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I . Wstęp 
 
Szanowni Państwo, 

Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2021 jest kolejnym już podsumowaniem 
działalności samorządu wymaganym ustawą o samorządzie gminnym. Zostały w nim 

przedstawione zagadnienia dotyczące realizacji programów i strategii, uchwał Rady Gminy 
oraz skondensowane sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy Wola Uhruska i jego komórek, 
jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji kultury oraz podmiotów powiązanych z Gminą. 

Rok 2021 przyniósł dalszy spadek liczby mieszkańców Gminy Wola Uhruska. 

Tab. 1 Liczba mieszkańców Gminy Wola Uhruska (2018-2021). 
Liczba mieszkańców i jej zmiany (ruch naturalny, migracje) 2018 2019 2020 2021 

Liczba mieszkańców 3 886 3 822 3 817 3 767 

Urodzenia 37 26 22 30 

Zgony 63 45 54 66 

Ruch naturalny -26 -19 -32 -36 

Zameldowania 71 20 18 34 

Wymeldowania 57 58 56 51 

Migracje 14 -38 -38 -17 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Tab. 2. Mieszkańcy Gminy wg ekonomicznych grup wieku w ujęciu liczbowym. 

Wiek 2018 2019 2020 2021 

Ogółem 3 874 3 848 3 817 3 767 

Przedprodukcyjny 490 484 467 562 

Produkcyjny 2 515 2 447 2 461 2 314 

Poprodukcyjny 874 877 889 891 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
W 2021 r. miał miejsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, którego wyniki 

nie są jeszcze dostępne w ujęciu gminnym. 

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); 

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. W 2021 r. prowadzony był proces likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej, który zaprzestał 
prowadzenia działalności leczniczej – w jego miejsce funkcjonowała niepubliczna Przychodnia 
Medycyny Rodzinnej Violetta Żylińska. 
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Niniejszy raport opisuje stan Gminy Wola Uhruska w roku 2021, 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 2021 należą: 

1. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie Gminy Wola Uhruska 
(rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bytyniu). 

2. Budowa 67 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych. 

3. Przebudowa drogi powiatowej w Stulnie (zadanie realizowane przez Powiat Włodawski 
z udziałem finansowym Gminy). 

4. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 816 na odcinku Uhrusk – Siedliszcze – 
granica z Gminą Ruda-Huta (zadanie finansowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie). 

5. Modernizacja (utwardzenie tłuczniem) drogi gminnej w Mszannie. 

6. Modernizacja (utwardzenie tłuczniem) kilkunastu dróg w Bytyniu i Woli Uhruskiej – 
w ramach zagospodarowania poscaleniowego realizowanego przez Powiat Włodawski, 
a finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa. 

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

8. Rozpoczęcie budowy drogi gminnej (część ul. Parkowej i ul. Sportowa). 

9. Budowa i rozbudowa placów zabaw: przy Szkole Podstawowej, w parku oraz na 
terenach rekreacyjnych przy ośrodku Pompka.  

10. Rozpoczęcie prac projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 
ścieków w Stulnie. 

11. Rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym 
– sala gimnastyczna z zapleczem. 

12. Rozpoczęcie prac projektowych budowy Gminnego Centrum Ratownictwa w Woli 
Uhruskiej. 

13. Przygotowanie wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 

Poza działalnością inwestycyjną warto wymienić następujące zadania realizowane przez 
Samorząd Gminy Wola Uhruska w 2021 r.: 

1. Organizacja jubileuszowego 30 Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Kresy 92”. 

2. Współorganizacja kolejnej edycji „Motopikniku” w Woli Uhruskiej. 

3. Pozyskanie z Banku Żywności w Lublinie blisko 40 ton żywności, którą rozdysponowano 
dla ok. 730 osób z ok. 290 potrzebujących rodzin. 

4. Opracowanie i uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021-2030. 

5. Przygotowanie i sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa byłych obiektów Szkoły 
Podstawowej w Woli Uhruskiej (ul. Szkolna 2) na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. 

6. Likwidacja SP ZOZ w Woli Uhruskiej. 

7. Remont głównej sali świetlicy w Uhrusku. 

8. Organizacja uroczystości wręczenia promes z Programu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład dla samorządów powiatu włodawskiego z udziałem Wicepremiera Rządu RP 
Jacka Sasina (Gmina Wola Uhruska otrzymała dotację 5 473 500 zł na realizację trzech 
projektów). 

9. Współorganizacja rajdu i pokazu kawaleryjskiego Towarzystwa 8 Pułku Księcia 
J. Poniatowskiego z Krakowa. 

10. Wmurowanie pamiątkowej tablicy poświęconej św. p. ks. Józefowi Kuzawińskiemu – 
Honorowemu Obywatelowi Gminy Wola Uhruska. 

11. Montaż zegara wieżowego na budynku Urzędu Gminy. 
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Rok 2021 r. upływał w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, która ograniczała 
normalne funkcjonowanie Gminy Gminy Wola Uhruska, ale dzięki szczepionkom było to mniej 
uciążliwe niż w roku 2020. Gmina Wola Uhruska w konkursie „Rosnąca odporność” 
za najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia, 
a 31 października 2021 r. otrzymała z budżetu państwa 250 tys. zł.  

Pomimo pewnych ograniczeń związanych z COVID-19 Samorząd Gminy robił wszystko co 
możliwe, aby w miarę bez zakłóceń zaspokajać zbiorowe potrzeby swoich mieszkańców. 

Szanowni Państwo! 

Przedkładając niniejszy raport z działalności w 2021 r. zapraszam do jego lektury oraz 
rzeczowej oceny działalności Samorządu Gminy Wola Uhruska nakierowanej na pracę 
administracyjną oraz realizację projektów zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb 
mieszkańców Naszej Gminy. 

 

Wójt Gminy 

Wola Uhruska 

/-/ Jan Łukasik 
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II. Realizacja polityk, programów, strategii i uchwał 
Stopień realizacji polityk, strategii czy programów uchwalanych przez Radę Gminy Wola 

Uhruska w roku 2021 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 
dokumenty programowe wraz z oceną stopnia ich realizacji. 

 

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. W roku 2021 nie podejmowano działań w zakresie 
aktualizacji studium czy też opracowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, co nie stanowiło przeszkody w realizacji nowych przedsięwzięć w oparciu 
o indywidualne ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu czy też inwestycji 
celu publicznego.  

W roku 2021 wydano łącznie 34 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, tym 22 dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 zabudowy usługowej 
i 10 zabudowy innej. Wydano również 7 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

2. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Uhruska 

Strategia Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021/2030  

Uchwała nr XXII/144/09 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 29 stycznia 2009 r. 

Uchwała nr XXXII/198/2021 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Uhruska była uchwalona na okres 2009-
2018. Rada Gminy Wola Uhruska uchwałą nr XXVI/158/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021/2030 oraz 
określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym tryb 
konsultacji zdecydowała o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wola 
Uhruska na lata 2021/2030 oraz określiła szczegółowy tryb opracowania projektu 
i harmonogram opracowania tej Strategii. Rada Gminy 29 grudnia 2021 r. przyjęła Strategię 
Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021-2030, w której określono następujące cele 
strategiczne i operacyjne. 

Tab. 3. Cele strategiczne i operacyjne Strategii 

Cel strategiczny 1. Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej, wzmacnianie 

powiązań funkcjonalnych oraz współpracy transgranicznej i międzyregionalnej 

1.1. Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz promocja elektromobilności 

1.2. Rozwój infrastruktury komunalnej i wdrażanie racjonalnej gospodarki odpadami 

1.3. Rozwój usług cyfrowych i infrastruktury telekomunikacyjnej 

1.4. Rewitalizacja i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

1.5. Wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej 

Cel strategiczny 2. Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych, 

rozwój usług spędzania czasu wolnego i promocja gminy 
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2.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

2.2. Rozwój usług i infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

2.3. Upowszechnianie wykorzystujących technologie cyfrowe form dostępu do kultury 

2.4. Promocja gminy 

Cel strategiczny 3. Ochrona walorów środowiska 

3.1. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych. 

