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W dniu 28 września 2017 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy 
Wola Uhruska, na której między innymi przedstawiona została in-
formacja na temat działalności Gminy w okresie pomiędzy sesja-
mi, tj. od 21 czerwca do 28 września br. Informacja ta przedstawia 
się następująco:

1. Jak co roku przedstawiciele Gminy brali udział w organizowanych 
w okresie do 30 czerwca zebrania sprawozdawczych organizacjach spo-
łecznych działających na terenie gminy (Nadbużańskie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne, Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego „Gmina 
Nadbużańska” im. Waldemara Stelmacha, LKS Vitrum) oraz związków 
i spółek komunalnych z udziałem Gminy Wola Uhruska (Związek Komu-
nalny Gmin Ziemi Chełmskiej, Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze 
w Woli Uhruskiej, Wirtualne Powiaty 3 w Łęcznej).

2. Pracownicy Urzędu Gminy uczestniczyli w spotkaniach or-
ganizowanych przez Urząd Marszałkowski w Lublinie (3 lipca i 18 
września w sprawie planu i perspektywy w   funkcjonowaniu funduszy 
europejskich, 13 września w sprawie rewitalizacji obszarów wiejskich, 
8 września w sprawie obszarów „Chronionego Krajobrazu”).

3. Zajmowano się także współorganizacją w przygotowaniu 
i obsłudze imprez turystyczno-rekreacyjnych takich jak:

 ⎼ Raciborski Rajd Rowerowy Trzeźwości dookoła Polski (24 
czerwca),

 ⎼ pierwszy Zlot Motocyklowy w Woli Uhruskiej, którego głównym 
organizatorem był P. Sylwester Rymowicz działający we współ-
pracy  z GOSiR-em Wola Uhruska oraz kilkoma innymi osobami 
(8 i 9 lipca) – w imprezie wzięło udział ponad 100 motocyklistów,

 ⎼ Rajd Rowerowy „Tęcza” (13 sierpnia) – 30 uczestników.
 ⎼ Celem wspierania wyżej wymienionych imprez było propagowa-

nie aktywnego wypoczynku oraz promocja gminy Wola Uhruska.
4. Zorganizowano i przeprowadzono kilka postępowań przetargo-

wych na sprzedaż mienia gminnego oraz zawarto stosowne Akty Nota-
rialne.

5. Podjęto realizację siedmiu zadań inwestycyjnych a mianowi-
cie:

 ⎼ budowa drogi powiatowej Uhrusk – Łukówek (zadanie reali-
zowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie – gmina Wola 
Uhruska współfinansowała część kosztów inwestycji w kwocie 
około 300 tys. zł),

 ⎼ wykonanie odwiertu studziennego w Woli Uhruskiej przy ul. 
Leśnej o wartości ok. 100 tys. zł. (w ramach projektu „rozbudowa 
sieci wod-kan.),

 ⎼ utwardzenie tłuczniem drogi w Majdanie Stuleńskim o dłu-
gości ponad 500 m za  kwotę ok. 50 tys. zł. z częściowym dofi-
nansowaniem (30 tys. zł.) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,

 ⎼ kontynuacja remontu budynku na odtworzenie Posterunku 
Policji: remont dachu, ocieplenie elewacji, ułożenie chodnika, 
wymiana części ogrodzenia itp. za kwotę ok. 100 tys. zł  (otwar-
cie Posterunku Policji planowane jest na przełomie października 
i listopada),

 ⎼ budowa układu drogowego: ulice: Zielona, Ogrodowa, Przelotowa 
i część Nadbużańskiej (wykonano już ok. ¾ całości zadania, a zakoń-
czenie inwestycji planowane jest na koniec października br.),

 ⎼ budowa trzech placów zabaw dla dzieci: w Piaskach, Siedliszczu 
oraz w Zbereżu z siłownią zewnętrzną i boiskiem do małych gier,

 ⎼ budowa sceny zadaszonej na terenach rekreacyjnych nad sta-
rorzeczem Bugu w Woli Uhruskiej.

6. Oprócz wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych we współdzia-
łaniu z Lubelską Akademią Rozwoju opracowano Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy Wola Uhruska na lata 2017-2023 (odbyły się 
4 spotkania konsultacyjne) zawierający 23 projekty inwestycyjne oraz 
społeczne.

