
Rok 2017 był rokiem bardzo pracowitym. W zaciszu ga-
binetów miejscowego Urzędu Gminy pracowano nad przy-
gotowaniem projektów inwestycyjnych, uzupełnianiem 
wniosków wcześniej złożonych do Urzędu Marszałkow-
skiego w Lublinie oraz zajmowano się realizacją inwesty-
cji zaplanowanych na rok 2017.

Spośród 17 projektów przewidzianych do realizacji w roku 
2017 oraz w latach następnych - 10 projektów uzyskało pozy-
tywną ocenę i dofinansowanie, dwa – nie uzyskały dotacji, ko-
lejne dwa są na listach rezerwowych, a ostatnie trzy są jeszcze 
w trakcie oceny.

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2017
1. Budowa drogi gminnej 104416L w Woli 

Uhruskiej (ul. Zielona, Ogrodowa, Przelotowa 
i Nadbużańska).

Wartość projektu – 1 526 170 zł z czego dotacja z PROW-
-u wyniosła ok. 60% wyżej wymienionej kwoty.

Projekt obejmował przebudowę znacznej części linii wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej, 
budowę dróg, chodników oraz parkingów w obrębie wyżej 
wymienionych ulic.

2. Budowa trzech ogólnodostępnych placów 
zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia w m. Piaski, Zbereże, Siedliszcze.

Wyżej wymieniona inwestycja jest uzupełnieniem otocze-
nia świetlic stanowiąc zachętę do wypoczynku rodzinnego 
zarówno dla mieszkańców poszczególnych wsi, jak i osób ko-
rzystających ze świetlic.
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3. Budowa ogólnodostępnej sceny zadaszonej 
w Woli Uhruskiej.

Scenę zlokalizowano nad starorzeczem Bugu zakładając, że 
to miejsce będzie zachętą do wzbogacenia oferty turystycznej 
i rekreacyjnej dla mieszkańców.

Łączna wartość obu wyżej wymienionych projektów z kosz-
tami dokumentacji wynosi 248 362 zł z czego dotacja z PROW-
-u – 136 047 zł, a udział środków własnych - 112 315 zł.

4. Przebudowa drogi w Majdanie Stuleńskim.
Wartość zadania – ok. 50 000 zł, z czego 30 000 zł pozyska-

no z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FORG). Prze-
budowa obejmowała ok. 500m drogi poprzez profilowanie na-
wierzchni oraz ułożenie tłucznia na części odcinka łączącego 
park z terenem leśnym Nadleśnictwa Sobibór.

Ponadto Gmina wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji 
realizowała przebudowę budynku komunalnego w celu od-
tworzenia miejscowego Posterunku Policji.
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28 września – przetarg nieograniczony na sprzedaż działek 
i nieruchomości mienia gminy.

7 października – w Parafii rzymskokatolickiej pw. Ducha 
Świętego w Woli Uhruskiej kościele stacyjnym obył się 
„Różaniec do granic” była to równoległa modlitwa różań-
cowa wszystkich wiernych, zgromadzonych wzdłuż granic 
państwowych, w kościołach stacyjnych i wyznaczonych 
strefach modlitwy. Nad bezpieczeństwem, sprawnym prze-
mieszczaniem się grup wiernych w autokarach i prywat-
nych samochodach, czuwali Funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej i Policji oraz Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Woli Uhruskiej.

12 października – we Włodawie odbyło się posiedzenie Za-
rządu Powiatowego ZOSP RP.

16 października – w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim – 
konferencja nt. „Kromka chleba od serca” zorganizowa-
na przez Lubelski Bank Żywności, w której udział wziął 
przedstawiciel samorządu Gminy Wola Uhruska.

18 października – w Starostwie Powiatowym we Włodawie – 
debata społeczna zorganizowana przez włodawską policję, 
która została ujęta w cykl spotkań pod nazwą „Porozma-
wiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. 
W debacie oprócz Policji wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych, instytucji państwowych i placó-
wek oświatowych. Rolę gospodarza pełnił starosta – An-
drzej Romańczuk.

19 października – w Urzędzie Gminy w Woli Uhruskiej – po-
siedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP.

20 października – dokonano odbioru końcowego robót: 
„Budowa trzech ogólnodostępnych placów rekreacyjnych 
w miejscowościach Piaski, Zbereże i Siedliszcze” oraz do-
konano odbioru ogólnodostępnej sceny zadaszonej w Woli 
Uhruskiej.

23 października – w świetlicy w Bytyniu – zebranie części 
mieszkańców miejscowości Bytyń, Wola Uhruska i Józe-
fów, którego tematyką było zapoznanie zainteresowa-
nych z harmonogramem i przebiegiem prac scaleniowych 
obszaru Bytynia, części Woli Uhruskiej i części Józefowa 
(łącznie 1132 ha) oraz prac dotyczących zagospodarowa-
nia poscaleniowego.