3.2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków i infrastruktury publicznej 

3.3. Rozwój niskoemisyjnych i zeroemisyjnych mocy wytwórczych, energetyki rozproszonej 

Cel strategiczny 4. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych i rozwój rynku pracy 

4.1. Wzmacnianie innowacyjności i zaawansowania technologicznego gospodarstw rolnych 

4.2. 
Promowanie przyjaznych środowisku rozwiązań w procesie produkcji rolnej, w tym rozwój 
rolnictwa ekologicznego 

4.3. Rozwój agroturystyki, turystyki wiejskiej i rolniczego handlu detalicznego 

4.4. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości 

Cel strategiczny 5. Wzmacnianie kapitału społecznego i zarządzanie gminą 

5.1. Włączenie i integracja społeczna 

5.2. Rozwój usług społecznych i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej 

5.3. Bezpieczeństwo publiczne 

5.4. Wspieranie oddolnych inicjatyw i poprawa efektywności zarządzania 

 

Dla poszczególnych celów operacyjnych wskazano w Strategii kierunki działań oraz 
wstępnie zidentyfikowane projekty zarówno inwestycyjne jak i społeczne. Spośród 46 
zidentyfikowanych projektów w realizacji na różnym etapie są następujące zadania: 

1) przebudowa drogi powiatowej w Stulnie (zrealizowane w 2021); 

2) budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Gmina Wola Uhruska: 67 instalacji PV 
(zrealizowane w 2021); 

3) przebudowa drogi wojewódzkiej 816: Uhrusk – Siedliszcze (zrealizowane w 2021); 

4) rozbudowa systemu wod.-kan. na terenie Gminy Wola Uhruska; 

5) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stulno; 

6) rozbudowa sieci wod.-kan w tym wymiana starych odcinków sieci; 

7) budowa drogi gminnej 104413L w Woli Uhruskiej – ul. Parkowa i Sportowa; 

8) budowa ciągu komunikacyjnego – ul. Dolna, Piaskowa, część Leśnej i Al. Odrodzenia; 

9) budowa ul. Klonowej; 

10) przebudowa drogi powiatowej w Kosyniu; 

11) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 816 w Bytyniu; 

12) przebudowa zabytkowych obiektów kolejowych w Woli Uhruskiej na cele kulturalne 
wraz z zagospodarowaniem otoczenia; 

13) budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Woli Uhruskiej; 

14) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym. 
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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 o zasady programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji 
w województwie 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 2021 
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. W 2021 r. wykonany został plac zabaw 
z siłownią zewnętrzną, a na remont budynku byłego dworca kolejowego i wieży 
ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu przy tych obiektach pozyskano 
dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 

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 (od drogi wojewódzkiej do ul. Gimnazjalnej) oraz 
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ul. Sportową do jej połączenia z ul. Gimnazjalną o długości ok. 930 m. W 2021 r. 
wykonano dokumentację techniczną tego przedsięwzięcia.  

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 został zakończony w 2021 r. 

Inne działania przewidziane w Lokalnym Programie Rewitalizacji nie były realizowane 
w roku 2021. 

 

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 miały 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. 4. Działania realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Lp. Obszar Zakres zadań Stopień realizacji w 2021 r. 

1 
Obiekty 
społeczeństwa 

Gminy Wola Uhruska  

Montaż paneli fotowoltaicznych 
w gospodarstwach domowych 

(200 obiektów) 2016-2020. 

Wykonano 67 instalacji na 
budynkach prywatnych o łącznej 

mocy 204 kWp 

2 
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 

3 
Środki transportu 

oraz drogi  

Poprawa stanu dróg oraz 
stopniowa wymiana środków 

transportu. 

Wykonano modernizację drogi 

powiatowej w Stulnie oraz drogi 

gminnej Mszannie.  

Realizowano także remonty bieżące 

dróg Gminy Wola Uhruska. 

 

5. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wola 
Uhruska na lata 2020- 2032  

Uchwała nr XXVII/168/2021 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

Nadrzędnym długoterminowym celem Programu jest oczyszczenie terenu Gminy Wola 
Uhruska z wyrobów zawierających azbest, poprzez stosowanie się do harmonogramu 
stopniowego usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Zgodnie z bazą wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wola Uhruska na 
koniec roku 2020 pozostawało do unieszkodliwienia 3 230,315 Mg takich wyrobów od osób 
fizycznych i prawnych. 

W roku 2021 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 
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zakwalifikowani otrzymają pomoc w postaci bezpłatnego demontażu i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W 2021 prowadzony był nabór 
kolejnych zgłoszeń zamiaru usunięcia takich wyrobów. Do Urzędu Gminy Wola Uhruska 
wpłynęło 40 zgłoszeń obejmujących 5 513 m2 eternitu, tj. ok. 82,7 tony. Wg ogólnopolskiej 
bazy wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wola Uhruska pozostaje do 
unieszkodliwienia 3 112,219 ton takich wyrobów, w tym 2 984,870 ton u osób fizycznych. 

 

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 
2021 wraz z przyporządkowaniem do poszczególnych obszarów działalności ochronnej: 

1) w zakresie ochrony powietrza: 

• budowa sieci gazowej, 

2) w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodno-ściekowej: 

• modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Bytyniu, 

• pozyskanie środków na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 
ścieków w Stulnie, 

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 
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, ale zakłada się dalszą 
realizacje projektów poprawiających jakość środowiska naturalnego Gminy. 

 

7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
na lata 2017-2022 

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 w ilości 4 lokali (2 w Woli Uhruskiej i 2 w Macoszynie Dużym) o łącznej powierzchni 
użytkowej 194,46 m2. W trakcie roku 2021 nie nastąpiły żadne zmiany w ilości lokali 
mieszkalnych. 
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Z tytułu czynszu Gmina w 2021 r. osiągnęła przychody w kwocie 4 567,30 zł. 
W zakresie wydatków na bieżącą eksploatację i modernizację lokali nie ponoszono kosztów. 

 

8. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Wola 
Uhruska na lata 2014-2020  

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

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. 

2. Podwyższanie jakości zasobów ludzkich poprzez rozwój gminnego systemu edukacji. 

3. Rozwiązywanie problemów zdrowotnych oraz walka z patologiami społecznymi. 

4. Prowadzenie aktywnej polityki pomocy społecznej: 

Dla każdego z ww. celów szczegółowych opracowano różnego rodzaju działania 
wskazując podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz wskaźniki stopnia realizacji. W 2021 
r. w ramach realizacji Strategii realizowane były różnorakie działania opisane w dalszej części 
raportu – przy omawianiu działań Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie 
poszczególnych sfer życia społeczno-gospodarczego mieszkańców. 

Jednocześnie w 2021 r. przystąpiono do opracowania strategii rozwiązywania 
problemów społecznych na kolejny okres, tj. na lata 2022-2030. W ramach prac został 
przygotowany projekt dokumentu, który podlegał konsultacjom społecznym w formie ankiety 
internetowej oraz spotkania konsultacyjnego. Strategia ta zosała przyjęta przez Radę Gminy w 
lutym 2022 r. 

 

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.  

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 w ramach programu w 2021 r.: 

1) odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego; 

2) prowadzono 8 postępowań z zakresu – „Niebieska Karta”, z których 5 zostało zakończonych 
i 3 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); 
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4) udzielono wsparcia żywnościowego dla 5 rodzin z występującym problemem przemocy; 

5) prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym 
i przemocą w rodzinie. 

 

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. 

2. Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu. 

3. Inicjowanie i rozwój różnorodnych działań na rzecz dzieci i młodzieży. 

4. Wdrażanie nowoczesnych metod pracy z rodziną i dzieckiem. 

Realizację Programu powierzono wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy 
wskazując również konieczność współdziałania z instytucjami z terenu powiatu włodawskiego 
zajmującymi się zagadnieniami funkcjonowania rodziny. 

W 2021 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 2021 

Uchwała nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Celem głównym Programu była poprawa jakości życia osób i rodzin dotkniętych 
problemem uzależnień, ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 
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. 

Realizację Programu powierzono Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która m.in. zorganizowała Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem 
alkoholowym i przemocą w rodzinie. W ramach działania Punktu zatrudniony jest psycholog, 
który w 2021 r. udzielił 194 porad w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym o charakterze 
wspierającym i motywującym do podjęcia pracy nad sobą. 

W 2021r. Komisja prowadziła rozmowy motywujące z 9 osobami zgłoszonymi z terenu 
Gminy w ramach postępowania zmierzającego do poddania się leczeniu odwykowemu. 
W wyniku przeprowadzonych rozmów 1 osoba poddała się dobrowolnemu leczeniu 
odwykowemu, w stosunku do 3 osób skierowano wnioski do sądu, a pozostałe korzystają 
z dalszych konsultacji u psychologa w Punkcie Konsultacyjnym. 
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12. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. 

Uchwała nr XXIV/145/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 17 grudnia 2020 r. 

W programie przewidziano współpracę finansową obejmującą wspieranie i powierzanie 
organizacjom wykonywania 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 120 000 zł. W ramach realizacji 
Programu ogłoszony został otwarty konkurs na wspieranie zadań publicznych, do którego 
przystąpiły 2 organizacje pozarządowe z terenu Gminy Wola Uhruska. 

W wyniku konkursu ofert przekazano organizacjom następujące kwoty: 

1) 65 000,00 zł – na organizację współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym 
i ponadregionalnym w zakresie piłki nożnej; 

2) 28 632,00 zł – na organizację zajęć pieśni i tańca dla dzieci i młodzieży. 

 

13. Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2021-2027 

Uchwała nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Celem głównym Programu jest Zapobieganie zjawisku narkomanii na terenie gminy 
Wola Uhruska oraz udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w których występują 
problemy narkomanii. W Programie wskazano również cele szczegółowe oraz 
przyporządkowane im działania, które w 2021 r. z były realizowane w ramach działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

 

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 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 2021 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 4 243 posiłki dla 48 
dzieci. Koszt realizacji Programu wyniósł 16 230 zł, z czego kwota 15 636 zł stanowiła dotacja 
z budżetu państwa. 

 

15. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w Gminie Wola Uhruska na 2021 r.  

Uchwała nr NR XXVI/164/2021 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 25 lutego 2021 r. 

W 2021 r. w ramach realizacji Programu oddano do schroniska 3 bezdomne psy. 
Zawarto 8 umów adopcji psów. Ponadto zawartych zostało 7 umów społecznych opiekunów 
kotów, którym wydano ok. 700 kg karmy na potrzeby dożywiania wolno żyjących kotów oraz 
sfinansowano sterylizację lub kastrację 15 wolno żyjących kotów. 
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16. Plany odnowy wsi Wola Uhruska, Kosyń, Uhrusk, Stulno, Siedliszcze 

Uchwały: 

1) 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.; 

2) nr XVI/87/2012 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 22 marca 2012 r.; 

3) nr XVI/86/2012 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 22 marca 2012 r.; 

4) nr XXXVIII/222/10 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 29 czerwca 2010 r.; 

5) nr XXXVIII/221/10 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 29 czerwca 2010 r. 

