

Sprawa ta nie miała dalszego biegu. Natomiast skargi na działalność Wójta skierowano do 

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

przeanalizowała. Pierwszą będącą jeszcze w toku niezakończonego postępowania według 

postanowień uchwały Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie przekazania skargi według właściwości skierowano do Wójta, jako organowi 

właściwemu do jej rozpatrzenia. Drugą skargę zarzucającą Wójtowi Gminy kłamstwo 

i nawiązującą do wcześniejszej, uznano za bezzasadną, co Rada Gminy wyraziła w podjętej 

dnia 18 września 2020 r. uchwale Nr XXI/127/2020 i dołączonym do niej uzasadnieniu. 

 

4) Organizacja wyborów 
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W 2020 r. odbywały się wybory Prezydenta 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 2020 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 Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w skali Gminy wyniosła w I turze 55,33%, a w turze drugiej 58,63%, 

ulokowało Gminę odpowiednio na 5 i 7 miejscu spośród 8 jednostek samorządu terytorialnego 

w powiecie włodawskim. 

 

5) Organizacji zebrań wiejskich 

W 2020 r. odbyły się minimum dwa zebrania wiejskie dla wszystkich z Sołectw Gminy 

Wola Uhruska. Te z początku roku zwołane z inicjatywy Wójta Gminy miały charakter 

sprawozdawczo – planistyczno - organizacyjny, a wrześniowe zostały zwołane przez Sołtysów 

w sprawie określenia wydatków Funduszu Sołeckiego na kolejny rok. Niektóre zebrania 

odbywały się w drugim terminie ze względu na zbyt małą frekwencję mimo to wszystkie 

Sołectwa złożyły wnioski do Funduszu Sołeckiego. W ciągu roku kilka raz obradowano także w 

sprawie zmian planu wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego na 2020 rok. Ogólnie odbyło 

się 29 zebrań, na których poza ww. sprawami przyjęto szereg zgłoszeń i próśb mieszkańców 

poszczególnych wsi. Łącznie odnotowano ich 107, przekazano je do opracowania i realizacji. 

 

Tab. 14. Wykaz terminów zebrań wiejskich 

Lp. Nazwa Sołectwa 
Termin 

zebrania 
Liczba 

uczestników 
Uwagi 

1 Bytyń 16.01.2020 23  
  24.09.2020 18  
2 Józefów 31.01.2020 12  
  25.09.2020 12  
3 Kosyń 21.01.2020 ponad 50 Uroczyste otwarcie Świetlicy 

Wiejskiej 
  19.09.2020 12  
4 Macoszyn Duży 24.01.2020 13  
  30.08.2020 12  
5 Majdan Stuleński 22.01.2020 24  
  27.09.2020 15  
6 Mszanka 31.01.2020 12 zebranie wspólne z Józefowem 

  29.09.2020 16  
7 Mszanna 28.01.2020 9  
  29.08.2020 12  
8 Mszanna-Kolonia 28.01.2020 9 zebranie wspólne z Mszanną 

  26.09.2020 11  
9 Piaski 05.02.2020 13  
  20.09.2020 16  
10 Potoki 04.02.2020 8  
  29.09.2020 6  
11 Siedliszcze 29.01.2020   
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  27.09.2020 24  
12 Stanisławów 04.02.2020 8 zebranie wspólne z Potokami 

  20.09.2020 7  
13 Stulno 22.01.2020 24 zebranie wspólne z Majdanem 

Stuleńskim 
  05.07.2020 12  
  18.08.2020 11  
14 Uhrusk 15.01.2020 26  
  27.09.2020 21  
15 Wola Uhruska 17.01.2020 21  
  29.09.2020 15  
16 Zbereże 07.02.2020 19  
  20.09.2020 15  

 

 

6) Udzielania informacji publicznej 

W 2020 r. do Urzędu Gminy Wola Uhruska wpłynęło 51 wniosków o udzielenie informacji 

publicznej. Na wszystkie wnioski udzielono odpowiedzi nie wydając żadnej decyzji 

odmawiającej informacji publicznej. Ponadto w trakcie roku 2020 w Biuletynie Informacji 

Publicznej zamieszczonych zostało łącznie 310 nowych wpisów. 

 

7) Ochrona danych osobowych 

W roku 2020 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 P. Ewę Palus do pełnienia tej funkcji. W trakcie 

roku 2020 nastąpiła zmiana na stanowisku Inspektora – wyznaczono P. Mariusza Hałasę. 

 

8) Inne sprawy 

W 2020 r. Gmina oczekiwała na rozpatrzenie kasacji 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 wojewódzką. Ponadto toczyło się 1 postępowania sądowe z udziałem Gminy dotyczące 

sprawy cywilnej. 