24 października – wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy 
Wola Uhruska VII kadencji. 

26 października – XXVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska, 
na której określono wysokość stawek podatku od nieru-
chomości i środków transportowych obowiązujących na 
terenie gminy Wola Uhruska na 2018 r., a także przyjęto 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny oraz określono szczegółowy sposób świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właści-
ciela nieruchomości opłatę.

30 października i 11 grudnia - przetargi nieograniczone na 
sprzedaż działek i nieruchomości mienia gminy.

10 listopada - w hali GOSiR w Woli Uhruskiej odbyła się uro-
czysta akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodle-

głości przez Polskę w połączeniu ze Ślubowaniem uczniów 
klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej.

16 listopada - przedstawiciele samorządu gminy wzięli udział 
w uroczystościach w związku z otwarciem Posterunku Po-
licji w Jastkowie. W otwarciu tego posterunku uczestniczył 
również Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji – Jarosław Zieliński. W trakcie uroczystości odbyło się 
również przekazanie kluczy do nowootwartego posterun-
ku w Michowie i Woli Uhruskiej.

20 listopada - powołano komisję przetargową i zorganizo-
wano przetarg na realizację zadania pn. Przebudowa drogi 
gminnej nr 104395L w m. Siedliszcze gm. Wola Uhruska 
i gm. Ruda Huta (przetarg unieważniono z powodu zbyt 
wysokich cen zawartych w ofertach).

27 listopada – w Chełmie – posiedzenie Związku Komunalne-
go Gmin Ziemi Chełmskiej.

29 listopada - w Urzędzie Gminy Wola Uhruska odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2018 r. obozu na-
ukowo-medycznego w Woli Uhruskiej.

2 grudnia - w SP ZOZ w Woli Uhruskiej – „Biała sobota” 
z udziałem 4 lekarzy specjalistów.

4 grudnia – w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie – spo-
tkanie w sprawie realizacji projektów z dofinansowaniem 
funduszy europejskich.

6 grudnia – Spotkanie z Komendantem KPP oraz Kierowni-
kiem Posterunku Policji w Woli Uhruskiej.

12 grudnia – wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy.
14 grudnia – XXVIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska – usta-

lono wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy, stwierdzono przekształcenie dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignace-
go Kraszewskiego w Woli Uhruskiej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową, uchwalono program współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

18 grudnia – powołano komisję oraz dokonano odbioru koń-
cowego robót przedsięwzięcia o nazwie „Budowa drogi 
gminnej nr 104416L w Woli Uhruskiej”.

20 grudnia – w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie pod-
pisano 4 umowy, które dotyczą modernizacji budynku 
Szkoły Podstawowej w Uhrusku, Macoszynie Dużym i Woli 
Uhruskiej oraz modernizacji budynku Urzędu Gminy Wola 
Uhruska, a także podpisano umowę na budowę świetlicy 
wiejskiej w Kosyniu.

20 grudnia – w Łęcznej odbyło się spotkanie podsumowujące 
kolejny rok działalności Spółki „Wirtualne Powiaty 3”.

21 grudnia – wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gmi-
ny Wola Uhruska.

28 grudnia – XXIX Sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na której 
między innymi przyjęto program profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych na rok 2018 oraz uchwa-
lono budżet na 2018 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową 
na lata 2018/21.          Arkadiusz Dubij

Kalendarium obejmuje okres od ostatniego numeru biuletynu



WOKÓŁ Woli Uhruskiej 3

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Zadaniem Gminy za kwotę: ok. 115 000 zł było wykonanie 
pokrycia dachowego, ocieplenie stropu oraz elewacji budyn-
ku, wymiana części ogrodzenia, wykonanie przyłącza i insta-
lacji gazowej oraz ułożenie chodnika i utwardzenie asfaltem 
wjazdu na posesję.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie sfinansowała 
z własnych środków roboty wewnętrzne na parterze budynku 
wraz z zakupem wyposażenia.

Należy zaznaczyć, że budynek jest własnością gminy, w któ-
rym na parterze funkcjonuje od 1 grudnia 2017 roku Posteru-
nek Policji z sześcioma pracującymi funkcjonariuszami, a na 
I piętrze są dwa mieszkania komunalne.

W roku 2017 wykonano również przebudowę drogi po-
wiatowej Uhrusk – Łukówek o długości ok. 2300m za kwotę 
1 540 749 zł z czego z PROW-u pozyskano:

962 438 zł dotacji, a środki własne wyniosły 578 311 zł, 
w tym Gmina Wola Uhruska poniosła koszta wynoszące 50% 
wyżej wymienionej kwoty.