Podstawowymi celami programów odnowy wsi było 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 programowania 
ww. planów upłynął w latach 2018 oraz 2020. W 2021 r. realizowano następujące zadania 
określone w poszczególnych planach: 

1) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Woli Uhruskiej; 

2) budowa drogi gminnej nr 104413L w Woli Uhruskiej;  

3) gazyfikacja wsi w ramach projektu „Gazyfikacja rejonu Włodawy" – wydawano decyzje 
lokalizacyjne dla projektowanych odcinków sieci gazowniczej; 

4) rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Woli Uhruskiej; 

5) zagospodarowanie parku; 

6) adaptacja obiektów po PKP do celów kulturalno-turystycznych; 

7) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Stulnie; 

8) modernizacja drogi wojewódzkiej nr 816 w Uhrusku i Siedliszczu. 

 

17. 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. Liderem 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. 

Priorytet 2: Efektywna gospodarka lokalna. 



Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2021 

15 

 

Priorytet 3: Poprawa skuteczności usług publicznych w zakresie pomocy społecznej, zdrowia, 
edukacji oraz bezpieczeństwa publicznego. 

W Strategii wskazywano kierunki działań oraz Plan działań inwestycyjnych, w którym 
dla Gminy Wola Uhruska wskazano 5 działań, z których w roku 2021 i poprzednich realizowano 
w różnym zakresie. Do najważniejszych należą: 

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 2021 r. pozyskując dotację z RPO 
WL na rozbudowę sieci wod.-kan. oraz 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, natomiast 
tzw. „rampę kolejową” (obecnie ul. Kolejowa) przebudowano w 2020 r. 

 

18. Realizacja uchwał Rady Gminy 

W 2021 r. odbyło się 7 sesji Rady Gminy, w tym 2 zwołane w trybie nadzwyczajnym 
na wniosek Wójta Gminy. 

Rada Gminy w roku ubiegłym z 51 przedkaładanych jej projektów uchwał podjeła 51, 
czyli wszystkie. Najwięcej, aż 27 dotyczyło spraw finansowych (budżet Gminy i jego zmiany – 
8, Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany – 7 , podatki i opłaty – 7, dotacje, dopłaty 
i pomoc finansowa – 3, sprawozdania finansowe – 2): 

• Strategii Rozwoju Gminy do 2030 roku – 2 

• organizacji oświaty– 3, 

• planów pracy Komisji Rady Gminy– 1, 

• absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy – 2, 

• planów i programów gminnych – 5, 

• rozpatrzenia petycji – 1, 

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

• zagospodarowania odpadów komunalnych – 3, 

• gospodarki wodno-ściekowej – 2, 

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

• gospodarowania mieniem Gminy zbycia nieruchomości na rzecz WOT – budynku po Szkole 
Podstawowej w Woli Uhruskiej przy ul. Szkolnej – 2, 

• kąpieliska – 1. 

Realizację zdecydowanej większości uchwał powierzono Wójtowi Gminy. Wyjątek 
stanowiły uchwały w sprawach planów pracy Komisji Rady Gminy oraz uchwała w sprawie 
petycji. Nie odnotowano spraw dotyczacych 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 2021 r. było – 6. Ponadto w minionym roku odrębnie zorganizowano 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz Komisj 
Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji. Komisje Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz 
Społeczna realizowały swoje zadania w trakcie posiedzeń wspólnych. Radni, w szczególności 
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Przewodniczacy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy uczestniczyli także w spotkaniach 
organizowanych w Urzędzie Gminy oraz poza nim aktywnie właczając się do prac na rzezcz 
samorządu. 

W stosunku do jednej z uchwał Rady Gminy Wola Uhruska dotyczącej określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
gminę Wola Uhruska, Wojewoda Lubelski wszczął postępowanie nadzorcze w wyniku, którego 
uchwała podlegała reasumpcji w zakresie wskazywanym przez Wojewodę. 

 

 

III. Podsumowanie działalności jednostek organizacyjnych 
i podległych Gminie 
 

1. Urząd Gminy Wola Uhruska 

W 2021 r. nie są nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Wola 
Uhruska, natomiast na stanowisku do spraw ogólnoorganizacyjnych i koordynacji czynności 
kancelaryjnych nastąpiło zatrudnienie w ramach robót publicznych na czas nieobecności 
pracownika. 

 

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. 5. Podstawy opodatkowania podatkami lokalnymi. 

Lp. Przedmiot opodatkowania Podstawa 
Jednostka 

miary 

1 Podatek rolny – osoby fizyczne 

 gospodarstwa rolne powyżej 1 ha gruntów 2,5q żyta) 2 021,96 ha przel. 
 nieruchomości rolne do 1 ha powierzchni gruntów (5q żyta) 115,34 ha 
2 Podatek rolny – osoby prawne 

 gospodarstwa rolne powyżej 1 ha gruntów (2,5q żyta) 137,53 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 48 133,15 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 
0,16 ha 

 grunty pozostałe 427 080,41 ha 
 budynki mieszkalne 130 564,32 m2 
 budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 3 842,81 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 
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 budynki pozostałe 22 590,76 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 272 801,40 PLN 
4 Podatek od nieruchomości – osoby prawne 

 grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 130 454,00 m2 
 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami 

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

78,63 ha 

 grunty pozostałe 122 621,00 ha 
 budynki mieszkalne 3 201,54 m2 
 budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 5 559,72 m2 
 budynki pozostałe 3 353,05 m2 
 Budowle 

26 338 
824,10 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) 
2 szt. 

 samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 

wyższej jak 12 t (inny system zawieszenia- 3 osie) 
2 szt. 

 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. 

 przyczepy z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej jak 12 t (zawieszenie 

pneumatyczne – 2 osie) 

1 szt. 

 przyczepy z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów równej lub wyższej jak 12 t (inny system 

zawieszenia – 1 oś) 

1 szt. 

 autobus o liczbie miejsc do siedzenia wyższej niż 22 poza kierowcą 3 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. 

 
 Budżet Gminy Wola Uhruska na 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr XXV/155/2020 Rady 
Gminy Wola Uhruska z dnia 29 grudnia 2020 r., w której określono planowane dochody 
w kwocie 21 773 665,56 zł, a wydatki w kwocie 22 860 527,13 zł. 

 Na dochody własne składały się m.in.: 

− podatek od nieruchomości – 1 201 992,45 zł, 

− podatek rolny – 335 511,70 zł, 

− podatek leśny – 213 753,33 zł, 

− podatek od środków transportowych – 14 255,00 zł, 

− podatek od spadków i darowizn – 42 535,00 zł, 

− podatek od czynności cywilno-prawnych – 107 870 zł, 

− odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 35 756,74 zł. 
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W trakcie roku 7 razy dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których dochody 
wyniosły 29 003 374,07 zł na plan (po zmianach w trakcie roku) 24 415 600,80 zł, 
co stanowi 118,79 % wykonania. Wydatki po zmianach w ciągu roku wyniosły 
20 734 321,75 zł na plan 24 502 462,37 zł co stanowi 84,62 %, z czego wydatki 
majątkowe wyniosły 2 861 406,50 zł. 

Na początku roku 2021 zadłużenie Gminy Wola Uhruska wynosiło 5 047 350 zł, a na 
koniec roku 3 798 350,00 zł. 

Wola Uhruska jest w posiadaniu mienia komunalnego o łącznej wartości 
52 489 239,66 zł, w tym m.in. grunty o wartości 2 839 446,87zł, budynki o wartości 
11 325 048,68 zł, budowle o wartości 31 370 008,92 zł, środki transportowe o wartości 
541 785,73 zł.  

W trakcie 2021 r. nastąpiła istotna zmiana w stanie mienia komunalnego Gminy 
polegająca na zbyciu nieruchomości przy ul. Szkolnej 2 w Woli Uhruskiej będącej do 2019 r. 
siedzibą Szkoły Podstawowej. Na nieruchomości zlokalizowane są: budynek szkolny, sala 
gimnastyczna, garaż, budynek gospodarczy oraz budowle. Łączna bieżąca wartość księgowa 
całej nieruchomości wynosiła 1 083 501,58 zł. Wg operatu szacunkowego sporządzonego 
na zlecenie gminy wartość rynkowa określona metodą odtworzeniową nieruchomości wynosiła 
3 511 365,00 zł. Nabywcą nieruchomości był Skarb Państwa – Ministerstwo Obrony 
Narodowej z jednoczesnym ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Rejonowego Zarządu 
Infrastruktury w Lublinie z przeznaczeniem na potrzeby kwaterunkowo-szkoleniowe dla nowo 
formowanej jednostki wojskowej – 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 
Ostateczna kwota uzyskana ze sprzedaży ww. nieruchomości wyniosła 3 070 000 zł i 
wynikała z operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie Rejonowego Zarządu 
Infrastruktury w Lublinie określającego wartość rynkową metodą porównywania parami. 
Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego została zawarta 16 grudnia 2021 r. 
Nieruchomość została protokolarnie przekazana nabywcy w dniu 21 grudnia 2021 r.  