7. Ponadto pracownicy Urzędu Gminy uczestniczyli w posiedze-
niach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włodawie 
poświęconych rozprzestrzenianiu się choroby ASF na terenie powiatu 
oraz w spotkaniach Włodawskiego Klastra Energii Odnawialnej przy-
gotowując konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.
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 ⎼ 10 stycznia 2017 r. – odbyło się spotkanie przedstawicieli Komen-
dy Powiatowej Policji we Włodawie z mieszkańcami gminy odnośnie 
Programu profilaktyczno – edukacyjnego „Odblaskowa gmina”.

 ⎼ 13 stycznia – w Okunince – walne zebranie członków Stowarzysze-
nia Poleska Dolina Bugu.

 ⎼ 18 stycznia – w hali sportowej w Woli Uhruskiej odbył się kolejny 
halowy turniej piłkarski Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Do sportowej rywalizacji przystąpiło siedem zespołów w dwóch 
kategoriach wiekowych – szkół podstawowych (3 drużyny) i gimna-
zjach (4 drużyny). Młodzi piłkarze – strażacy  reprezentowali OSP ze 
Starego Brusa, Hańska, Urszulina i Woli Uhruskiej. W obu kategoriach 
zwyciężyli gospodarze.

 ⎼ 25 stycznia – w przeddzień wejścia w życie ustaw z dnia 14 grudnia 
2016 roku – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo oświatowe, we współpracy z Wojewodą Lubelskim zostało 
zorganizowane w Lublinie spotkanie informacyjne dla przedsta-
wicieli organów prowadzących szkoły i placówki poświęcone  ich 
zadaniom wynikającym z wejścia w życie ww. ustaw. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele 350 organów prowadzących, w tym 
jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prawnych i fizycz-
nych prowadzących szkoły i placówki w województwie lubelskim, 
którzy mogli uzyskać informacje na temat działań dostosowujących 
sieć szkół do wymogów reformy od dyrektorów Wydziału Prawnego 
Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz radców 
prawnych Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 ⎼ 2 lutego – w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie – spotkanie 
poświęcone odtworzeniu Posterunku Policji w Woli Uhruskiej.

 ⎼ 21 lutego – we Włodawie – Konwent Wójtów.
 ⎼ 25 lutego – w Urszulinie – podsumowanie plebiscytu „Sołtys Roku 

2016” zorganizowane przez gazetę Super Tydzień.
 ⎼ 3 marca – dokonano zakupu nieruchomości w Woli Uhruskiej od PKP.
 ⎼ 10 marca – w Wisznicach – sesja naukowa pt. „Kajetan Kraszew-

ski jako człowiek pogranicza - w 190. rocznicę urodzin pisarza”. 
Organizatorami sesji byli: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Wo-
jewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lubli-

nie, Wójt Gminy Wisznice i Muzeum Józefa Ignacego Karaszewskiego 
w Romanowie.

 ⎼ 15 marca – w Woli Uhruskiej – gminne eliminacje do 39 edycji Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

 ⎼ 16 marca – w Starostwie Powiatowym we Włodawie – spotkanie do-
tyczące organizacji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa 2017.

 ⎼ 17 marca – w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej 
– spotkanie z rolnikami odnośnie dopłat bezpośrednich. Organiza-
torem spotkania był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we 
Włodawie.

 ⎼ 21 marca – w Woli Uhruskiej – posiedzenie Zarządu Gminnego OSP RP.
 ⎼ 21 marca – powołano komisję przetargową do przeprowadzenia 

przetargu na realizację zadania pn. „Wykonanie odwiertu studni 
wraz z dokumentacją zasobów i uzyskaniem pozwolenia wodno-
prawnego na pobór wód.

 ⎼ 24 marca – debata społeczna nt. „Porozmawiajmy o bezpieczeń-
stwie” zorganizowana przez Starostwo Powiatowe we Włodawie 
i Komendę Powiatową Policji z udziałem władz samorządowych, in-
stytucji państwowych i placówek oświatowych.

 ⎼ 25 marca – w Urzędzie Miejskim we Włodawie – konferencja nt. Idei 
budowy przejścia granicznego z Ukrainą i przejścia drogowo-kolejo-
wego z Białorusią.