Inwestorem przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe we 
Włodawie, a nasza gmina była Partnerem projektu. Wyżej wy-
mieniona droga stanowi alternatywne połączenie z Chełmem, 
z którego korzysta wielu kierowców.

Oprócz wyżej wymienionych projektów dokonano przebu-
dowy 1300m odcinka drogi wojewódzkiej 816 w okolicy 
Stulna i Małoziemiec, a inwestorem zadania był Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich we Wło-
dawie.

Remonty dróg gminnych były wykonywane przez cały rok 
we wszystkich sołectwach, a największe ich natężenie mia-
ło miejsce w okresie wiosennym. Finansowanie realizowa-
no z funduszu sołeckiego lub bezpośrednio z budżetu gminy 
w ramach środków na ten cel zaplanowanych.

ZADANIA NIEINWESTYCYJNE ROKU 2017
1. Organizacja (styczeń ÷ luty) zebrań w po-

szczególnych sołectwach. Na zebraniach dominowa-
ły sprawy lokalne – głównie remonty dróg, działalność OSP, 
a w Uhrusku i Macoszynie Dużym – oświata – z pełną determi-
nacją zebranych co do utworzenia w tych wsiach 8-klasowych 
Szkół Podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.

2. Obchody 226 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja oraz 20 rocznicy odsłonięcia pomni-
ka ku czci poległych i pomordowanych żołnierzy 
Lotnego Oddziału AK  ”Nadbużanka”.

3. Dnia 8 i 9 lipca 2017 roku – pierwszy zlot 
motocyklowy.

Zlot zorganizowany z inicjatywy właściciela f-my „Oaza” 
oraz entuzjastów rajdów motocyklowych we współpracy 
z miejscowym GOSiR-em zgromadził ponad 100 motocykli-
stów. Impreza ma szansę w przyszłości zagościć na stałe.

4. W miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień został 
uruchomiony autobus szynowy na trasie Chełm – 
Włodawa funkcjonujący w dni wolne od pracy.

5. Opracowano Program Gospodarki Nisko-
emisyjnej.

Program obejmuje przedsięwzięcia wywierające wpływ 
na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, a zarazem 
umożliwia aplikowanie o środki finansowe na zadania wspie-
rające niskoemisyjność projektów.

6. Międzynarodowa Konferencja Językowa 
z udziałem naukowców UMCS w Lublinie oraz in-
nych uczelni polskich, ukraińskich i białoruskich.

Na konferencji oprócz tematów dotyczących językoznawstwa 
na pograniczu polsko -ukraińsko-białoruskim poruszane były 
oceny dotyczące obecnej i perspektywicznej współpracy trans-
granicznej Powiatu Włodawskiego oraz Gminy Wola Uhruska.

7. Współpraca Gminy ze Starostwem Powia-
towym we Włodawie w sprawie projektu scale-
niowego Bytynia oraz części wsi Wola Uhruska 
i Józefów.

8. Realizacja Międzynarodowego Pleneru Pla-
stycznego „Kresy 92”.

Plener odbył się w dniach 6 ÷ 13 sierpnia a wzięło w nim 
udział 14 artystów z zewnątrz oraz 9 artystów miejscowych, 
którzy oprócz rzeźb i obrazów wykonali płaskorzeźby II części 
Różańca Świętego.

9. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże 
– Adamczuki (2017).

DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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 Jest to cykliczne przedsięwzięcie organizowane przez Gmi-
nę Wola Uhruska we współpracy ze Starostwem Powiatowym 
we Włodawie polegające na uruchomieniu na kilka dni tym-
czasowego przejścia granicznego w Zbereżu.

W roku 2017 w dniach 11 ÷ 15 sierpnia ( 5 dni) granicę 
przekroczyło ponad 43 tys. osób (8,6 tys. osób dziennie).

Celem imprezy jest propagowanie idei utworzenia stałego 
przejścia granicznego w tym miejscu oraz promocja turystyki 
na naszych terenach.

10. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gmi-
ny Wola Uhruska.

 Program obejmuje kilkanaście projektów obszaru części 
wsi Wola Uhruska i Uhrusk co umożliwi pozyskiwanie środ-
ków finansowych na rewitalizację tzw. terenów zdegradowa-
nych w tych wsiach.

11. Uczestnictwo Gminy w zabezpieczeniu lo-
gistycznym wydarzenia religijnego „Różaniec do 
granic”.

Gmina wspólnie z Parafiami: Wola Uhruska, Uhrusk i Kosyń 
oraz funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej włączyła się 
w przygotowanie bezpieczeństwa ruchu oraz pobytu pielgrzy-
mów (ok. 2000 osób) uczestniczących w modlitwie różańcowej.