Również w 2021 r. Gmina wniosła aportem do Przedsiębiorstwa Usługowo-
Wytwórczego środki trwałe na łączną kwotę netto 1 487 621,18 zł, na którą złożyły się 
następujące obiekty: budynek stacji uzdatniania wody wraz z systemem technologicznym, 
agregat prądotwórczy, obudowy studni głębinowych wraz z instalacjami wodociągowymi 
i kanalizacyjnymi, place i drogi wewnętrzne, ogrodzenie z bramą wjazdową, instalacja 
fotowoltaiczna wraz z zasilaniem. 

Ponadto z końcem roku 2020 zostały przekazane w formie dzierżawy obiekty po SP 
ZOZ w Woli Uhruskiej dla P. Violetty Żylińskiej prowadzącej działalności leczniczą w postaci 
Przychodni Medycyny Rodzinnej. 

Od 1 stycznia 2020 r. 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, do których należą: 

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 ramach obsługi Referat prowadził również sprawy dowożenia uczniów do szkół. 
Do końca roku szkolnego 2020/2021 dowóz uczniów prowadziło Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Chełmie Sp. z o.o., ul. Hutnicza 3, 22-100 Chełm, które w 2021 r. uległo 
likwidacji. W związku z tym od 1 września 2021 r. dowóz uczniów był realizowany przez Firmę 
Handlowo-Usługową ANDAX z Woli Uhruskiej. W roku 2021 r. na podstawie opnii Regionalnej 
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Izby Obrachunkowej w Lublinie podjęta została decyzja, aby dowożeniem objąć uczniów 
zamiszkujących na terenie gminy i uczęszczających do szkół podstawowych poza ich obwodami 
oraz uczniów, których odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a siedzibą szkoły jest 
mniejsza niż odpowiednio 2 i 3 km. 

Do zadań przejętych od GZEA należało również określenie wysokości dotacji do Szkół 
Podstawowych w Macoszynie Dużym i w Uhrusku prowadzonych przez Społeczno-Oświatowe 
Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym w Łomży.  

 

W roku 2021 Gmina Wola Uhruska przekazała dotacje na funkcjonowanie ww. szkół 
w następujących kwotach:  

1) Szkoła Podstawowa Macoszynie Dużym – 911 209,52 zł, w tym: 

• funkcjonowanie Szkoły Podstawowej 632 385,79 zł, 

• funkcjonowanie oddziału przedszkolnego 183 653,16 zł, 

• realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy 90 871,54 zł, 

• wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 4 299,03 zł; 

2) Szkoła Podstawowa Uhrusk – 536 045,72 zł, w tym: 

• funkcjonowanie Szkoły Podstawowej 356 209,80 zł, 

• funkcjonowanie oddziału przedszkolnego 168 144,32 zł, 

• realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy 9 780,92 zł, 

• wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 1 910,68 zł. 

 

1.2. Referat Rozwoju Gospodarczego 

Do podstawowych zadań, poza obsługą administracyjną, Referatu należy prowadzenie 
wszelkich spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i utrzymaniem inwestycji 
realizowanych przez Gminę Wola Uhruska. 

Tab. 6. Wykaz zamówień publicznych prowadzonych w 2021 r. 

Lp. Nazwa 
Tryb: 

przetarg pzp/ 
ogłoszenie poza pzp 

Wartość udzielonego 
zamówienia 

1 
Budowa drogi gminnej nr 104413L w 
Woli Uhruskiej 

przetarg pzp 
1 640 000,00 

2 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości 

zamieszkanych na terenie gminy Wola 

Uhruska oraz prowadzenie punktu 
selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych 

przetarg pzp 

487 948,77 zł 

3 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nad inwestycją cz.1: 

„Budowa drogi gminnej nr 104413L w 
Woli Uhruskiej”, cz. 2: „Dostawa i 

montaż instalacji fotowoltaicznych na 
terenie Gminy Wola Uhruska w ramach 

projektu »Budowa instalacji 
fotowoltaicznych na terenie gminy Wola 

Uhruska«” 

ogłoszenie poza pzp 9 722,73 
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4 

Opracowanie projektu technicznego 

rozbudowy Szkoły Podstawowej 

w Macoszynie Dużym 

ogłoszenie poza pzp 47 900,00 

5 

Usunięcie odpadów z folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach typu Big Bag. 

ogłoszenie poza pzp brak ofert 

6 
Dostawa materiałów biurowych na 
potrzeby Urzędu Gminy w Woli 

Uhruskiej. 

ogłoszenie poza pzp 
8 884,52 

7 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z Urzędu Gminy Wola 

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

Uhruska 

ogłoszenie poza pzp 

24 420,00 
 

8 
Dostawa tonerów do drukarek 
laserowych. 

ogłoszenie poza pzp 3 571,24 

9 
Wykonanie sufitu podwieszanego, 
oświetlenia oraz malowanie ścian w 

świetlicy w Uhrusku 

negocjacje poza pzp 23 005,00 

10 
Wykonanie monitoringu składowiska 

odpadów w Bytyniu 
ogłoszenie poza pzp 9 151,20 

11 

Wykonywanie robót związanych z 
bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych 

w 2021 r. na terenie gminy Wola 
Uhruska 

ogłoszenie poza pzp 157 578,00 

12 

Opracowanie projektu technicznego 

budynku „Gminnego Centrum 
Ratownictwa” w Woli Uhruskiej” 

ogłoszenie poza pzp 34 440,00 

13 
Dostawa komputera przenośnego 
(laptopa) - USC 

ogłoszenie poza pzp 3 373,57 

 

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu 
Gminy Wola Uhruska, w tym jej jednostek 

budżetowych w okresie od 1 lipca 2021 r. 

do 30 czerwca 2025 r. 

  

14 

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Stulno gm. 
Wola Uhruska 

przetarg pzp 
983 016,00 

1 889 000,00 

15 

Dostawa i montaż infrastruktury 

rekreacyjnej - placu zabaw typu street 
workout z elementami sprawnościowymi 

w miejscowości Wola Uhruska w ramach 
projektu „Budowa infrastruktury 

rekreacyjnej w miejscowości Wola 

Uhruska” 

ogłoszenie poza pzp 18 300,00 

16 

Ogłoszenie w sprawie odbioru folii 

rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej. 

ogłoszenie poza pzp unieważniono 

17 

Wykonanie modernizacji drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Mszanna dz. nr 431/1 gm. 

Wola Uhruska dł. 0,710 km. 

ogłoszenie poza pzp 113 162,21 

18 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nad inwestycją 
pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Stulno gm. Wola Uhruska”" 

ogłoszenie poza pzp 14 850,00 
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19 
Dostawa komputera przenośnego 

(laptopa). 
ogłoszenie poza pzp 3 839,88 

20 

Budowa ogólnodostępnego placu 
zabaw na działce nr 237/6 w ramach 

projektu „Zagospodarowanie Parku w 
Woli Uhruskiej na cele rekreacyjne 

poprzez montaż obiektów małej 
architektury 

ogłoszenie poza pzp 54 080,01 

21 
Rozbudowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej w ul. Sportowej 
ogłoszenie poza pzp 98 400,00 

22 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nad inwestycją pn. 
„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w 

miejscowości Wola Uhruska” 

ogłoszenie poza pzp 2 500,00  

23 
Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS wraz 
z listwami zasilającymi 

ogłoszenie poza pzp  unieważniono 

24 Obsługa prawna PZP ogłoszenie poza pzp  

25 
Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS wraz 

z listwami zasilającymi 
ogłoszenie poza pzp 6 020,85 

26 

Projekt techniczny budynku sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem 

sanitarnym w dobudowie do istniejącej 
szkoły podstawowej w Macoszynie 

Dużym 

ogłoszenie poza pzp 10 300,00 

27 
Dostawa tonerów oraz bębna do 

drukarek laserowych 
ogłoszenie poza pzp 2 051,64 

28 

Przeprowadzenie okresowych kontroli 
stanu technicznego obiektów 

budowlanych będących własnością 
Gminy Wola Uhruska i założeniem książki 

obiektu budowlanego. 

ogłoszenie poza pzp 6 200,00 

 

W 2021 r. w Gminie Wola Uhruska prowadzone były w różnym zakresie następujące 
zadania inwestycyjne: 

1. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie Gminy Wola Uhruska 
(rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bytyniu). 

2. Budowa 67 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych. 

3. Modernizacja (utwardzenie tłuczniem) drogi gminnej w Mszannie. 

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

5. Rozpoczęcie budowy drogi gminnej (część ul. Parkowej i ul. Sportowa). 

6. Budowa i rozbudowa placów zabaw: przy Szkole Podstawowej, w parku oraz na 
terenach rekreacyjnych przy ośrodku Pompka.  

7. Rozpoczęcie prac projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 
ścieków w Stulnie. 

8. Rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym 
– sala gimnastyczna z zapleczem. 

9. Rozpoczęcie prac projektowych budowy Gminnego Centrum Ratownictwa w Woli 
Uhruskiej. 

10. Przebudowa drogi powiatowej w Stulnie – zadanie Powiatu Włodawskiego realizowane 
z udziałem środków budżetu Gminy. 

11. Modernizacja (utwardzenie tłuczniem) kilkunastu dróg w Bytyniu i Woli 
Uhruskiej – w ramach zagospodarowania poscaleniowego.  
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12. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 816 na odcinku Uhrusk – Siedliszcze – 
granica z Gminą Ruda-Huta – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie. 