 

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej 

W 2020 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 
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zatrudniano asystenta rodziny oraz osobę świadczącą dowóz posiłków do szkół z terenu Gminy 

Wola Uhruska. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej w 2020 roku posiadał środki 

trwałe o wartości 54 223,20 zł, w tym: środki trwałe – 7 095,87 zł i pozostałe środki trwałe – 

47 127,33 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej w 2020 roku zrealizował wydatki 

w wysokości 6 860 244,10 zł przy planie 7 012 821,31 zł (97,82 % planu). Na realizację zadań 

własnych wydano 955 422,98 zł na plan 1 076 221,31 zł (88,78 %). 

Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 5 904 821,12 zł na plan 5 936 600,00 zł, co 

stanowi 99,46 % planu. 

Ogółem w 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej wykonał 

dochody w wysokości 29 704,75 zł. przy planie 13 977,08 zł. GOPS wykonał również dochody 

z zakresu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na kwotę 51 347,78 zł, z tego:  

• przekazane na dochody budżetu państwa: 39 976,20 zł, w tym odsetki ustawowe za 

opóźnienie: 24 770,68 zł, 

• przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela: 11 371,58 zł. 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął różnymi formami wsparcia 

i pomocy 502 osoby, co stanowi 13,03 % wszystkich mieszkańców Gminy Wola Uhruska. 

 

Tab. 15. Zestawienie form przyznanej przez GOPS pomocy w 2020 r. 

Lp. Formy pomocy 
Liczba 

świadczeń 
Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenia 

1 Zasiłek stały 186 19 31 19 
2 Zasiłek okresowy, 

w tym z powodu 359 50 107 51 

a Bezrobocia 323 45 89 46 
b długotrwałej 

choroby 24 5 16 5 

c niepełnosprawności 12 1 3 1 
3 Posiłek – obiady w 

szkole dla dzieci 
2 910 43 180 64 

4 Inne zasiłki celowe  59 59 150 59 
5 Odpłatność gminy 

za pobyt w domu 

pomocy społecznej 
49 5 5 5 

6 Pomoc udzielana  

w formie pracy 
socjalnej 

0 131 315 0 

7 W tym wyłącznie  
w postaci pracy 

socjalnej 
0 86 190 0 
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Tab. 16. Zestawienie przyznawanej pomocy przez GOPS w 2020 r. ze względu na jej powody. 

Lp. Powody przyznania pomocy społecznej Liczba rodzin 
Liczba osób 
w rodzinie 

1 Ubóstwo 107 263 
2 Sieroctwo 1 4 
3 Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym: 13 63 
a Wielodzietność 5 28 
b Bezrobocie 88 235 
c Niepełnosprawność 29 62 
d Długotrwała lub ciężka choroba 61 136 
4 Bezradność w sprawach opiekuńczych, w tym: 15 52 
a - rodziny niepełne 5 12 
b - rodziny wielodzietne 3 17 
5 Alkoholizm 10 15 
6 trudności w przystosowaniu się do życia po 

zwolnieniu z ZK 
0 0 

7 sytuacja kryzysowa 0 0 

 
Tab. 17. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze przyznane przez GOPS w 2020 r. 

Lp. 
Świadczenia rodzinne  

i opiekuńcze 
Liczba 

świadczeń 
Liczba 
rodzin 

Liczba decyzji 
administracyjnych 

1 Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku 6 100 282 531 

2 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

się dziecka 
21 21 21 

3 Świadczenie rodzicielskie 150 21 13 

4 Ustawa „Za życiem” 2 2 2 

5 Świadczenie pielęgnacyjne 531 60 53 

6 Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 288 47 90 

7 Zasiłek dla opiekuna 118 17 10 

8 Zasiłek pielęgnacyjny 1 171 92 10 

 
Tab. 18. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane przez GOPS w 2020 r. 
Lp. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Liczba świadczeń 

1 Liczba składek na ubezpieczenie społeczne ZUS 709 

2 Liczba składek na ubezpieczenie zdrowotne ZUS 488 

3 Liczba składek na ubezpieczenie społeczne KRUS 223 

 
Tab. 19. Zestawienie dotyczące zrealizowanych przez GOSP świadczeń wychowawczych (500+) w 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń 

1 Liczba świadczeń wychowawczych 6 399 

2 Liczba rodzin 351 

3 Liczba dzieci uprawnionych 561 

 
Tab. 20. Zestawienie dotyczące zrealizowanych przez GOSP świadczeń DOBRY START (300+) w 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń 

1 Liczba świadczeń  365 
2 Liczba rodzin 259 
3 Liczba dzieci uprawnionych 368 
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Tab. 21. Zestawienie zrealizowanych przez GOSP świadczeń alimentacyjnych w 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń 

1 Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na 

osobę uprawnioną w wieku: 
176 

a - 0 - 17 lat 107 

b - 18 - 24 lat 69 

c - 25 lat i więcej 0 

2 Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, w tym: 