12. Rozdysponowano 17,5 ton żywności. 
Dla 650 osób z terenu gminy spełniających kryteria do-

chodowe obowiązujące w opiece społecznej (w latach 2005 – 
2017 Gmina łącznie sprowadziła z Banku Żywności w Lublinie 
ponad 292,6 ton żywności).

Rok 2017 był rokiem bardzo pracowitym. Upłynął na przygo-
towywaniu wniosków w miarę ogłaszanych przez Urząd Marszał-
kowski konkursów, na uzupełnianiu wniosków wcześniej złożo-
nych oraz na realizacji inwestycji przewidzianych do wykonania 
w tym roku. Dominowały inwestycje drogowe dotyczące zarówno 
remontów, jak i realizacja nowych zadań. Na wyróżnienie zasługu-
je budowa układu komunikacyjnego zlokalizowanego w okolicach 
miejscowego kościoła parafialnego, a także budowa drogi powia-
towej w Uhrusku, która utworzyła alternatywny przez część gmi-
ny Sawin – dojazd do Chełma. Należy również dostrzec wykonanie 
remontu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg 
Wojewódzkich we Włodawie na drodze 816 w okolicach Stulna 
i Małoziemiec (1300m) oraz remonty dróg gminnych, choć w tym 
przypadku jest jeszcze wiele do zrobienia.

REASUMUJĄC.
Rok 2017 należy ocenić pozytywnie. Był to rok bardzo trud-

ny, ale owocny, dlatego też należą się podziękowania pracowni-
kom miejscowego U.G. realizującym projekty, ale również i tym, 
którzy koncentrowali się na wykonywaniu innych obowiązków 
z zakresu działalności bieżącej oraz spraw interesantów. Należy 
również docenić zaangażowanie Radnych i Sołtysów oraz wielu 
mieszkańców zgłaszających swoje pomysły, a także uwagi do-
tyczące podejmowanych wyzwań. Osiągnięcia roku 2017 oraz 
plany na przyszłość stanowią zachętę do dalszej pracy na rzecz 
Gminy Wola Uhruska – Naszej Małej Ojczyzny.

Jan Łukasik 
Wójt Gminy

Segregacja po nowemu
W związku ze zmianą przepisów w zakresie sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w 
gminie Wola Uhruska z dniem 1 stycznia 2018 r. następuje 
istotna zmiana zbierania odpadów komunalnych.

Dotychczasowy podział odpadów komunalnych na od-
pady suche, mokre, szkło i wielkogabarytowe odbieranych 
z zamieszkanych nieruchomości przestaje obowiązywać. Od 
początku roku 2018 wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do 
zbierania odpadów komunalnych w niżej opisany sposób.

Osoby deklarujące selektywne zbieranie odpadów 
(stawka opłaty podstawowa) są zobowiązani do następujące-
go sposobu gromadzenia odpadów:
1) papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papie-

ru i odpady opakowaniowe z tektury) – w pojemnikach 
lub workach koloru niebieskiego i oznaczonych napi-
sem „Papier” – nie należy wrzucać: ręczników papiero-
wych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakiero-
wanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub 
mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, pa-
pierowych worków po nawozach, cemencie i innych mate-
riałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i pod-
pasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru 
i naczyń jednorazowych, ubrań;

2) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowa-
niowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opa-
kowaniowe wielomateriałowe) – w pojemnikach lub 

workach koloru żółtego i oznaczonych napisem „Me-
tale i tworzywa sztuczne” – nie należy wrzucać: butelek 
i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych 
artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, 
części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, 
puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego 
sprzętu elektronicznego i AGD;

3) szkło (opróżnione opakowania szklane np. butelki, 
słoiki) – w pojemnikach lub workach koloru zielonego 
opatrzonych napisem „Szkło” – nie należy wrzucać: cera-
miki, porcelany, świetlówek, monitorów i lamp telewizyj-
nych, termometrów i strzykawek;

4) odpady ulegające biodegradacji (z wyłączeniem od-
padów zielonych) – w pojemnikach lub workach kolo-
ru brązowego i opatrzonych napisem „Bio” – nie należy 
wrzucać: kości, popiołu, leków, drewna impregnowanego, 
płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów ko-
munalnych;

5) pozostałe odpady komunalne (komunalne odpady nie 
dające się zakwalifikować do ww. odpadów z wyłącze-
niem: odpadów zielonych, odpadów budowlano-remon-
towych i rozbiórkowych, popiołu, zużytych baterii i aku-
mulatorów, zużytych żarówek i świetlówek, farb lakierów, 
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środ-
ków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, 
olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, 
środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeter-
minowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, w tym tuszy do drukarek i to-
nerów, taśm wideo, kaset magnetofonowych, materiałów 
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fotograficznych, taśm barwiących, zużytych opon) – w po-
jemnikach lub workach koloru czarnego bądź szarego;

6) odpady wielkogabarytowe – odpady komunalne, któ-
re ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być 
umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczo-
nych do zbierania odpadów komunalnych z wyłącze-
niem odpadów z budów i remontów. 
Osoby, które nie deklarowały selektywnego zbierania 

odpadów (podwyższona stawka opłaty) mogą gromadzić 
wszystkie wyżej wymienione odpady (papier, metale i two-
rzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, pozo-
stałe odpady komunalne – z ww. wyłączeniami) jako zmiesza-
ne odpady komunalne w pojemnikach lub workach koloru 
czarnego bądź szarego.