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. 

W roku 2021 r. na mocy uchwały XXXI/198/21 rady Powiatu Włodawskiego z dnia 29 
września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, odcinka drogi powiatowej 
zlokalizowanej na terenie Gminy Wola Uhruska została zaliczona do kategorii dróg gminnych 
droga Mszanka – Łukówek o długości 4 256 m. 

Na nieutwardzonych drogach gminnych i wewnętrznych  przeprowadzono prace 
remontowe polegające na dowiezieniu gruzu lub żwiru oraz na profilowaniu równiarką na 
łączną kwotę 268 501,55 zł. Łącznie poprawiono stan 25 dróg gruntowych w większości 
sołectw. 

Ponadto w sołectwach Wola Uhruska i Bytyń na zlecenie Starostwa Powiatowego we 
Włodawie przeprowadzone zostały, w ramach zagospodarowania poscaleniowego roboty 
modernizacyjne kilkunastu dróg wiodących do terenów rolnych i leśnych.   

Wśród zadań realizowanych przez Referat było również przygotowywanie 
i przeprowadzenie przetargów na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie 
Gminy. W roku 2021 przygotowano i upubliczniono 12 wykazów nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy, najmu, użyczenia lub sprzedaży. Przeprowadzono 1 przetarg na dzierżawę 
gruntów, w wyniku których zawarto 1 umowę dzierżawy. W zakresie sprzedaży nieruchomości 
ogłoszono 12 przetargów nieograniczonych i 3 przetargi ograniczone na zbycie nieruchomości 
mienia Gminy. W wyniku przetargów sprzedano 11 działek na łączną kwotę 284 418,00 zł. 
Bezprzetargowo, w wyniku rokowań zbyto 1 nieruchomość (3 działki wraz zabudowaniami po 
byłej szkole podstawowej) za kwotę 3 070 000,00 zł. Z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 
(63,4729 ha, 69 umów) uzyskano dochody w kwocie 12 319,65 zł. Z tytułu dzierżaw innych 
składników mienia oraz najmu uzyskano dochody w kwocie 98 524,35 zł. 

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 12 działek gminnych. Dochody z tytułu opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczyste wyniosły w 2021 r. 4 917,24 zł. Dochody z tytułu opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podst. ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wyniosły 480,21 zł. 

Kolejnym zadaniem realizowanym w Referacie były sprawy związane z wycinką drzew. 
W 2021 r. do Urzędu Gminy Wola Uhruska wpłynęło 6 wniosków o wydanie zezwolenia na 
wycinkę drzew oraz 80 zgłoszeń zamiaru wycinki drzew. Wójt Gminy Wola Uhruska wydał 
6 decyzji zezwalających na wycinkę 58 drzew oraz odmawiających wycięcia 6 drzew. 
Nie wniesiono sprzeciwów do 80 zgłoszeń zamiaru wycinki 1510 szt. drzew. Ponadto uzyskano 
15 decyzji Starostwa Powiatowego zezwalających na wycinkę łącznie 1169 szt. drzew z działek 
gminnych. Konieczność wycinki tak dużej ilości drzew wiązała się z modernizacją dróg na 
obszarze scalenia gruntów wsi Bytyń, części wsi Józefów i części wsi Wola Uhruska.  

Referat prowadził również sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku na 
terenie Gminy oraz prowadzeniem ewidencji ilości odbieranych od mieszkańców Gminy 
odpadów komunalnych oraz prowadzenie rozliczeń z przedsiębiorcą, któremu zostało zlecona 
ta usługa. 

 

 



Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2021 

23 

 

 

 

Tab. 7. Ilość odpadów odebranych z miejsc i obiektów użyteczności publicznej w latach 2019-2021 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 

2021 662 325 23 400,00 

 
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 2021 wyniosły łącznie 397 765,83 zł. 

Ilość odpadów odebranych i zebranych z terenu Gminy Wola Uhruska w roku 2021 
wyniosła: 

1) opakowania z tworzyw sztucznych – 9,0400 Mg; 

2) opakowania z metali – 9,1570 Mg; 

3) opakowania ze szkła – 88,4100 Mg; 

4) zmieszane odpady opakowaniowe – 145,4100 Mg; 

5) zużyte opony – 6,0800 Mg; 

6) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 11,9400 Mg;  

7) odpadowa papa – 1,5600 Mg; 

8) żelazo i stal – 9,0700 Mg; 

9) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 1,7350 Mg;  

10) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – 0,0020 Mg; 

11) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (w tym popiół) – 17,1800 
Mg; 

12) inne odpady nieulegające biodegradacji – 9,6600 Mg; 

13) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 222,6200 Mg; 

14) odpady wielkogabarytowe – 41,1400 Mg; 

15) opakowania z tektury – 42,6100 Mg; 

16) odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 11,9600 Mg; 

17) odpady ulegające biodegradacji – 49,7200 Mg. 

Procesowi recyklingu lub do ponownego wykorzystania przekazano łącznie 183,454 Mg 
uzyskując wymagne poziomy recyklingu. 

W ramach zimowego utrzymania dróg w 2021 r. na rzecz gminnej spółki komunalnej – 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli Uhruskiej wydatkowano kwotę 
57 753,90 zł oraz kwotę 11 782,36 na odśnieżanie chodników. Spółce tej zlecano także usługi 
zamiatania ulic na łączną kwotę 9 847,62 zł. 

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 w oparciu o dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 
o Charakterze Użyteczności Publicznej funkcjonowała linia autobusowa na trasie Kosyń-
Włodawa. W okresie letnim Samorząd Województwa Lubelskiego finansował wraz 
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z samorządami gmin Wola Uhruska, Ruda-Huta, Włodawa oraz Miast Chełm i Włodawa, a także 
Powiatu Włodawskiego weekendowe kursowanie szynobusu na linii kolejowej Chełm – 
Włodawa. 

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 2021 r. Urząd Stanu Cywilnego: 

1) przyjął i zrealizował 205 wniosków o wydanie dowodów osobistych; 

2) zrealizował 24 unieważnień dowodu osobistego; 

3) przyjął 15 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego; 

4) wydał 446 odpisów aktów stanu cywilnego; 

5) dokonał 560 aktualizacji danych w Rejestrze PESEL; 

6) sporządził 52 akty stanu cywilnego; 

7) sporządził 77 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego; 

8) sporządził 291 przypisków w aktach stanu cywilnego; 

9) wykonał 446 migracji aktów stanu cywilnego; 

10) wykonał 17 czynności materialno-technicznych tj. sprostowania, uzupełnienia lub 
unieważnienia aktów stanu cywilnego; 

11) wydał/przyjął 17 zaświadczeń/zezwoleń/oświadczeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego; 

12) przyjął i rozpatrzył 1 wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę   konopi włóknistych; 

13) dokonał 115 czynności związanych z realizacją obowiązku meldunkowego; 

14) przyjął i rozpatrzył 31 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru 
zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej 
z dowodami osobistymi; 

15) wydał 58 zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

16) zrealizował nadanie 17 nr PESEL, 

17) do kwalifikacji wojskowej stanęło 11 poborowych; 

18) przyjął i rozpatrzył 8 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej; 

19) udzielił 53 porad w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

Ponadto w zakresie działalności Urzędu pozostawały sprawy wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz uprawę maku i konopi włóknistych, a także sprawy 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zarządzania kryzysowego. 

W 2021 r. wydano 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 2 zezwolenia 
wygaszono z powodu likwidacji punktu sprzedaży. Ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. 
funkcjonowały 4 punkty gastronomiczne oraz 7 punktów prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

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, natomiast dwie włączone do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Wola Uhruska i OSP Uhrusk, a pozostałe jednostki to: 
OSP Piaski i OSP Zbereże, a także OSP Siedliszcze jako jednostka typu M (motopompa) 
i podstawowy sprzęt gaśniczy.  
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Wg stanu na koniec 2021 r. łączna liczba strażaków deklarujących przynależność do 
OSP (zwyczajnych, honorowych i wspierających) – to 155 osoby. Liczba strażaków mogących 
brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych to 46 osób. 

W roku 2021 łączna liczba zdarzeń na terenie Gminy Wola Uhruska wyniosła 31, w tym 
6 pożarów i 25 miejscowych zagrożeń (pompowania wody, powalone drzewa, wypadki 
drogowe, itp.), alarmów  fałszywy nie było. 

Poszczególne jednostki wyjeżdżały do akcji w następujących ilościach: 

    • OSP Wola Uhruska – 31, 

    • OSP Uhrusk – 11, 

    • OSP Piaski – 0, 

    • OSP Zbereże – 4, 

    • OSP Siedliszcze - 0. 

W roku 2021 jednostki OSP pozyskały sprzęt łączności, środki ochrony osobistej oraz 
drobną armaturę na kwotę 50 861,85 zł, przy udziale wsparcia z następujących źródeł: MSWiA, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej, Fundusz Składkowy KRUS. 

Pozostając w obszarze bezpieczeństwa należy przytoczyć dane statystyczne za 2021 r. 
jakie przekazano Gminie z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie. Łącznie wszczęto 
37 postępowań w sprawie przestępstw, w tym 19 w sprawie przestępstw kryminalnych. 
Potwierdzono łącznie 32 przestępstwa, w tym 17 kryminalnych. Wykrytych przestępstw było 
łącznie 30, w tym 17 kryminalnych. Na gorącym uczynku zatrzymano 12 sprawców, w tym 
5 sprawców przestępstw kryminalnych. Wśród przestępstw wymienić należy 5 kradzieży 
z włamaniem, 5 przestępstw gospodarczych, 4 przestępstwa drogowe, 2 przypadki znęcania 
się nad rodziną, 2 przestępstwa z zakresu narkomanii. 