17 

a - z 1 osobą uprawnioną 17 

b - z 2 osobami uprawnionymi 0 

c - z 3 osobami uprawnionymi 0 

d - z 4 i więcej osobami uprawnionymi 0 

2 Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego  

17 

4 Dłużnicy alimentacyjni w gminie 51 

5 Liczba decyzji administracyjnych 18 

 

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. 
Tab. 22. Zestawienie zrealizowanych przez GOSP dodatków mieszkaniowych w 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń 

1 Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 178 

2 Liczba rodzin  22 

3 Liczba wydanych decyzji 22 

 
Tab. 23. Zestawienie zrealizowanych przez GOSP dodatków energetycznych w 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń 

1 Liczba wypłaconych dodatków energetycznych 161 

2 Liczba rodzin  20 

3 Liczba wydanych decyzji 38 

 
Tab. 24. Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy na koniec 2020 r. 
Lp. Status Ogółem Mężczyźni Kobiety 

1 Bezrobotni ogółem, w tym: 299 148 151 
a bezrobotni z prawem do zasiłku 38 b.d. b.d. 
b długotrwale bezrobotni 102 b.d. b.d. 
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Począwszy od 1 stycznia 2020 r. GOPS prowadził również sprawy pomocy materialnej 

dla uczniów, tj. stypendiów szkolnych. W roku 2020 za okres od stycznia do czerwca 

przyznanych zostało 95 stypendiów szkolnych, a w okresie od września do grudnia 77. W roku 

ubiegłym nie wpłynął żaden wniosek o zasiłek szkolny. Łączna kwota przeznaczona na to 

zadanie to 125 980,00 zł. Środki finansowe na stypendia socjalne pochodziły w 88,9%, 

tj. 113 382,00 zł z dotacji celowej Wojewody Lubelskiego i w 11,1%, tj. 12 598,00 zł ze 

środków własnych Gminy. 

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 2020 roku 

prowadził 12 postępowań z zakresu - „Niebieska Karta”, z których 6 jest nadal w trakcie 

postępowania. Odbyły się 2 posiedzenia członków Zespołu. 

 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 2020 wydano 37,9692 ton żywności dla 740 osób z 290 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,  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.   

W 2020 roku 3 rodziny w okresie od marca do grudnia korzystały z usług opiekuńczych 

w ramach prac społecznie użytecznych świadczonych przez 2 opiekunki. 

 Znaczna część osób wymagających stałej i długotrwałej opieki miała tą opiekę 

zapewnioną w formie świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku 

dla opiekuna. Z tej formy pomocy w 2020 roku korzystało 119 rodzin. 

W roku 2020 dzięki dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” zostały zrealizowane zakupy wyposażenia oraz dostawa i montaż 
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altany ogrodwej do świetlicy wiejskiej w Bytyniu na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+”. 

Łączna kwota zadania wyniosła 50 678,50 zł, z czego 32 961,29 pochodziło z dotacji. 

Stosownymi uchwałami Rada Gminy Wola Uhruska zdecydowała, że prowadzenie Klubu 

„Senior+” w Bytyniu zostało powierzone Gminnemu Ośrodkowki Pomocy Społecznej w Woli 

Uhruskiej. W założeniu Klub ten ma prowadzić zajęcia w wymiarze 20 godz. tygodniowo dla 

16 seniorów.  

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 2020 wchodziły następujące szkoły placówki 

oświatowe: 

1) Szkoła Podstawowa im. J. I. Kaszewskiego; 

2) Przedszkole 

3) Schronisko Młodzieżowe całoroczne; 

4) Schronisko Młodzieżowe sezonowe – funckojnujące do 31 sierpnia 2020 r. 

 

Budżet Zespołu Szkół w 2020 r. wyniósł 3 266 078,44 zł, w tym: Szkoła Podstawowa 

2 472716,91 zł (w tym na uczniów niepełnosprawnych 1 87608,89 zł); Przedszkole – 

219 561,35 zł (w tym na wczesne wspomaganie rozwoju 5 730,60 zł); Stołówka i schronisko 

– 268 801,11 zł, dokształcanie nauczycieli – 3 440,00zł, oraz stypendia naukowe – 2 965,00 

zł, Nadbużańskie Laboratorium Wiedzy – 27 833,29 (pochodzące środków unijnych) i dotacja 

podręcznikowa 19 252,74 zł. 

 

  Wg. Danych z Systemu Informacji Oświatowej w 2020 r. do poszczególnych klas 

i oddziałów uczęszczało: 

1) Przedszkole – 62 wychowanków; 

2) Szkoła Podstawowa – 146 uczniów; 

co daje łącznie 208, czyli o 15 uczniów mniej niż rok wcześniej. 

Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej wynosiła 10, w tym:  

• I klasa - 7 (1 odział) 

• II klasa - 10(1 oddział) 

• III klasa - 19 (1 oddział) 

• IV klasa – 28  (2 oddziały) 

• V klasa – 23 (1 oddział) 

• VI klasa – 14 (1 oddział) 

• VII klasa – 37 (2 oddziały) 
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• VIII klasa – 8 (1 oddział) 

Do jednej klasy w Szkole Podstawowej uczęszczało średnio 14,6 ucznia. 