 ⎼ 30 marca – w Szacku na Ukrainie – spotkanie celem, którego były 
uzgodnienia dotyczące wspólnej organizacji Europejskich Dni Dobro-
sąsiedztwa w 2017 r.

 ⎼ 7 kwietnia – w Puławskim Instytucie Nawożenia i Gleboznawstwa 
– konferencja nt. „Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć nieza-
leżność energetyczną gminy”.

 ⎼ 7 kwietnia – we Włodawie – konferencja nt. „Formy nawiązywania 
współpracy zagranicznej”.

 ⎼ 12 kwietnia – we Włodawskim Starostwie Powiatowym – spotkanie 
dotyczące Włodawskiego Klastra Zrównoważonej Energii i OZE.

 ⎼ 28 kwietnia – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubel-
skiego – konferencja dotycząca naboru wniosków o dofinansowanie 
na lata 2014-2020.

W połowie listopada br. zakończy się nabór wniosków w ra-
mach konkursu „Rewitalizacja obszarów wiejskich” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020.

Gmina Wola Uhruska zamierza przygotować i złożyć wniosek pn. 
„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w cen-
trum wsi Wola Uhruska”.

Wniosek obejmował będzie:
1. Remont kapitalny budynku po byłym dworcu PKP z adaptacją 

budynku na dom pracy twórczej, który będzie podlegał pod Gminną Bi-
bliotekę Publiczną.

2. Remont wieży ciśnień z przeznaczeniem obiektu na lokalizację 
pamiątek związanych z koleją oraz Międzynarodowymi Plenerami Pla-
stycznymi „Kresy 92”;

3. Zagospodarowanie otoczenia dworca oraz parku poprzez:
 ⎼ utwardzenie ścieżek i placu,
 ⎼ oświetlenie terenu wraz z monitoringiem,
 ⎼ wykonanie małej architektury: ławki, stoliki, siłownia zewnętrzna, 

plac zabaw,
 ⎼ fontanna ogrodowa itp.,
 ⎼ powiększenie alei rzeźb,
 ⎼ likwidacja pomnika nawiązującego do okresu socjalistycznego.

4. Rewitalizacja gminnego targowiska przy ul. Dworcowej.
Celem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie parku oraz 

zdegradowanych obiektów zakupionych przez Gminę od PKP z zacho-
waniem charakterystycznych elementów i nadanie im nowych funkcji 
umożliwiających mieszkańcom Gminy oraz turystom aktywne spędza-
nie wolnego czasu.

Należy dodać, ze były dworzec kolejowy oraz wieża ciśnień są wpi-
sane do Gminnej Ewidencji Zabytków i dlatego prace remontowe mu-

szą być prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków.

Zagospodarowanie gminnego targowiska poprzez utwardzenie cią-
gów pieszo-jezdnych, ustawienie kontenera sanitarnego oraz wykona-
nie kilku zadaszeń targowych winno poprawić funkcjonowanie targo-
wiska zarówno dla sprzedających jak i kupujących.

Przewidywana wartość projektu wyniesie ponad 640 tys. zł, a moż-
liwe do uzyskania dofinansowanie wynosi ok. 442 tys., co stanowi 85% 
kwoty netto.

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się na lata 2018/19.
Projekt jest ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy 

Wola Uhruska na lata 2017-2023 utworzonym we współdziała-
niu z Lubelską Akademią Rozwoju, a przyjętym przez Radę Gminy 
Wola Uhruska na sesji 28 września 2017 r.

Jan Łukasik

Co dalej z dworcem zakupionym od PKP i parkiem w Woli Uhruskiej?
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 ⎼ 13 maja – Mszą św. w intencji strażaków koncelebrowaną w koście-
le w Woli Uhruskiej rozpoczęły się uroczystości 70-lecia powstania 
OSP Wola Uhruska. Nabożeństwo sprawował proboszcz – ks. Józef 
Kuzawiński, a homilię wygłosił ks. Andrzej Biernat – kapelan diece-
zjalny strażaków.

 ⎼ 21 maja – w Dubecznie Gmina Hańsk – międzygminne zawody spor-
towo-pożarnicze grup „A” i „C” oraz Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych.