W 2021 r. ujawniono 132 wykroczenia, z czego 6 sprawców zostało pouczonych, 
a 113 ukaranych mandatem karnym. Ze 113 mandatów 25 stanowiły wykroczenia drogowe, 
a 88 społecznie uciążliwe. W omawianym okresie zatrzymano 7 nietrzeźwych kierujących, 
z czego 6 kierowało pojazdami mechanicznymi, a 1 rowerem. Łącznie zatrzymano 7 praw jazdy, 
z tego 3 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 16 kolizji drogowych (brak osób poszkodowanych). 
Nie odnotowano natomiast żadnego wypadku drogowego. 

W ramach zadań Urzędu Stanu Cywilnego pozostawało również wsparcie 
mieszkańców w zakresie wprowadzania danych do Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej, w której na koniec 2021 r. było 89 podmiotów z główną siedzibą prowadzenia 
działalności gospodarczej na terenie Gminy Wola Uhruska (dla porównania na koniec 2020 r. 
liczba podmiotów wynosiła 90). W trakcie roku dokonano 45 czynności w CEIDG w zakresie: 
zmian -  26, wykreśleń – 9, zawieszeń – 8 oraz wznowień – 2. Ponadto USC prowadził gminną 
ewidencję innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Na koniec 2021 r. w ww. ewidencji 
wpisanych było 28 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 2021 r. wydano 16 883,74 zł, które przeznaczono na działania 
promocyjne Gminy, w tym na dofinansowanie festynów sołeckich, nagrody w konkursach 
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i zawodach, współorganizację Motopikniku, pokazu i rajdu kawaleryjskiego oraz promocję 
w wydawnictwach. Do działań promocyjnych należy również zaliczyć organizację Pleneru 
Plastycznego „Kresy 92”, na który wydatkowano kwotę 12 933,43 zł, oraz udział Gminy 
w przedsięwzięciu 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. Ponadto Gmina 
przystąpiła obok 23 innych jednostek samorządu terytorialnego do przedsięwzięcia 
realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug polegającego na 
opracowaniu strategii marki Nadbużańskiego Parku Klimatycznego BUG, której celem jest 
wyznaczenie nowego i odważnego kierunku rozwoju turystyki szeroko pojętego obszaru 
nadbużańskiego. 

 

2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

W ramach współdziałania Gminy w organizacjami pozarządowymi Gmina udzielała 
wsparcia w postaci udostępniania własnych pomieszczeń do prowadzenia ich działalności 
– większość orgnizacji swoje siedziby ma w obiektach gminnych lub w obiektach gminnych 
jednostek organizacyjnych. 

Poza rzeczowym wsparciem Gmina w ramach Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w 2021 r. przekazała łącznie 93 632 zł na realizację 2 zadań publicznych 
w drodze otwartego konkursu ofert. 

 

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 2021 r. zaplanowano dla wszystkich 
16 sołectw kwotę łączną 289 846,63 zł, z której wydatkowano 245 763,18 zł, co stanowi 
84,79% wykonania. Realizacja zadań zwartych w Funduszu Sołeckim odbywała się przy 
współpracy Referatów jak i pozostałych pracowników Urzędu Gminy. 

W 2021 r. do Wójta Gminy wpłynęło 18 interpelacji i zapytań Radnych, na które Wójt 
udzielił odpowiedzi. Rada Gminy Wola Uhruska podjęła dwie uchwały w sprawie rozpatrzenia 
petycji. Do Gminy nie wpłynęły żadne skagi na działalność Wójta lub kierowników jednostek 
organizacyjnych. 

 

4) Organizacja Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 

W 2021 r. odbywał się Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Obowiązki Wójta Gminy 
– Komisarza Spisowego, w tym zakresie dotyczyły m.in. weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia 
wykazu adresowo-mieszkaniowego, przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów, 
zapewnienie pomieszczeń i sprzętu komputerowego do przeprowadzenia samospisu 
w siedzibie Urzędu, wsparcie rachmistrzów, współpracę z innymi organami spisowymi przy 
organizacji i przeprowadzeniu spisu. Zadania te realizował Gminny Zespół Spisowy. Na terenie 
Gminy początkowo pracowało 2 rachmistrzów, a po rezygnacji jednego z nich powołano 
dwóch kolejnych rachmistrzów. Dzięki takiem zwiększeniu w Gminie nie wystąpiły problemy 
z terminowym zakończeniem spisu. 

 

5) Organizacji zebrań wiejskich 

Na przełomie sierpnia, września i października 2021 r. odbyły się zebrania wiejskie dla 
wszystkich Sołectw Gminy Wola Uhruska. W niektórych zwołano dwa, ze względu na  zmiany 
realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2021 roku (były to następujące sołectwa: Bytyń, Piaski, 



Raport o stanie Gminy Wola Uhruska w roku 2021 

27 

 

Siedliszcze oraz Wola Uhruska). Ze względu na ograniczenia pandemiczne zrezygnowano 
w corocznych posiedzeń o charakterze sprawozdawczo-planistyczno-organizacyjnym 
zwoływanych z inicjatywy Wójta Gminy na początku roku. Mimo przeszkód w  organizacji 
spotkań z mieszkańcami, sprawy sołeckie poruszano w trakcie sesji Rady Gminy z udziałem 
Sołtysów. Jesienne zebrania zwoływane były przez Sołtysów w sprawie określenia wydatków 
Funduszu Sołeckiego na 2022 rok. Cześć z nich odbywała się w drugim terminie ze względu 
na zbyt małą frekwencję, mimo to wszystkie Sołectwa złożyły wnioski do Funduszu Sołeckiego. 
Ogólnie odbyło się 18 zebrań, na których poza ww. sprawami przyjęto szereg zgłoszeń i próśb 
mieszkańców poszczególnych wsi. Najwięcej z nich dotyczyło remontów lokalnych dróg, 
w szczególności gruntowych. Przekazano je do opracowania i realizacji. 

 

Tab. 8. Wykaz terminów zebrań wiejskich 

Lp. Nazwa Sołectwa 
Termin 

zebrania 
Liczba 

uczestników 
Uwagi 

1 Bytyń 16.09.2021 20  
  19.10.2021 12 Zmiana w Funduszu Sołeckim 
2 Józefów 21.09.2021 8  
3 Kosyń 12.09.2021 6  
4 Macoszyn Duży 12.09.2021 6  
5 Majdan Stuleński 26.09.2021 15  
6 Mszanka 19.09.2021 16  
7 Mszanna 21.09.2021 8  
8 Mszanna-Kolonia 28.09.2021 11  
9 Piaski 05.09.2021 11 Zmiana w Funduszu Sołeckim 
10 Potoki 26.09.2021 5  
11 Siedliszcze 19.09.2021 12  
  26.09.2021 11 Zmiana w Funduszu Sołeckim 
12 Stanisławów 19.09.2021 5  
13 Stulno 18.08.2021 15  
14 Uhrusk 12.09.2021 16  
15 Wola Uhruska 07.09.2021 16 Zmiana w Funduszu Sołeckim 
16 Zbereże 12.09.2021 19  

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej 

W 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej po zwiększeniu 
zatrudnienia na stanowisku urzędniczym (przejście za porozumieniem stron z GOPS w Hańsku)  
zatrudnionych było 6 osób: Kierownik Ośrodka, 3 pracowników na stanowiskach urzędniczych 
oraz 2 pracowników socjalnych. Ponadto na umowach zlecenie zatrudniano koordynatora 
Klubu Seniora oraz osobę świadczącą dowóz posiłków do szkół z terenu Gminy Wola Uhruska. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej w 2021 roku realizował szereg 
zadań na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Wola Uhruska.  

Najczęściej występujące w 2021 roku powody przyznawania pomocy przez GOPS to: 

• ubóstwo –  95 rodzin, 

• bezrobocie – 71 rodzin, 

• niepełnosprawność – 27 rodzin, 

• długotrwała lub ciężka choroba – 55 rodzin, 

• potrzeba ochrony macierzyństwa – 9 (w tym potrzeba ochrony wielodzietności – 6 rodzin), 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego – 13 rodzin, 

• alkoholizm – 12 rodzin. 
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Ogółem w roku 2021 bez względu na rodzaj świadczeń, formę, liczbę oraz źródło 
finansowania  z pomocy  skorzystało  147 rodzin (ogólna liczba osób w tych rodzinach – 348). 
We wszystkich tych rodzinach prowadzona była  przez pracowników  socjalnych praca socjalna.  

W roku ubiegłym w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej wypłacano zasiłki stałe 
dla 16 rodzin na kwotę 97 515 zł, ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 14 osób na kwotę 
7 639,00 zł, zasiłki okresowe przyznano 51 rodzinom na kwotę 123 861,00 zł, przyznano 
59 zasiłków celowych na kwotę 41 950 zł. W ramach świadczeń niepieniężnych wydano 
4 243 posiłków dla 48 dzieci na kwotę 16 230 zł, udzielono pomocy w postaci pracy 
socjalnej dla 147 rodzin oraz skierowano 3 osoby do domu pomocy społecznej z jednoczesnym 
ponoszeniem odpłatności na łączną kwotę 67 226,00 zł. 

