
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  GMINY  W  ROKU  2015

ZADANIA INWESTYCYNE I REMONTOWE

Lp. Nazwa zadania
Wartość 

(zł)
Środki własne

(zł)

Środki z UE lub
innych źródeł

(zł)

1.

Remonty dróg we wsiach:
Wola Uhruska – 27.483,25 zł,
Siedliszcze – 22.324,99 zł,
Mszanna – 20.968,97 zł,
Mszanka – 17.667,00 zł,
Stulno – 11.460,00 zł,
Uhrusk – 10.520 zł,
Stanisławów – 9.994,99 zł,
Kolonia Mszanna – 9.721,77 zł,
Potoki – 8.319,99 zł,
Macoszyn Duży – 6.764,99 zł,
Kosyń – 6.309,99 zł,
Józefów – 4.915,00 zł,
Zbereże – 2.610,00 zł
Majdan Stuleński – 1.215,00 zł

160.275,94
w tym
z funduszu 
sołeckiego
- 80.423,93

160.275,94     --------

2. Budowa wodociągu w Uhrusku 255.750,95
103.434,95 w tym 
43.290 VAT

152.316,00

3.
Adaptacja starorzecza Bugu do celów 
retencyjnych, wędkarskich i rekreacyjnych 
(zalew).

954.973,74 316.287,30 638.684,44

4.
Przebudowa byłego ośrodka PKP na cele 
turystyczno-rekreacyjne „Pompka”. 530.937,06

242.245,43 w tym 
VAT 99.279 

288.691,63

5.
Budowa sieci gazowniczej w Woli 
Uhruskiej

Koszta Zakładu
Gazowniczego  w 
Lublinie

      -----      --------

PRZYGOTOWANO  NOWE   PROJEKTY (DOKUMENTACJA)

1. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Woli Uhruskiej, Bytyniu i Siedliszczu.

2. Rozbudowa ujęcia wody w Woli Uhruskiej oraz oczyszczalni ścieków w Bytyniu (etap II).

3. Wykonanie 100 szt projektów oczyszczalni przydomowych.

4. Projekt budowy dróg:ul. Zielona, Ogrodowa, Przelotowa i Nadbużańska.

5. Sporządzenie  programu  funkcjonalno  –  użytkowego (koncepcji)  drogi:  Siedliszcze  –  Przymiarki  –

Ruda oraz tzw.”Rampy kolejowej” w Woli Uhruskiej.



INNE   ZADANIA 

1. Współpraca i uczestnictwo w organizacji sesji Rady Gminy oraz posiedzeń stałych komisji Rady (8

Sesji, 9 wspólnych posiedzeń komisji).

2. Dystrybucja darów żywnościowych dla osób potrzebujących (32,5 t  żywności oraz 40 t jabłek).

3. Organizacja (wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Włodawie) Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa

w miejscu planowanego przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki.

4. Współpraca z Biurem geodezyjnym realizującym projekt scalenia gruntów wsi Bytyń i częściowo Wola

Uhruska.

5. Organizacja Pleneru Plastycznego „KRESY 92”.

6. Zakup samochodu (typ:lekki) dla potrzeb OSP Wola Uhruska.

7. Zakup sprzętu pływającego ( 8 kajaków, 1 łódź turystyczna, 1 łódź ratunkowa).

Rok 2015 był rokiem bardzo pracowitym, podsumowującym kilka projektów wcześniej realizowanych

przez gminę oraz rokiem zamykającym projekt  „Dolina Bugu – bezgraniczne możliwości”  realizowanym w

sześciu gminach: Wola Uhruska, Włodawa, Hanna, Wyryki, Hańsk i Urszulin.

W  ramach  tego  projektu  o  łącznej  wartości  3.737  tys.  zł   -  w  tym  2.513  tys.  zł  dotacji  -  powstało  w

poszczególnych gminach wiele elementów infrastruktury turystycznej takich jak: wieże widokowe i zadaszenia

turystyczne, trasy rowerowe i kajakowe oraz zalew i baza turystyczna ('Pompka”) w Woli Uhruskiej.

Realizacja  wyżej  wymienionego  projektu  przyczyniła  się  znacząco  do  turystycznego



zagospodarowania  wielu  miejsc  na  terenie  naszego  powiatu  oraz  stworzyła  podstawę  do  dalszego

uzupełniania infrastruktury turystycznej w kolejnych etapach poprzez realizację nowych projektów.

Rok  2015  zaowocował  również  przygotowaniem  wielu  nowych  zadań,  które  będziemy  chcieli

realizować  korzystając  z  perspektywy  finansowej  2014-2020   oraz  wieloma  działaniami  społecznymi  i

przedsięwzięciami z zakresu kultury i turystyki.

Należy również dodać, że w roku 2015 odbyła się kompleksowa kontrola finansowa gminy przeprowadzona

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej. Takie kontrole są realizowane w każdej gminie raz na

cztery lata.

Czas  kontroli  trwał  ponad  2  m-ce,  a  uwagi  i  zalecenia  zostały  zawarte  w  protokole  pokontrolnym  i  w

zdecydowanej większości są już zrealizowane.



Miniony  rok  pod  kątem  realizacji  planów  należy  ocenić  pozytywnie,  dlatego  też  chciałbym

podziękować  za  aktywność  i  współpracę  wszystkim,  którzy  wspierali  działania  gminy  związane  z

rozwiązywaniem  podejmowanych  problemów,  a  w  sposób  szczególny  –  na  ręce  Prezesa  Zarządu  oraz

Komendanta Gminnego OSP,  słowa podziękowania kieruję do wszystkich członków Ochotniczych Straży

Pożarnych  za  społeczną  działalność  na  rzecz  ochrony  p.poż,  zaangażowanie  w  prace  remontowe  i

inwestycyjne oraz za inicjatywę związaną z zakupem sprzętu pożarniczego.

Wójt Gminy Wola Uhruska

         /-/ Jan Łukasik