 ⎼ 5 czerwca – XXX Zgromadzenie Związku Gmin Lubelszczyzny, 
w trakcie którego zaprezentowano Konstytucyjne gwarancje funkcjo-
nowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz formy współpracy 
pomiędzy gminami w zakresie realizacji zadań własnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zadań z zakresu gospodarki odpadami komu-
nalnymi oraz publicznego transportu publicznego.

 ⎼ 10 czerwca – w Stawkach – powiatowe zawody sportowo-pożarni-
cze  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozegrane według mię-
dzynarodowego regulaminu CTIF. Rywalizowało 10 drużyn, w tym 4 
dziewczęce.

 ⎼ 12 czerwca – przetarg na remont budynku mieszkalno-biurowego 
przy ul. Dworcowej z przeznaczeniem na wznowienie funkcjonowa-
nia Posterunku Policji w Woli Uhruskiej.

 ⎼ 18 czerwca – na stadionie w Dubecznie odbyły się powiatowe za-
wody sportowo – pożarnicze  Ochotniczych Straży Pożarnych 
z gmin powiatu włodawskiego. Zawody rozegrano w dwóch konku-
rencjach tj. pożarniczy tor przeszkód 7 x 50m oraz ćwiczenie bojowe. 
W zawodach wzięło udział 19 drużyn,  w tym 5 kobiecych.

 ⎼ 24 czerwca – gościliśmy uczestników XIX Raciborskiego Rajdu Ro-
werowego Trzeźwości dookoła Polski, którego terasa przebiegała 
przez Gminę Wola Uhruska.

 ⎼ 1 lipca – 60 rocznica powstania LKS VITRUM.
 ⎼ 5 lipca – powołano komisję do przeprowadzenia oceny ofert w po-

stępowaniach o udzielenie zamówień obejmujących: Budowę ogól-
nodostępnej zadaszonej sceny w Woli Uhruskiej oraz budowę 
trzech ogólnodostępnych placów rekreacyjnych w m. Piaski, Zbe-
reże i Siedliszcze.

 ⎼ 8 lipca – w Woli Uhruskiej przy ośrodku „Pompka” odbył się I Zlot 
Motocyklowy, który w swym programie przewidział m.in. paradę 
motocyklistów, koncerty zespołów rockowych, konkursy, miasteczko 
piwne, spływ kajakowy, atrakcje zarówno dla dzieci i jak i dla doro-
słych.

 ⎼ 17 lipca – policjanci Komendy Powiatowej Policji we Włodawie 
obchodzili swoje święto 98 rocznicy powołania Polskiej Policji. 
W uroczystościach, poza policjantami i pracownikami cywilnymi,  
wzięło udział liczne grono zaproszonych gości, a między innymi: 
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8. W okresie sprawozdawczym braliśmy udział lub byliśmy 

współorganizatorami następujących uroczystości oraz wydarzeń 
artystycznych:

 ⎼ 60-lecie istnienia Stowarzyszenia LKS „VITRUM” (1 lipca),
 ⎼ 78 rocznica powołania Polskiej Policji (17 lipca we Włodawie),
 ⎼ 65 lecie Koła Gminnego PZW Wola Uhruska (23 lipca),
 ⎼ Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92” (7-15 sierpnia),
 ⎼ Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki (o kresie 5 

dni, tj. 11-15 sierpnia przejście przekroczyło ponad 43 tys. osób),
 ⎼ uczestnictwo w uroczystości 45-lecia pracy twórczej i dydak-

tycznej prof. dr. hab. Feliksa Czyżewskiego – Honorowego 
Obywatela Gminy Wola Uhruska (spotkanie miało miejsce 30 
sierpnia w Wisznicach),

 ⎼ udział w dożynkach powiatowych w Wyrykach (3 września),
 ⎼ dożynki parafialne w Uhrusku oraz w Woli Uhruskiej (8 września).

9. Prowadziliśmy ponadto prace nad uzupełnieniem wcześniej zło-
żonych do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie kilkunastu wniosków 
inwestycyjnych oraz przygotowaliśmy koncepcje nowych zadań – głów-
nie z zakresu rewitalizacji.