W ramach działań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek przyznał 
i wypłacił następujące ilości świadczeń: 

• 3 613 zasiłków rodzinnych na  kwotę 415 405 zł, 

• 1 918 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 211 330 zł, 

• 1 177 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 249 295 zł, 

• 793 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 514 675 zł, 

• 50 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 27 187 zł, 

• 51 zasiłków dla opiekuna na kwotę 31 620 zł, 

• 24 świadczenia w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 
24 000 zł, 

• 143 świadczeń rodzicielskich na kwotę 127 251 zł, 

• 406  składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 65 149 zł, 

• 763 składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę 284 584 zł, w tym 205 składek 
rolników. 

W 2021 r. Ośrodek wypłacił 169 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin 
na kwotę 76 254,90 zł egzekwując należności w kwocie 50 398,43 zł. 

W ramach realizacji świadczeń wychowawczych 500+ wypłacono w roku ubiegłym 
6 439 świadczeń na kwotę 3 200 457,85 zł. 

Ośrodek realizował także zadanie dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych. Łącznie 
w ub. r. wypłacono 132 stypendia szkolne na kwotę 117 728,90 zł oraz 2 zasiłki szkolne 
w łącznej kwocie 1 240,00 zł. Ponadto w ub. r. z terenu gminy Wola Uhruska jedno dziecko 
przebywało w pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej o charakterze 
socjoterapeutycznym. Łączny koszt poniesionych przez GOPS wydatków z tego tytułu wyniósł 
23 212, 63 zł. 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez GOPS były sprawy dodatków mieszkaniowych 
i energetycznych - wypłacono 96 dodatków mieszkaniowych na kwotę 19 470,38 zł oraz 93 
dodatki energetyczne na kwotę 1 614,26 zł. 

GOPS prowadził także obsługę Zespołu Interdysycplinarnego do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie – wszczęto 8 postępowań z zakresu „Niebieska Karta”, z których 5 zostało 
już zakończonych. Ponadto we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego 
„Gmina Nadbużańska” im. Waldemara Stelmacha przekazano ok. 40 ton żywności dla 726 
osób z 283 rodzin. Wydawano także 20 Kart Dużej Rodziny oraz 12 zaświadczeń o wysokości 
przeciętnego, miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 
domowego na ptorzeby programu „Czyste Powietrze”. 

W roku końcówce roku 2021 rozpoczął działalność Klub Senior+ w Bytyniu. W założeniu 
Klub ten ma prowadzić zajęcia w wymiarze 20 godz. tygodniowo dla 16 seniorów, jednakże  
z uwagi na pandemię dopiero w II połowie 2021 roku rozpoczęto nabór uczestników do klubu 
poprzez składanie przez nich formularzy rekrutacyjnych. W wyniku czego na początku było 
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9 osób zainteresowanych uczestnictwem w Klubie (obecnie jest ich 21). W grudniu odbyły się 
2 spotkania prowadzone przez zatrudnionego koordynatora, z których uczestnicy byli 
zadowoleni i zadeklarowali zachęcanie  innych do uczestnictwa w Klubie. 

GOPS w Woli Uhruskiej prowadzi systematyczną współpracę z Komendą Powiatową 
Policji we Włodawie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie 
wymiany informacji dotyczących rodzin dotkniętych różnymi problemami, a także poprzez 
wspólne odwiedziny środowisk wymagających wsparcia przez pracowników socjalnych 
i funkcjonariuszy Policji. Działania te pozwalają na skuteczną i szybką pomoc potrzebującym.  

 

3. Zespół Szkół w Woli Uhruskiej 

W skład Zespołu Szkół w roku 2021 wchodziły następujące szkoły placówki 
oświatowe: 

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

2) Przedszkole 

3) Schronisko Młodzieżowe całoroczne. 

Wydatki Zespołu Szkół w 2021 r. wyniosły 3 718 423,37 zł, w tym: Szkoła 
Podstawowa 2 598 972,05 zł, Przedszkole – 402 206,90 zł, Stołówka 295 847,18 zł, Schronisko 
Młodzieżowe 59 227,57 zł, dokształcanie nauczycieli – 9 715,99 zł, stypendia naukowe – 
2 620,00 zł oraz inne wydatki – 349 833,68 zł. 

  Wg. Danych z Systemu Informacji Oświatowej na koniec września 2021 r. do Zespołu 
Szkół uczęszczało 248 uczniów i wychowanków, w tym do: 

1) Przedszkola – 94 wychowanków w 4 oddziałach; 

2) Szkoły Podstawowej – 156 uczniów w następujących oddziałach 

• I klasa - 14 (1 odział), 

• II klasa – 7 (1 oddział), 

• III klasa - 12 (1 oddział), 

• IV klasa – 20 (1 oddział), 

• V klasa – 30 (2 oddziały), 

• VI klasa – 22 (1 oddział), 

• VII klasa – 14 (1 oddział), 

• VIII klasa – 37 (2 oddział). 

Tab. 9. Liczba nauczycieli w Zespole Szkół w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2021 
Lp. Stopień awansu zawodowego Średnioroczna liczba etatów  

1 Nauczyciel stażysta 0,70 
2 Nauczyciel kontraktowy 2,14 
3 Nauczyciel mianowany 4,79 
4 Nauczyciel dyplomowany 18,87 
 Łącznie 26,20 

 

Przeciętna liczba pracowników obsługi wynosiła 9 etatów.  

Do egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. przystąpiło 17 uczniów z terenu gminy, w tym 
8 z SP w Woli Uhruskiej, 7 z SP w Macoszynie Dużym i 2 z SP w Uhrusku. 

Tab. 10. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. 
Uczniowie Matematyka Język polski Język angielski Język angielski 

 pkt % pkt pkt % % pkt % 
SP Wola Uhruska 12,75 51 26,55 37,4 68 59 31,35 57 
SP Macoszyn Duży 6,5 26 21,6 48 18,7 34 - - 
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SP Uhrusk 16 64 34 75,5 34,65 63 - - 

Gmina 10,75 43 25,65 57 27,5 50 31,35 57 

Powiat 10,5 42 25,65 57 30,8 56 29,15 53 
Województwo 11,75 47 27,45 61 34,65 63 26,95 49 

Dane pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 

W roku 2021 w całorocznym Schronisku Młodzieżowym udzielono 781 noclegów, z 
których skorzystało 130 osób. Turystów z zagranicy nie było. 

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 2021 r. 37 822 posiłki, w tym:  

• 18 337 (w tym: 7 533 śniadania, 7 662 obiady i 1 3 142 podwieczorki) na potrzeby 
Przedszkola,  

• 5 350 obiadów na potrzeby GOPS (GOPS Wola Uhruska 3 928, w tym 260 obiadów dla 
Przedszkola, GOPS Hańsk 1 212, GOPS Ruda Huta 65 i GOPS Sawin 145), 

• 12 707 obiadów płatnych, 

• 1 428 posiłków na potrzeby osób korzystających ze schroniska (w tym: 423 śniadania, 
552 obiady, 453 kolacje).  

 

Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym wydano 6 593 obiady, 
natomiast dla uczniów Szkoły Podstawowej w Uhrusku wydano 2107 obiadów.. 

W zespole Szkół działa biblioteka szkolna z księgo zbiorem liczącym ponad 10 tys. 
woluminów. Biblioteka dysponuje 8 komputerami z dostępem do Internetu światłowodowego. 

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 458,07 zł, 
a na dowożenie uczniów kwotę 118 855,15 zł. 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2021 r. do Szkoły 
Podstawowej w Macoszynie Dużym uczęszczało 79 uczniów i wychowanków, w tym 50 
uczniów szkoły podstawowej i 29 wychowanków oddziale przedszkolnym. 

Do Szkoły Podstawowa w Uhrusku uczęszczało łącznie 42 uczniów i wychowanków, 
w tym 27 uczniów szkoły podstawowej i 15 wychowanków w oddziale przedszkolnym. 

 

4. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej 

W roku 2021 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnione były 3 osoby: 
Dyrektor, gospodarz obiektu i elektryk. 

Ośrodek zarządzał następującymi obiektami: 

• hala sportowo-widowiskowa wraz z siłownią i sauną, 

• sala gimnastyczna, 

• stadion sportowy, 

• ośrodek „Pompka”  

• teren rekreacyjny z placem zabaw i zadaszoną sceną, 

• kąpielisko z boiskiem do piłki siatkowej plażowej, 

• kompleks boisk sportowych Orlik 2012. 

• boiska sportowe z placem zabaw i siłownią zewnętrzną, 
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• pole namiotowe i kemping. 

W związku ze sprzedażą w 2021 r. nieruchomości przy ul. Szkolnej 2 sala gimnastyczna tam 
zlokalizowana stała się własnością Skarbu Państwa w zarządzie Rejonowego Zarządu 
Infrastruktury w Lublinie zakupioną na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. 

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 2021 r. wynosił 33 096,28 zł. Wydatki Ośrodka w 2021 r. wyniosły 
452 591,80 zł.  