Bez względu na deklarowany sposób zbierania odpadów 
komunalnych wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do wyse-
lekcjonowania z odpadów gromadzonych w pojemnikach lub 
workach niżej wymienionych odpadów:

1) odpady zielone;
2) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe tj. odpa-

dy komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia 
drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na bu-
dowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót;

3) popiół tj.; pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu 
z pieców używanych na terenie nieruchomości;

4) zużyte baterie i akumulatory;
5) zużyte żarówki i świetlówki;
6) resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do 

impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, 
pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i synte-
tycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, 
środkach ochrony roślin;

7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym tusze 

do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofono-
we, materiały fotograficzne, taśmy barwiące;

9) zużyte opony.

Odpady te należy samodzielnie dostarczać do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów mieszczącego się przy 
ul. Krótkiej 2 i działającego w dni robocze w godz. 8:00-
16:00. Ponadto zaleca się aby odpady zielone poddawać 
kompostowaniu na własnej posesji.

Nie zmieniają się warunki co do pojemności pojemników 
lub worków do gromadzenia odpadów – dopuszcza się worki 
o pojemności 110-120 litrów. 

Również bez zmian pozostaje częstotliwość odbierania od-
padów sprzed zamieszkiwanych nieruchomości. Odbiór bę-
dzie się odbywał z następującą częstotliwością:

1) papier – raz w miesiącu;
2) metale i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu;
3) szkło – raz w miesiącu;
4) odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpa-

dów zielonych – raz w miesiącu;
5) pozostałe odpady komunalne i zmieszane odpady ko-

munalne – raz w miesiącu;
6) odpady wielkogabarytowe – raz na pół roku.

W najbliższym czasie zostaną przygotowane nowe wzory de-
klaracji i najprawdopodobniej dojdzie do podwyższenia stawek 
opłaty za gospodarowanie odpadami stałymi. Jest to podykto-
wane wzrostem ilości odpadów – od samego początku obowią-
zywania obecnego systemu finansowania gospodarki odpadami 
zauważalny jest stały wzrost (od 13% do 17%) ilości odpadów 
komunalnych. Ilość odpadów w roku 2017 wzrosła do ponad 
150% ilości z roku 2014 (w 2014 zebrano 487,12 ton podczas 
gdy w 2017 już 734,17 ton), co nawet przy zachowaniu dotych-
czasowych stawek rozliczeń z usługodawcą (PW Baza Piotr Ko-
łodyński) za odbiór odpadów powoduje zwiększenie kosztów 
ich wywozu, przetwarzania i składowania. Jedynym więc spo-
sobem na ograniczenie wzrostu opłat od mieszkańców w przy-
szłości jest ograniczanie ilości odpadów oddawanych w ramach 
powszechnego systemu, np. poprzez kompostowanie odpadów 
zielonych, powtórne wykorzystywanie odpadów budowlanych, 
czy też większa samokontrola ilości produkowanych odpadów.

Mariusz Jachimczuk

Tradycyjnie już w Gminie Wola Uhruska na początku 
roku organizowane są zebrania wiejskie, na których m.in. 
prezentowane jest podsumowanie działalności samorzą-
du w ubiegłym roku oraz plany na rok bieżący. Jest to rów-
nież okazja do zgłaszania różnego rodzaju problemów 
w poszczególnych sołectwach. W miejscowościach, w któ-
rych działają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 
przeprowadzane są także zebrania członków tych jedno-
stek.

Poniżej prezentujemy harmonogram tych zebrań. Jedno-
cześnie zachęcamy do wzięcia w nich udziału.