10. Zorganizowano przetargi:
 ⎼ na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oko-

ło 1 km drogi łączącej drogę wojewódzką 819 z drogą powiato-
wą Wola Uhruska – Potoki, tzw. rampa kolejowa (odbyły się dwa 
przetargi),

 ⎼ na budowę nawierzchni drogi w Siedliszczu, w wersji zaprojektuj 
i wybuduj (przetarg w trakcie rozpatrywania – zadanie do reali-
zacji do końca 2018 r.).

12. Otrzymano informację o akceptacji projektu scaleniowego wsi 
Bytyń oraz częściowo Wola Uhruska i Józefów dzięki czemu geodeci 
niezwłocznie wznowią prace geodezyjne.

13. Rozpoczęto remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej 816 
(Stulno-Małoziemce o długości ok. 1300 m na koszt Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Lublinie Rejon Włodawa).

Na zakończenie należy podkreślić, że Urząd Gminy mimo okresu wa-
kacyjnego funkcjonował płynnie załatwiając problemy interesantów, 
realizując swoje zadania bieżące oraz przygotowując się do prognozo-
wania budżetu na rok następny.

Jan Łukasik

przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, eme-
rytowani policjanci oraz rodziny funkcjonariuszy.

 ⎼ 23 lipca – odbyły się uroczystości rocznicy 65-lecia powstania koła 
PZW Wola Uhruska. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych wędkarzy. Prezes koła Waldemar Tomczak wręczył dla wy-
różnionych gości oraz członków koła podziękowania za współpracę 
z Kołem oraz pamiątki przygotowane na tą uroczystość. Na Jubileusz 
przybyli przedstawiciele samorządu Gminy Wola Uhruska z wójtem 
Janem Łukasikiem na czele. Ponadto w przybyły władze Zarządu 
Okręgu Chełm pod przewodnictwem prezesa Ryszarda Kowalskiego 
oraz prezesi zaprzyjaźnionych kół.

 ⎼ 24 lipca – powołana komisja dokonała odbioru końcowego robót re-
montowych drogi gminnej nr 104393L w Uhrusku.

 ⎼ 26 lipca – powołano komisję do przeprowadzenia odbioru końcowe-
go robót „wykonanie odwiertu studni wraz z dokumentacją i uzyska-
niem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

 ⎼ 2 sierpnia – we Włodawie – posiedzenie Powiatowego Zespołu Za-
rzadzania Kryzysowego w związku z ASF.

 ⎼ 3 sierpnia – w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpi-
sana umowa na remont drogi w Majdanie Stuleńskim.

 ⎼ 11 - 15 sierpnia – w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa 
2017 funkcjonowało pieszo-rowerowe przejście graniczne Zbereże 
– Adamczuki, któremu towarzyszyły m.in. spływ kajakowy Bugiem, 
zawody wędkarskie, wystawa prac poplenerowych „Kresy 92”, trans-
graniczny bieg Polesie.

 ⎼ 13-14 sierpnia – gościliśmy grupę uczestników (ok. 30 osób) rajdu 
rowerowego „Tęcza”.

 ⎼ 24 sierpnia – powołano komisję przetargową na realizację zada-
nia wykonania projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
kosztorysów inwestorskich wraz ze specyfikacjami technicznymi 
wykonania robót drogi łączącej drogę wojewódzką nr 816 z drogą 
powiatową nr 0732L w Woli Uhruskiej, (drugi przetarg odbył się 
13.09.2017 r.).

 ⎼ 30 sierpnia – przedstawiciele samorządu gminy Wola Uhruska uczest-
niczyli w Wisznicach w uroczystościach z okazji 45 lecia pracy nauko-
wej i dydaktycznej Honorowego Obywatela Gminy Wola Uhruska.

 ⎼ 3 września – przedstawiciele samorządu gminy uczestniczyli w Do-
żynkach Powiatowych, które odbyły się w Wyrykach.

 ⎼ 20 września – rozpoczęto przetarg na realizację zadania pn. „Prze-
budowa drogi gminnej nr 104395L w m. Siedliszcze gm. Wola Uhru-
ska i gm. Ruda – Huta”.

 ⎼ 26 września – w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej 
– spotkanie podsumowujące prace nad Lokalnym Planem Rewitaliza-
cji Gminy Wola Uhruska na lata 2017-2023.