 
Tab. 25. Liczba nauczycieli w Zespole Szkół w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2020 

Lp. 
Stopień awansu zawodowego od 1 stycznia do 31 

sierpnia 
od 1 września do 31 

grudnia 

1 Nauczyciel stażysta 0,00 0,56 
2 Nauczyciel kontraktowy 2,22 1,89 
3 Nauczyciel mianowany 3,54 4,45 
4 Nauczyciel dyplomowany 18,43 18,34 
 Łącznie 24,19 25,24 

 

Przeciętna liczba pracowników obsługi wynosiła 10 etatów.  

W Przedszkolu pracowało 3 nauczycieli pełnoetatowych (jeden dyplomowany i dwóch 

mianowanych) i 1 pracownik obsługi oraz było 62 wychowanków – 3 oddziały: 

• oddział 6-latków (15 dzieci)  

• oddział 5-latków (22 dzieci),  

• oddział 4 i 3-latków( 25 dzieci).  

 

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 16-18 czerwca 2020 r. Do egzaminu w Szkole 

Podstawowej w Woli Uhruskiej przystąpiło 33 uczniów. W szkole Podstawowej w Macoszynie 

Dużym do egzaminu przystąpiło 3 uczniów. 

 
Tab. 26. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. 
Uczniowie Matematyka Język polski Język angielski 

 pkt % pkt % pkt % 
SP Wola Uhruska - 33 uczniów 14,4 48 31,5 63 28,2 47 
SP Macoszyn – 3 uczniów 11,1 37 26,5 53 28,2 47 
Gmina 14,1 47 31 62 28,2 47 
Powiat 12,6 42 28 56 26,4 44 
Województwo 13,8 46 30 60 31,2 52 

Dane pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 

W roku 2020 w całorocznym Schronisku Młodzieżowym udzielono 671 noclegów, 

z których skorzystało 279 osób, w tym 27 osób z zagranicy (Ukraina). W tym samym roku 

w sezonowym Schronisku Młodzieżowym nie udzielano noclegów.  

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 2020 r. 21 383 posiłki, w tym: 

• 8 310 (w tym: 3 298 śniadań, 3 251 obiadów i 1 761 podwieczorków) na potrzeby 

Przedszkola, 

• 3 846 obiadów na potrzeby GOPS (GOPS Wola Uhruska 1 283 w tym 144 obiadów dla 

Przedszkola, GOPS Hańsk 942 i GOPS Sawin 99), 

• 7 672 płatne,  
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• 1 555 posiłków na potrzeby osób korzystających ze schroniska (w tym: 529 śniadań, 

497 obiadów, 529 kolacji. 

Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym wydano 4 118 obiadów, 

natomiast dla uczniów Szkoły Podstawowej w Uhrusku wydano 985 obiadów. 

Wypłacono również stypendia za wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej 

w Woli Uhruskiej. Łącznie wypłacono stypendia na kwotę 2 965,00 zł dla 31 uczniów. 

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 2020 r. w ramach 

ww. projektu wydatkowano kwotę 27 933,29 zł na organizację zajęć z języka niemieckiego, 

języka angielskiego, informatyki, przyrody, zajęcia specjalistyczne (psycholog, logopeda, 

pedagog) zajęcia z zakresu dogoterapii i hipoterapii oraz rehabilitacji leczniczej. 

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 2020 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnione były 4 osoby: 

Dyrektor, instruktor sportu, gospodarz obiektu i elektryk. 

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 2020 r. wynosił 28 136,28 zł.  

Plan finansowy Ośrodka na 2020 r. wyniósł: dochody – 41 486,00 zł i wydatki 

426 857,00 zł.  

Liczba podmiotów/osób korzystających z infrastruktury (hala, sala, siłownia, sauna, 

sprzęt pływający itp.) w 2020 roku: 

1) z obiektów sportowych (Hala sportowa i „Orlik”) skorzystało około 6 601 osób w tym 

z siłowni 484 osób; 

2) noclegi w ośrodku „Pompka” – 790 osobodni; 

3) z wypożyczalni kajaków – na kąpielisku 800 osób, na spływy Bugiem 127 osób; 

4) z wypożyczalni rowerów – 8 osób; 

5) z pola kempingowego – 194 osoby. 
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Tab. 27. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez GOSiR w 2020 r. 

Lp. Miesiąc 
Nazwa wydarzenia 
(liczba odbiorców) 

1 Styczeń Współorganizacja z Zespołem Szkół „Wieczoru Kolęd”  

(około 300 widzów). 
2 Luty Organizacja VII Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej 

„Kresy 2020” (udział 12 drużyn z Polski i Ukrainy). 
3 Sierpień Organizacja Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Kresy 92”. 