Bytyń – 26 stycznia (piątek) o godz. 12:00 w świetlicy 
w Bytyniu;

Wola Uhruska – 30 stycznia (wtorek) o godz. 14:00 w Sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy, o godz. 18:00 odbędzie się ze-
branie OSP;

Stulno i Majdan Stuleński – 2 lutego (piątek) o godz. 
13:00 w świetlicy w Stulnie;

Zbereże – 6 lutego (wtorek) o godz. 14:00 w świetlicy 

w Zbereżu, zebranie OSP – 16 lutego (piatek) o godz. 18:00 
również w świetlicy;

Macoszyn Duży – 8 lutego (czwartek) o godz. 11:00 
w Szkole Podstawowej w Macoszynie Dużym;

Kosyń – 9 lutego (piątek) o godz. 13:00 w domu Sołtysa;
Uhrusk – 17 lutego (sobota) o godz. 16:00 w świetlicy 

w Uhrusku, o godz. 18:00 – zebranie OSP;
Siedliszcze  – 17 lutego (sobota) o godz. 16:00 w świetlicy 

w Siedliszczu, o godz. 18:00 – zebranie OSP;
Piaski – 23 lutego (piątek) o godz. 16:00 w świetlicy 

w Piaskach, o godz. 18:00 – zebranie OSP;
Stanisławów i Potoki – 26 lutego (poniedziałek) o godz. 

12:00 w domu sołtysa wsi Stanisławów;
Mszanna i Mszanna-Kolonia – 27 lutego (wtorek) o godz. 

14:00 w świetlicy w Mszannie;
Mszanka i Józefów – 28 lutego (środa) o godz. 10:00 

w świetlicy w Mszance.       
Mariusz Jachimczuk

Harmonogram zebrań wiejskich w 2018 r.
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Planowane na rok 2018 przedsięwzięcia wynikają ze 
Strategii Gminy Wola Uhruska obejmującej sprawy spo-
łeczne, a więc zdrowie, oświatę i bezpieczeństwo oraz 
sprawy gospodarcze takie jak: rozbudowa infrastruktury 
technicznej, rolnictwo, turystyka oraz wspieranie tworze-
nia miejsc pracy.

Plan przedsięwzięć jest jednocześnie kontynuacją zamie-
rzeń przygotowywanych w roku 2017 i wcześniej, na które 
uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i któ-
re są przewidziane do realizacji w latach 2018 i 2019 oraz 
przedsięwzięcia znajdujące się na liście rezerwowej lub będą-
ce w trakcie oceny.

WYKAZ PROJEKTÓW DO REALIZACJI
W LATACH 2018 I 2019, KTÓRE UZYSKAŁY
DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCO-

WYCH.

ROK 2018 

1. Przebudowa drogi gminnej w Siedliszczu.
Wartość projektu – 1 717 946 zł. Dotacja 1 093 128 zł 

(PROW). Realizacja będzie polegała na wykonaniu dokumen-
tacji technicznej oraz ułożeniu na odcinku ok. 3800m drogi 
dwóch warstw asfaltu wraz z utwardzeniem poboczy drogi 
oraz utworzeniem zatok autobusowych.

2. Poprawa efektywności energetycznej budyn-
ku Urzędu Gminy.
Wartość projektu 645 771 zł. Dotację uzyskano w kwocie 

374 911 zł z RPOWL. Zakres robót obejmuje m.in. wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropu, mon-
taż oświetlenia energooszczędnego, przebudowę „CO” oraz 
wymianę pieca węglowego na gazowy.

3. Budowa świetlicy w Kosyniu. 
Kwota projektu - 569 516 zł, a dotacja – 393 568 zł z RPO-

WL.
Realizację zadania przewidziano na lata 2018/2019, 

w roku 2018 – wykonanie stanu surowego, a w 2019 – pra-
ce wykończeniowe. Będzie to budynek o pow. ok. 100m2 
składający się z trzech pomieszczeń i sanitariatów zapro-
jektowany w formie budynku pasywnego, a więc dobrze 
wyizolowanego, tracącego niewiele energii cieplnej , a jed-
nocześnie zasilanego odnawialnymi źródłami energii (OZE) 
takimi jak: pompy cieplne, a ponadto przewidziano odzy-
skiwanie ciepła pochodzącego z wentylacji (rekuperacja) 
oraz wytwarzanie energii elektrycznej ze słońca poprzez 
montaż na dachu paneli fotowoltaicznych.

4. Wykonanie projektu drogi „rampa kolejowa”.
Wartość zadania – ok. 50.000 zł. Projekt będzie obejmował 

utwardzenie asfaltem drogi o długości około 1 km łączącej ul. 
1 Maja z drogą powiatową Wola Uhruska – Potoki.

Ponadto zostanie zaprojektowany chodnik i energooszczęd-
ne oświetlenie na odcinku około 400 m drogi. Dokumentacja 
będzie częścią wniosku, który pod koniec bieżącego roku zo-
stanie złożony do „Programu przebudowy dróg lokalnych” ce-
lem uzyskania 50% dotacji umożliwiającej realizację zadania 
w roku 2019.

Wartość projektu jest szacowana – wstępnie – na kwotę ok. 

1 200 000 zł.