Arkadiusz Dubij

Informacja z działalności Gminy Wola Uhruska od 21 czerwca do 28 września 2017 r.
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Fundusz sołecki obejmuje środki finansowe wyodrębnione 
w uchwale budżetowej gminy, których przeznaczenie i podział jest 
określany przez mieszkańców poszczególnych sołectw.

Wysokość środków na poszczególne sołectwa jest uzależniona od wy-
sokości dochodów bieżących gminy oraz liczby mieszkańców gminy i każ-
dego sołectwa. Warunkiem wpisania do budżetu środków finansowych 
funduszu sołeckiego jest podjęcie uchwały przez radnych o wyodręb-
nieniu funduszu oraz uchwał zebrań wiejskich poszczególnych sołectw 
określających ich przeznaczenie. W przypadku Gminy Wola Uhruska 
od samego początku funkcjonowania Funduszu Sołeckiego, tj. od 2010 
r. Rada Gminy Wola Uhruska decydowała, że taki Fundusz będzie w bu-
dżecie gminy wyodrębniany. Zdecydowana większość sołectw z terenu 
gminy zgłasza co roku wnioski określające propozycje do finansowania. 
Wnioski te muszą spełniać kilka, niżej wymienionych warunków:

1) wniosek musi być przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego;
2) wniosek musi wpłynąć do Urzędu Gminy przed 30 września każ-

dego roku.
3) zadania wpisane do wniosku muszą dotyczyć zadań własnych 

gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
4) kwota wniosku nie może przekraczać kwoty przypadającej na 

dane sołectwo (o wysokości przypadających kwot Wójt Gminy informu-
je Sołtysów pisemnie w terminie do końca lipca każdego roku).

Zadania Funduszu Sołeckiego wpisane do budżetu gminy na 2017 r. 
wynikają z wniosków jakie zostały złożone przez Sołtysów do 30 wrze-
śnia 2016 r. i przedstawiają się następująco:

1) Bytyń; kwota wniosku – 19 063,71 zł; przeznaczenie: koszty 
utrzymania świetlicy (olej opałowy, doposażenie itp.), wynagrodzenie 
opiekuna świetlicy, remonty dróg gruntowych, renowacja wiat przy-
stankowych, organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci, organizacja im-
prez  promocyjnych;   kwota wykonania  wg  stanu na koniec września 
– 9 353,29 zł co stanowi 49% planu;

2) Józefów; kwota wniosku – 8 214,17 zł; przeznaczenie: remonty 
i zimowe utrzymania dróg; kwota wykonania – 5 150,85 zł, co stanowi 
62,71%;

3) Kosyń; kwota wniosku – 13 245,35 zł; przeznaczenie: remonty 
i zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne, dofinansowanie kosz-
tów wykonania projektu technicznego świetlicy, paliwo i koszty serwi-
su kosiarki; kwota wykonania – 12 686,57 zł, co stanowi 95,78%;

4) Macoszyn Duży; kwota wniosku – 10 883,77 zł; przeznaczenie: 
remonty i utrzymanie zimowe dróg, dofinansowanie kosztów ogrzewa-
nia szkoły (w zakresie dla potrzeb sołectwa), zagospodarowanie dział-
ki pod przyszłą świetlicę; kwota wykonania – 5 787,54 zł, co stanowi 
53,18%;

5) Majdan Stuleński; kwota wniosku – 8 900,00 zł; przeznaczenie: 
remonty i zimowe utrzymanie dróg, remont ogrodzenia, dofinansowa-

nie do kosztów wykonania projektu technicznego oświetlenia uliczne-
go; kwota wykonania – 4 050,49 zł, co stanowi 45,51%;

6) Mszanka; kwota wniosku 8 364,46 zł; przeznaczenie: remonty 
i zimowe utrzymanie dróg, zakup nagrzewnicy do świetlicy, dokończe-
nie prac remontowych przy świetlicy; kwota wykonania – 2 548,80 zł, 
co stanowi 30,47%;

7) Maszanna; kwota wniosku – 11 397,16 zł; przeznaczenie: re-
monty i zimowe utrzymanie dróg; kwota wykonania – 10 588,70 zł, co 
stanowi 92,91%;