(udział 10 artystów oraz 12 uczących się dzieci). 
4 Sierpień Współorganizacja z Pizzerią „OAZA” „IV MOTO-PIKNIKU”. (około 300 

motocykli i 400 widzów). 
 

Trzeba tu zaznaczyć, że działalność Ośrodka w 2020 r. była bardzo ograniczona 

w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 

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, 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. Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej 

W 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona była jedna osoba – Dyrektor. 

Obsługę finansowo-księgową Biblioteki prowadził Urząd Gminy w Woli Uhruskiej. Rok 2020 był 

rokiem trudnym, ze względu na panującą pandemię COVID-19 (decyzją MKiDzN) biblioteka 

była zamknięta dla czytelników 52 dni. To niestety przyczyniło się do spadku czytelników, 

wypożyczeń i odwiedzin w bibliotece. 

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 r. wyniósł ogółem 86 187 zł, z czego 80 

037 zł to dotacja Gminy, a 6 150 zł to dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
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Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił – 9 025 woluminów, zaś na koniec roku 

– 9 229 woluminów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca łączna liczba woluminów na 

początek i koniec 2020 r. wynosiła 2,4. Liczba odwiedzin w bibliotece wyniosła 1 935.   W roku 

2020 Biblioteka zarejestrowała 360 czytelników (w 2019 r. było 500 czytelników). Na koniec 

2020 r. liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosiła 9,4. 

Struktura czytelników wg zajęcia przedstawiała się następująco:  

    • osoby uczące się - 101,  

    • osoby pracujące – 98, 

    • pozostali – 161,  

Struktura czytelników wg wieku: 

      • do 5 lat  – 15 

      • 6-12 lat  – 56  

      ● 13-15 lat – 15  

      • 16-19 lat – 15 

      • 20-24 lat – 18 

      • 25-44 lat – 67  

      • 45-60 lat – 83  

      • pow. 60 lat – 91 

W roku 2020 czytelnicy wypożyczyli 5 158 woluminów i 38 czasopism, zaś w 2019 r. 

wypożyczyli 8 942 woluminów i 163 czasopism. W poprzednim roku wzbogacono zbiory 

biblioteki o nowości wydawnicze z literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

literatury popularnonaukowej. Zakupiono 543 książki na kwotę 12 339 zł (w tym 6 150 zł 

z dotacji MKiDN), zaś w 2019 r. zakupiono 396 książek na kwotę 8 897 zł (w tym 2 863 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. Biblioteka planuje 

uruchomienie elektronicznej wypożyczalni księgozbioru, która umożliwi czytelnikom 

zamawianie i rezerwowanie książek poprzez elektroniczny katalog biblioteki. 

 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. 
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W 2020 r. Biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia, mające na celu promocje 

czytelnictwa:  

• styczeń – czerwiec – kontynuacja ogólnopolskiej akcji społecznej zorganizowanej przez 

Instytut książki pt. „Mała książka – wielki człowiek” mającej  na celu rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych dzieci najmłodszych. W ramach akcji 24 dzieci w wieku 3 – 6 

lat zostając czytelnikami biblioteki, otrzymało wyprawki czytelnicze, dyplomy oraz drobne 

upominki, współpraca z Przedszkolem w Woli Uhruskiej, 

• styczeń – „Wieczór Kolęd i Pastorałek” - impreza organizowana we współpracy Zespołu 

Szkół  GOSiR, GBP i Parafii w Woli Uhruskiej, uczestniczyło ok. 100 osób 

• grudzień – Rodzinny Konkurs na „Najpiękniejszą Gwiazdę Betlejemską” dla uczniów klas 

I–VI, celem konkursu było zachęcenie do wspólnej, rodzinnej pracy twórczej, uczestniczyły 

4 osoby. 

 

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej 

Rok 2020 był ostatnim rokiem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Woli Uhruskiej będącego jedynym na terenie powiatu włodawskiego Zakładem 

publicznym. W ubiegłym roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Woli Uhruskiej pracowało trzech lekarzy (lekarz rodzinny, który jest jednocześnie 

kierownikiem Zakładu, lekarz pediatra – na umowę zlecenie, lekarz stomatolog), dwie 

pielęgniarki, położna środowiskowo-rodzinna, pomoc stomatologiczna, dwie osoby z zakresu 

administracji i obsługi (razem 9 osób) oraz dodatkowo na umowę zlecenie: główny księgowy, 

dwóch informatyków i inspektor ochrony danych osobowych. 

W roku 2020 do SP ZOZ-u w Woli Uhruskiej zaopcjowanych było 2500 pacjentów, dla 

których udzielono 11 821 porad. Liczba udzielonych świadczeń ambulatoryjnych i domowych 

pielęgniarek i położnej wyniosła 386. Wykonano także 33 bilanse dzieci i młodzieży oraz 432 

szczepienia ochronne.  