5. Wykonanie projektu chodnika w Uhrusku.
Planuje się wykonać projekt chodnika za kwotę ok. 50 000 

zł na odcinku przy drodze 816 w Uhrusku (od torów kolejo-
wych do budynku Szkoły Podstawowej) z możliwością reali-
zacji inwestycji w roku 2019 jako zadania wspólnego Gminy 
oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

6. Przebudowa drogi gminnej z udziałem do-
tacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Proponuje się realizację zadania o wartości ok. 50 000 zł na 

części drogi w Siedliszczu (od przejazdu kolejowego w kierun-
ku zachodnim) jako kontynuację wcześniej rozpoczętych ro-
bót zakładając uzyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 
(FOGR) w kwocie 30 000 zł.

ROK 2018/2019

1. Poprawa efektywności energetycznej bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Macoszynie 
Dużym.
Realizacja projektu o wartości 603 337 zł z dofinansowa-

niem 345 540 zł z RPOWL będzie polegała na wykonaniu 
termomodernizacji budynku, montażu paneli fotowoltaicz-
nych oraz dostosowaniu budynku dla osób niepełnospraw-
nych. Rok 2018 – przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, 
a w roku 2019 – realizacja zadania.

2. Poprawa efektywności energetycznej budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Uhrusku.
Wartość projektu – 467 243 zł, dotacja -240 651 zł z RPO-

WL. Zakres prac m.in. obejmował będzie wymianę stolarki 
okiennej i częściowo drzwiowej, wymianę pokrycia dachowe-
go, termomodernizację budynku, montaż paneli fotowoltaicz-
nych. Rok 2018 – przetarg, rok 2019 – realizacja.

3. Poprawa efektywności energetycznej budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej.
Projekt o wartości 835 239 zł z dotacją: 504 870 zł z RPO-

WL obejmuje m.in. termomodernizację budynku, montaż pa-
neli fotowoltaicznych, dostosowanie budynku dla osób nie-
pełnosprawnych, wymianę pieca olejowego na gazowy. (Lata 
realizacji: jak wyżej).

Plan na rok 2018
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PROJEKTY W TRAKCIE OCENY:

1. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego 
na terenie gminy Wola Uhruska.
Projekt o wartości 4 755 760 zł złożono do RPOWL, 

a w przypadku otrzymania dotacji wynoszącej 85% tzw. kosz-
tów kwalifikowanych ( 3 001 809 zł) przewiduje się jego re-
alizację w latach 2018/21. Projekt obejmuje II etap rozbudo-
wy oczyszczalni ścieków w Bytyniu oraz ujęcia wody w Woli 
Uhruskiej, montaż paneli fotowoltaicznych na obu obiektach 
oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Bytyniu, Woli 
Uhruskiej i Siedliszczu.

2. Budowa transgranicznego systemu ochrony 
p.poż.
Wartość projektu: 7 406 216 zł. Dotacja z programu trans-

granicznego PL-BY-UA 
- możliwa do uzyskania wynosi 90% kosztów kwalifikowa-

nych (bez podatku VAT).
Projekt Gminy Wola Uhruska i Gminy Szack (UA) polegają-

cy na utworzeniu Centrum Zarządzania Kryzysowego w Woli 
Uhruskiej przy ul. Górnej obejmującego lokalizację miejsco-
wej jednostki OSP należącej do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz gara-
żowanie wodnego sprzętu ratowniczego.

Ponadto wniosek obejmuje zakup 2 samochodów pożarni-
czych typu średniego (dla OSP Wola Uhruska i OSP Uhrusk) 
oraz dla Gminy Szack również zakup samochodów pożarni-
czych , a także samochodu terenowego i łodzi ratunkowej.

Dla Gminy Wola Uhruska przewiduje się ok. 60% wartości 
projektu, natomiast dla Gminy Szack – pozostałą kwotę.

Dotacja – trudna do uzyskania ze względu na ograniczoną 
ilość środków finansowych w programie i bardzo duże zaintere-
sowanie gmin polskich, ukraińskich i białoruskich.

3. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w centrum Woli Uhruskiej.
Projekt o wartości 1 225 363 zł został złożony do RPOWL 

(działanie: rewitalizacja obszarów wiejskich), z możliwością 
uzyskania dotacji wynoszącej do 85% kosztów kwalifikowa-
nych (846 796 zł). Projekt obejmuje remont budynku byłego 
dworca PKP i wieży ciśnień, zagospodarowanie parku i jego 
otoczenia oraz budowę stoisk handlowych i poprawę komu-
nikacji w obrębie istniejącego targowiska przy ul. Dworcowej. 
W przypadku otrzymania dotacji, realizację projektu przewi-
dziano na lata 2018/20.