8) Mszanna-Kolonia; kwota wniosku – 7 324,30 zł; przeznaczenie: 
remonty i zimowe utrzymanie dróg; kwota wykonania – 2 037,70 zł, co 
stanowi 27,82%;

9) Piaski – kwota wniosku – 10 781,10 zł; przeznaczenie: wymiana 
okien w budynku przy świetlicy, remonty i zimowe utrzymanie dróg, 
budowa placu zabaw, kwota wykonania – 0,00 zł;

10) Potoki; kwota wniosku – 8 111,49 zł; przeznaczenie: remonty 
i zimowe utrzymanie dróg; kwota wykonania – 5 155,80 zł, co stanowi 
63,56%.

11) Siedliszcze; kwota wniosku – 15 709,60 zł; przeznaczenie: 
remonty i zimowe utrzymanie dróg, koszty utrzymania świetlicy, wy-
nagrodzenie opiekuna świetlicy, oświetlenie uliczne; kwota wykonania 
– 8 665,49 zł, co stanowi 55,16%;

12) Stanisławów; kwota wniosku – 8 727,55 zł; przeznaczenie: re-
monty i zimowe utrzymanie dróg, kwota wykonania – 6 727,50 zł, co 
stanowi 77,08%;

13) Stulno; kwota wniosku – 15 150,00 zł; przeznaczenie: remonty 
i zimowe utrzymanie dróg, koszty utrzymania świetlicy, wynagrodzenie 
opiekuna świetlicy, zakup kostki brukowej na utwardzenie w altanie, 
oświetlenie uliczne, remont ganku, zakup kuchni gazowej do świetlicy, 
kwota wykonania – 9 251,12 zł, co stanowi 61,06%;

14) Uhrusk; kwota wniosku  –  25 635,05 zł; przeznaczenie: re-
monty i zimowe utrzymanie dróg, koszty utrzymania świetlicy, wyna-
grodzenie opiekuna świetlicy, doposażenie świetlicy; kwota wykonania 
– 9 817,84 zł; co stanowi 38,30%;

15) Wola Uhruska; kwota wniosku – 34 255,17 zł; przeznaczenie: 
organizacja imprezy promocyjnej, wykonanie map turystycznych, wy-
konanie oświetlenie ulicznego przy ul. Piaskowej i Dolnej; kwota wyko-
nania – 3 564,88 zł, co stanowi 10,42%;

16) Zbereże; kwota wniosku – 11 739,00 zł; przeznaczenie: remon-
ty dróg, koszty utrzymania świetlicy, wynagrodzenie opiekuna świetli-
cy, kwota wykonania – 6 652,85 zł, co stanowi 56,67%.

Łącznie w roku bieżącym na Fundusz Sołecki w budżecie gminy zo-
stała przewidziana kwota 217 471,88 zł, z której do końca września 
wydatkowano kwotę 102 039,42 zł, co stanowi 46,92%.

Warto tu przypomnieć, że Fundusz Sołecki jest finansowany ze środ-
ków własnych, a jedynie możliwa jest refundacja poniesionych wydat-
ków z budżetu państwa – w przypadku naszej gminy refundacja wynosi 
20% poniesionych wydatków.

Ponadto należy dodać, że w wielu sołectwach były realizowane pro-
jekty finansowane z innych środków budżetowych, a ich wartość zna-
cząco przewyższa wartość kwoty funduszu sołeckiego, a konkretnie:

 ⎼ w Kosyniu – dokumentacja budowy świetlicy,
 ⎼ w Majdanie Stuleńskim – przebudowa jednej z dróg gminnych,
 ⎼ w Piaskach, Siedliszczu i Zbereżu – budowa placów zabaw,
 ⎼ w Stulnie – przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji,
 ⎼ w Uhrusku partycypacja finansowa gminy w budowie drogi po-

wiatowej,
 ⎼ w Woli Uhruskiej – budowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. 

Zielonej, Ogrodowej, Przelotowej i Nadbużańskiej i wiele innych.
Ponieważ pieniądze funduszu sołeckiego są środkami własnymi 

gminy staramy sie w sposób szczególny hołdować zasadzie: „realnego 
planowania oraz oszczędnego wydawania”.

Mariusz Jachimczuk

FUNDUSZ SOŁECKI