W gabinecie zabiegowym wykonano 1 080 świadczeń leczniczych, 489 świadczeń 

diagnostycznych, 171 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 492 świadczenia profilaktyczne. 

W gabinecie stomatologicznym wykonano ogółem 751 świadczeń. 

Realizacja świadczeń zdrowotnych w roku 2020 z uwagi na panującą pandemię COVID-19 

przebiegała w szczególni trudnych warunkach. Personel zakładu zmuszony była do realizacji 

swoich zadań w warunkach reżimu sanitarnego. Część porad z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej realizowana była za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Zdecydowanie 

zmniejszyła się liczba wykonanych świadczeń stomatologicznych w stosunku do lat 

poprzednich. 

Przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej działa Rada Społeczna 

składająca się z 7 osób, której przewodniczy Wójt Gminy Wola Uhruska. W roku 2020 Rada 

Społeczna spotkała się na 3 posiedzeniach, których celem było zaopiniowanie Sprawozdania 

finansowego Zakładu za 2019 r. oraz zaopiniowanie zamiaru likwidacji Zakładu z końcem 2020 

r. z jednoczesnym utworzeniem w jego miejscu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
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Warto przy okazji zaznaczyć, że na terenie Gminy Wola Uhruska brak jest innych 

podmiotów leczniczych zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jaki 

i specjalistycznej. Ponadto w roku 2020 na terenie Gminy funkcjonowała jedna apteka. 

 

7. Spółki komunalne z udziałami Gminy Wola Uhruska 

 

7.1. 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 68,5 km 

i przyłączami w ilości 911 szt.; 

2) odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych od mieszkańców oczyszczalni ścieków 

w Bytyniu siecią kanalizacyjną o dł. 32,9 km i przyłączami w ilości 570 szt., w tym 549 

przyłączy do budynków  mieszkalnych; 

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. 

Średnie zatrudnienie w Spółce w 2020 r. wynosiło 13,5 w przeliczeniu na pełne etaty i był 

wystarczający do wykonywania spoczywających na spółce zadaniach. 

Spółka świadczy usługi dostawy wody oraz odbierania ścieków 

W roku 2020 Spółka dokonywała zakupów środków trwałych – zakupiono agregat 

prądotwórczy o wartości netto 2 652,85 zł,  zamrażarkę o wartości 3 835,07 zł netto. Na koniec 

roku wartość środków trwałych Spółki wynosiła 297 340,30 zł. Spółka w ubiegłym roku 

realizowała projekt „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola 

Uhruska”, w ramach którego zakupiono i wymieniono 1 045  szt. wodomierzy z możliwością 

odczytu zdalnego pomiaru, zakupiono także urządzenie do wykrywania awarii na sieciach 

wodno-kanalizacyjnych o wartości 14 500,00 zł netto oraz serwis  informatyczny E-WODA 

w wartości netto 50 000 zł. Projekt ten realizowany była z dofinansowaniem z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 6.4 Gospodarka wodno-

ściekowa. Całkowita wartość projektu wg umowy wynosiła 566 857,50 zł. Całkowite wydatki 

kwalifikowane projektu wg umowy wynosiły 459 500,00 zł. 
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Działalność Spółki w 2020 r. zamknęła się zyskiem w kwocie 70 133,16 zł. 

Na wypracowany zysk składa się głównie wynik działalności działu usługowego: 62 007,06 zł 

(zwiększenie liczby przeglądów diagnostycznych oraz zmniejszenie liczby usług obcych 

w postaci napraw zewnętrznych  sprzętu, korekta kosztów ubezpieczeń społecznych) oraz 

gospodarki rolnej: 40 487,09 zł, hydroforni Wola Uhruska: 25 288,27 zł oraz farmy 

fotowoltaicznej: 24 455,54 zł. Stratę wykazały dział komunalny oczyszczalnia ścieków: 

– 59 944,39  zł, hydrofornia Majdan Stuleński: – 13 402,76 zł, hydrofornia Siedliszcze: – 6 

138,63 zł, wodociąg Kosyń/ Macoszyn: –2 619,02 zł. Straty na działach powodowane są  

kosztami utrzymania posiadanych obiektów i sprzętu m. in.: amortyzacja, energia, 

ubezpieczenia, podatki, opłaty stałe i zmienne dla Wód Polskich, koszty wynagrodzeń 

i pochodnych, naprawy pojazdów, wymiany sprzętu, koszty paliw. 

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: 

145 688,56 zł brutto.  