W roku 2017 dwa projekty nie uzyskały dofinansowania:
1. Budowa oczyszczalni przydomowych na ternie gminy 

Wola Uhruska oraz
2. Budowa oświetlenia ulicznego w Zbereżu.
Osoby zainteresowane budową oczyszczalni przydomo-

wych we własnym zakresie mogą zwrócić się do Urzędu Gmi-
ny o przekazanie projektu oczyszczalni i zrealizowanie zada-
nia samodzielnie, natomiast rozważa się realizację budowy 
oświetlenia ulicznego w Zbereżu z własnych środków w latach 
2018/19.

Objaśnienie użytych skrótów:
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
RPOWL – Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego,
PL-BY-UA- Program współpracy transgranicznej: Polska, 

Białoruś, Ukraina,
FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

PLAN ZADAŃ NIEINWESTYCYJNYCH

1. 10-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Kresowiak” 
(10 lutego).

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Kresowiak”, Zespół Szkół 
oraz miejscowy GOSiR.

2. 90-lecie Szkoły Podstawowej w Woli Uhru-
skiej (czerwiec).
Organizatorem obchodów jest Zespół Szkół w Woli Uhru-

skiej we współpracy z Samorządem Gminy i kadrą pedago-
giczną.

3. Międzynarodowa konferencja językoznawcza 
połączona ze 190 rocznicą urodzin pisarza Le-
ona Kunickiego (czerwiec).
Leon Kunicki (1828 ÷ 1873) – piewca przyrody nadbużań-

skiej, wnikliwy obserwator wielokulturowości Polesia, właści-
ciel dóbr w Stulnie, Małoziemcach i w Siedliszczu spoczywa 
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Uhru-
sku. Konferencja stanowić będzie okazję do prezentacji osoby 
oraz twórczości pisarza.

4. Organizacja obozu naukowo-medycznego.

Obóz we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lu-
blinie planuje się zorganizować w terminie 2÷13 lipca 2018 
roku w budynkach: Ośrodka Zdrowia, Gimnazjum i Szkoły 

DOKOŃCZENIE NA STR. 8
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Podstawowej. W Obozie weźmie udział 15 lekarzy specja-
listów z następujących dziedzin: stomatologia, neurologia, 
endokrynologia, ginekologia, diabetologia, okulistyka, der-
matologia, kardiologia, laryngologia, psychiatria, ortopedia 
neurochirurgia, reumatologia, chirurgia naczyniowa oraz 
25 studentów kierunku lekarskiego i analityki medycznej. 
W ramach obozu funkcjonować będzie również laboratorium 
analityczne.

5. Plener plastyczny „Kresy 92” (sierpień).  

Impreza cykliczna z propozycją kontynuacji twórczości ar-
tystycznej.

6. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże – 
Adamczuki (2018).
Przewiduje się uruchomienie tymczasowego przejścia gra-

nicznego Zbereże – Adamczuki w dniach 10-12 sierpnia 2018 
r. (3 dni) oraz liczne atrakcje turystyczno – rekreacyjne po obu 
stronach granicy.

7. Współpraca ze Starostwem Powiatowym we 
Włodawie w sprawie realizacji projektu sca-
leniowego w Bytyniu oraz częściowo we wsi 
Wola Uhruska i Józefów.

8. Kontynuacja programu dotyczącego dystry-
bucji żywności z Banku Żywności w Lublinie.

9. Praca nad utworzeniem flagi, pieczęci i herbu 
Gminy Wola Uhruska.
Plan zadań obejmuje te projekty, które były wcześniej przy-

gotowywane lub realizowane cyklicznie, natomiast w czasie 
roku budżetowego zazwyczaj przybywa nowych zadań, któ-
re są pochodną oczekiwań społecznych oraz pojawiających 

się konkursów na dofinansowanie organizowanych głównie 
przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Gmina zawsze stara się reagować pozytywnie i wykorzysty-
wać pojawiające się szanse w ramach planowanych na takie 
nieprzewidziane okoliczności rezerw finansowych i organiza-
cyjnych.

Należy również w planach uwzględniać te projekty, które są 
w trakcie oceny lub są umieszczane na listach rezerwowych, 
aby w przypadku uzyskania dotacji była możliwa ich realiza-
cja.

Jan Łukasik
Wójt Gminy

Z uwagi na realną groźbę odcięcia komunikacyjnego miesz-
kańców części powiatu włodawskiego firma Garden Service 
przy współpracy ze Starostą Włodawskim uruchomiła od dnia 
1 stycznia 2018 r. nowe trasy autobusowe, w tym Włodawa-
-Wola Uhruska-Macoszyn Mały. Poniżej przedstawiamy roz-
kład jazdy na tej trasie.

Mariusz Jachimczuk
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Połączenie komunikacyjne 
z Włodawą