Na tą wartość składa się: 

1) czynsz za najem pomieszczeń biurowych:      3 247,20 zł; 

2) czynsz farma fotowoltaiczna:    122 428,72 zł;  

3) czynsz za oczyszczalnię ścieków:       6 728,64 zł;  

4) czynsz za sieć wod-kan:      13 284,00 zł. 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze wystawiło dla Gminy Wola Uhruska faktury na 

kwotę: 64 070,89 zł, w tym m.in. za następujące świadczenia: 

1) zimowe utrzymanie dróg:      3 030,00 zł;  

2) zamiatanie:         6 897,60 zł;  

3) czynsze:       11 808,00 zł; 

4) woda, ścieki:          3 534,22 zł;  

5) energia / refakturowana/:         2 638,39 zł;  

6) remont dróg:           3 331,63 zł;  

7) transport, koparka:          1 745,00 zł; 

8) opłata targowa:         2 174,40 zł;  

9) konserwacja oświetlenia Zbereże                78,20 zł; 

10)  przeglądy techniczne pojazdów                    149,00zł; 

11) wywóz szamba:              600,00 zł;  

12) dopłata do wody i ścieków:               26 520,00 zł; 

13) przyłącze kanalizacyjne przy świetlicy w Siedliszczu    1 444,45 zł; 

14) koszenie                 120,00 zł; 

 

Dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wystawiono faktury za dostawę wody i odbiór 

ścieków na kwotę 3 285,78 zł. Dla Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej wystawiono faktury na 

kwotę 7 136,28 zł za dostawę wody i odbiór ścieków, konserwację kotłowni, usługi naprawcze 

i inne. 
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7.2. 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 2020 roku wynosił 

4 210 400,00 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 4432 

udziałów spółki o wartości 50,00 zł każdy udział tj. o łącznej wartości nominalnej 221 600,00 

zł. Zgromadzenie wspólników w 2020 roku podjęło 19 uchwał. W 2020 r. odbyły się dwa 

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 31.12.2020 r. zatrudnione 

w Spółce Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o. wynosiło 5 osób.  

W 2020 r.  tak jak w roku poprzednim, 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. 

Spółka w trakcie „zamrożenia” w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 na bieżąco 

realizowała obsługę techniczną i administracyjną oraz możliwe do wykonania bieżące zlecenia. 

Pracownicy Spółki świadczyli umowę o pracę w systemie zdalnym oraz stacjonarnym. 

Aktywa Spółki na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 322 419,94 zł oraz aktywa trwałe 

w wysokości 33 107,50.  
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Kapitał własny na koniec 2020 roku wynosi 67 832,65 zł. Zobowiązania 

krótkoterminowe wynoszą 61 807,29 zł co daje sumę bilansową w wysokości 322 419,94 zł. 

Na zobowiązanie krótkoterminowe składają się głównie rozrachunki z dostawcami i rozrachunki 

budżetowe.  

W 2020 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 725 579,10 zł. Koszty 

działalności operacyjnej w roku 2020 wyniosły 1 418 938,63 zł, średniomiesięczne koszty 

wyniosły 118 244,89zł.  

Działalność spółki w roku 2020 r. wskazała ujemny wynik finansowy. Wynik 

ze sprzedaży wynosi -693 359,53 zł. 

 

IV. Współpraca Gminy z jednostkami samorządu terytorialnego 
i innymi podmiotami 
 

Gmina Wola Uhruska w roku 2020 współpracowała w wymiarze finansowym 

z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: 

1. Powiat Włodawski – współpraca polegała na przekazaniu kwoty 73 342,50 zł jako 

udział Gminy w przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Stulno (kwota ta 

dotyczyła kosztów przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym dokumentacji 

technicznej) oraz na przekazaniu kwoty 13 725,00 zł jako pomocy finansowej na 

organizację przewozów pasażerskich komunikacji samochodowej na trasie Macoszyn 

Duży – Wola Uhruska – Zbereże – Włodawa. W roku 2020 z uwagi na stan epidemii 

SARS-CoV-2 nie organizowano Powiatowych Dożynek, tym samym nie przekazywano 

dotacji na ich organizację. 

  

2. Gmina Ruda-Huta – współpraca z Gminą Ruda-Huta polegała na utrzymaniu gminnej 

104395L z Siedliszcza do drogi powiatowej 1823L, przebudowanej w 2019 r. i leżącej 

już na terenie Gminy Ruda-Huta. 

 

3. 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 7 816,57 zł. 

W 2020 r. Gmina Wola Uhruska przystąpiła do partnerstwa z samorządem 

Województwa Lubelskiego oraz jednostek samorządu terytorialnego, przez teren 

których przebiega linia kolejowa nr 81 Chełm – Włodawa, którego celem jest 

przygotowanie i realizacja w ramach programu Kolej+ projektu pn. „Rewitalizacja 

połączenia Chełm – Włodawa wraz poprawą dostępności transportu kolejowego w m. 

Włodawa”. Realizacja projektu zakłada przebudowę torowiska, budowę odcinka 

przybliżającego kolej do centrum Włodawy, budowę kilku nowych przystanków oraz 

bocznic kolejowych. Projekt ten został pozytywnie oceniony w pierwszym etapie 

Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 
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r. Do drugiego etapu oceny niezbędne będzie opracowanie wstępnego studium 

planistyczno-prognostycznego, które określi szczegółowo zakres planowanych robót. 

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 2020 r. Gmina była współpracując z innymi jednostkami pozostawała członkami 

następujących organizacji i związków: 

1) Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu BUG w Chełmie; 

2) Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” we Włodawie; 

3) Związek Gmin Lubelszczyzny w Lublinie; 

4) Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. 

 

 Korzyścią z członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” jest możliwość 

pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań wpisanych Strategii Rozwoju 

Lokalnego. W roku 2020 Stowarzyszenie przystąpiło do projektu pn. „Sieć punktów aktywnego 

wypoczynku i rekreacji” współfinansowanego ze środków EFRROW w ramach Poddziałania 

19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego 

planowane jest m.in. wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej przy 

ul. Gimnazjalnej 34. 

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 gmin. Niestety informacje 
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statystyczne opublikowane w Vademecum dotyczą roku 2019. Niemniej jednak jest daje to 

pewien obraz Gminy Wola Uhruska w stosunku do innych gmin 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.  

 

Statystyczne Vademecum Samorządowca za 2019 r. 

 
Źródło: https://lublin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_gmin/powiat_wlodawski/gmina_wola_uhruska.pdf 
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V. Podsumowanie 

Rok 2020 był rokiem bardzo trudnym z racji wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2 

i wynikającymi z tego faktu ograniczeniami we wszystkich obszarach życia społeczno-

gospodarczego.  

Podsumowując należy stwierdzić, że rok 2020 był jednym z najtrudniejszych okresów 

w 30 letniej historii funkcjonowania samorządu. Wystąpienie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

i wynikających z tego faktu ograniczeń we wszystkich obszarach życia społeczno-

gospodarczego w znacznym stopniu utrudniła realizację planowanych na ten rok działań. 

Mimo tego zrealizowanych zostało kilkanaście ważnych przedsięwzięć zarówno inwestycyjnych 

jak i nieinwestycyjnych. Wsparcie jednostki OSP w Woli Uhruskiej, budownictwo drogowe, 

termomodernizacja budynku UG, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bytyniu oraz sieci wod.-

kan., instalacja paneli PV na obiektach użyteczności publicznej 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. 

Chciałbym w tym miejscu skierować podziękowania do wszystkich pracowników Urzędu 

Gminy oraz Jednostek podlegających Gminie za pracę na rzecz naszej społeczności lokalnej. 

Pragnę także 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 takiego współdziałania nie byłoby możliwe przeprowadzenie tak dużej liczby 

przedsięwzięć. 

Należy wyrazić nadzieję na pomyślną kontynuację w roku 2021 kolejnych, 

zaplanownaych zadań wśród których wymienić należy: 

1) kontynuację rozbudowy systemu wod.-kan. na terenie Gminy; 

2) budowę 67 instalacji PV na nieruchomościach prywatnych; 

3) budowę drogi gminnej (część ul. Parkowej i ul. Sportowa); 

4) przebudowę drogi powiatowej w Stulnie; 

5) budowę Gminnego Centrum Ratownictwa w Woli Uhruskiej; 

6) budowę infrastruktury rekreacyjnej (place zabaw przy Zespole Szkół oraz w okolicach 

„Pompki”); 

7) budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wod.-kan. w Stulnie; 

8) utwardzenie drogi w Mszannie; 

9) wykonanie projektu oraz rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Macoszynie 

Dużym (sala gimnastyczna, 1 sala lekcyjna, zaplecze); 

10) rozbudowę sieci wod.-kan. przy ul. Sportowej oraz 1 Maja w Woli Uhruskiej; 

11) remonty dróg dojazdowych do pól; 

12) remonty dróg gminnych i dojazdowych do pól realizowanych przez Powiat Włodawski 

w ramach zagospodarowania poscaleniowego; 
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Poza ww. zadaniami liczymy na możliwości pozyskiwania środków na kolejne zadania 

inwestycyjne przewidziane w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021-

2030, takie jak: 

1) poprawa dostępności komunikacyjnej terenów mieszkaniowych w Woli Uhruskiej 

(budowa 5 dróg wewnętrznych -  Piaskowa, Dolna, Leśna i Odrodzenia oraz ul. 

Klonowa) stanowiących uzupełnienie istniejącego układu komunikacyjnego 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) 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; 

3) wykonanie projektu budowy chodnika w północnej części Bytynia; 

4) budowa oświetlenia ulicznego w Nadbużance; 

5) zakup i montaż wiat przystankowych w Piaskach i Potokach. 

6) remont wewnętrzny świetlicy w Uhrusku; 

7) 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 dofinansowywanie 

projektów o charakterze infrastrukturalnym i społecznym i w miarę potrzeb oraz własnych 

możliwości organizacyjno-finansowych będziemy ubiegać się o dotacje. 

          

Wójt Gminy 

Wola Uhruska 

/-/ Jan Łukasik 

 