Liczba podmiotów/osób korzystających z infrastruktury (hala, sala, siłownia, sauna, 
sprzęt pływający itp.) w 2021 roku: 

1) z obiektów sportowych (Hala sportowa, boisko i „Orlik”) skorzystało około 4 175 osób 
w tym z siłowni 609 osób; 

2) noclegi w ośrodku „Pompka” – 1 337 osobodni; 

3) z wypożyczalni kajaków – na kąpielisku 816 osób, na spływy Bugiem 28 osób; 

4) z wypożyczalni rowerów – 1 osoba; 

5) z pola kempingowego – 205 osób. 

 
Tab. 11. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez GOSiR w 2021 r. 

Lp. Miesiąc Nazwa wydarzenia 

1. Lipiec Organizacja „XVII Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej”. 
2. Lipiec Współorganizacja z Pizzerią „OAZA” „V MOTO-PIKNIKU”. 
3. Sierpień Organizacja Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Kresy 92” oraz 

zajęć plastycznych dla dzieci. 
4. Sierpień Wspólnie z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży ze szkół 
podstawowych. 

5. Październik Organizacja „VI Biegu Papieskiego”. 
6. Listopad Organizacja „Zawodów Strzeleckich o Puchar Dyrektora GOSiR”. 

 
Trzeba tu zaznaczyć, że działalność Ośrodka w 2021 r. była bardzo ograniczona 

w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 

 

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej 

W 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona była jedna osoba – Dyrektor. 
Obsługę finansowo-księgową Biblioteki prowadził Urząd Gminy Wola Uhruska. Budżet Gminnej 
Biblioteki Publicznej w 2021 r. wyniósł ogółem 89 822,60 zł, z czego 85 822,60 zł to dotacja 
Gminy, a 4 000 zł to dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił – 9 229 woluminów, zaś na koniec roku 
– 9 242 woluminów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca łączna liczba woluminów na 
początek i koniec 2020 r. wynosiła 2,4. Liczba odwiedzin w bibliotece wyniosła 6 486.   W roku 
2021 Biblioteka zarejestrowała 372 czytelników (w 2020 r. było 360 czytelników). Na koniec 
2021 r. liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosiła 10,2. 

Struktura czytelników wg zajęcia przedstawiała się następująco:  

    • osoby uczące się - 105,  

    • osoby pracujące – 113, 

    • pozostali – 154,  

W roku 2021 czytelnicy wypożyczyli 6 486 woluminów i 60 czasopism, zaś w 2020 r. 
wypożyczyli 5 158 woluminów i 38 czasopism. W poprzednim roku wzbogacono zbiory biblioteki 
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o nowości wydawnicze z literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatury 
popularnonaukowej. Zakupiono 438 książek na kwotę 10 346 zł (w tym 4 000 zł z dotacji 
MKiDN), zaś w 2020 r. zakupiono 543 książki na kwotę 12 339 zł (w tym 6 511 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.  

 W Bibliotece użytkowane są 2 komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz  
1 stanowisko z dostępem do darmowej wypożyczalni Academica umożliwiającej korzystanie ze 
zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Dla osób korzystających z usług biblioteki służymy 
pomocą w doborze literatury i w wyszukiwaniu potrzebnych informacji. 

W 2021 r. Biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia, mające na celu promocje 
czytelnictwa:  

• styczeń – grudzień – kontynuacja ogólnopolskiej akcji społecznej zorganizowanej przez 
Instytut książki pt. „Mała książka – wielki człowiek” mającej  na celu rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych dzieci najmłodszych. 

• kwiecień – maj - Gminny konkurs recytatorski „W krainie poezji” dla dzieci z klas IV-VIII. 

• kwiecień – czerwiec - udział Biblioteki w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”, 
w ramach którego odbyły się szkolenia on-line „Projektowania graficznego 
z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Za udział w projekcie i przeprowadzone szkolenia 
biblioteka otrzymała 6 laptopów. 

• maj – konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania” dla dzieci z klas I-III. 

• październik – listopad – Konkurs plastyczny dla dzieci z klas IV – VIII pt. „Bajkowy świat 
robotów” inspirowany książką  S. Lema „Bajki robotów”. 

• grudzień – konkurs na „ Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy”. 

Ponadto w ciągu minionego roku odbyło się 5 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
dorosłych. 

 

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Uhruskiej 

Rok 2021 był rokiem zamknięcia likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Woli Uhruskiej. W tym czasie SP ZOZ nie prowadził już działalności leczniczej, 
którą to przejęła Przychodnia Medycyny Rodzinnej Violetta Żylińska. W wyniku procesu 
likiwidacyjnego SP ZOZ do budżetu Gminy wpłynęła kwota 253 432,48 zł. 

 

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.  

Główne kierunki działalności spółki to pobór, uzdatnianie i dostarczanie ludności wody 
z trzech ujęć podziemnych (Wola Uhruska, Siedliszcze, Majdan Stuleński), odbiór i oczyszczanie 
ścieków komunalnych w oczyszczalni ścieków w Bytyniu, odbiór ścieków ze zbiorników 
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bezodpływowych, produkcja energii elektrycznej w elektrowni fotowoltaicznej w Woli Uhruskiej 
o mocy 0,5 MW, produkcja rolna w ekologicznym gospodarstwie rolnym o pow. 62 ha, 
prowadzenie stacji kontroli pojazdów, naprawa i diagnostyka pojazdów w warsztacie 
samochodowym, zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy, mechaniczne 
zamiatanie ulic na terenie Gminy. 

Średnie zatrudnienie w Spółce w 2021 r. wynosiło 13,8 i wzrosło w stosunku do roku 
poprzedniego o 0,3 etatu. 

W roku 2021  nastąpiło dokapitalizowanie przez Gminę Spółki aportem na łączną kwotę 
netto 1 487 621,18 zł, na którą złożyły się następujące obiekty: budynek stacji uzdatniania 
wody wraz z systemem technologicznym, agregat prądotwórczy, obudowy studni głębinowych 
wraz z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, place i drogi wewnętrzne, ogrodzenie 
z bramą wjazdową, instalacja fotowoltaiczna wraz z zasilaniem oraz wkładem pieniężnym 
w kwocie 378,82 zł. Po dokapitalizowaniu kapitał podstawowy Spółki wynosi 2 762 500 zł, 
a wszystkie 2 976 udziałów w Spółce należą do Gminy. 

Działalność Spółki w 2021 r. zamknęła się zyskiem w kwocie 62 742,06 zł. 
Na wypracowany zysk składa się głównie wynik działalności działu mechanizacji, hydroforni 
w Woli Uhruskiej, gospodarki rolnej oraz farmy fotowoltaicznej. Stratę wykazały część działu 
komunalnego związanego z oczyszczaniem ścieków, hydrofornie Majdanie Stuleńskim, 
Siedliszczu oraz wodociąg Kosyń/Macoszyn. Straty na hydroforniach powodowane są małym 
zużyciem wody przy stałych kosztach utrzymania i eksploatacji, natomiast strata na 
oczyszczaniu ścieków wynika m.in. ze zwiększonych kosztów utrzymania i eksploatacji 
zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. 

Gmina w 2021 r. obciążyła Spółkę kosztami czynszów pomieszczeń biurowych, farmy 
fotowoltaicznej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na łączną kwotę: 313 479,13 zł brutto, 
natomiast PUW wystawiło dla Gminy Wola Uhruska i jej jednostek organizacyjnych faktury za 
świadczone usługi oraz dopłaty do taryf za wodę i ścieki na łączną kwotę 240 610,68 zł. 

 

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 i obejmuje m.in. 
usługi dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych i kanalizacji kablowej, transmisji danych 
Eternet, dostępu do sieci Internet, zarządzania telefonią IP, udostępnianie infrastruktury, 
w zakresie wież, masztów oraz powierzchni. 

W roku 2021 nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 703 000 zł, z czego 
na Gminę Wola Uhruska przypadła kwota 37 000 zł, która będąc jednym z 19 udziałowców na 
koniec ub. r. posiadała w Spółce 5 172 udziałów na łączną kwotę 258 600 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. 

W skład 7 osobowej Rady Nadzorczej Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o. wchodzi m.in. 
Mariusz Jachimczuk – Sekretarz Gminy Wola Uhruska.  

W 2021 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 828 573,33 zł. Koszty 
działalności operacyjnej w tymże roku wyniosły 1 351 217,94. Działalność spółki w roku 2021 
r. wskazała ujemny wynik finansowy w kwocie -550 557,51 zł. 
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IV. Współpraca Gminy z jednostkami samorządu terytorialnego 
i innymi podmiotami 
 

Gmina Wola Uhruska w roku 2021 współpracowała w wymiarze finansowym 
z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: 

1. Powiat Włodawski – współpraca polegała na przekazaniu kwoty ok. 196 000 zł jako udział 
Gminy w przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Stulno oraz na przekazaniu kwoty 
18 452,70 zł jako pomocy finansowej na organizację przewozów pasażerskich komunikacji 
samochodowej na trasie Macoszyn Duży – Wola Uhruska – Zbereże – Włodawa. Ponadto w 
ramach zagospodarowania poscaleniowego Powiat dokonał utwardzenia tłuczeniem 
kilkunastu dróg w Woli Uhruskiej i Bytyniu.  

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 zawierając porozumienie 
z Województwem Lubelskich na mocy którego gmina przekazała Województwu na to 
zadanie dotację w wysokości 8 462,70 zł. 

W 2021 r. Gmina Wola Uhruska w ramach partnerstwa z Samorządem Województwa 
Lubelskiego oraz jednostek samorządu terytorialnego, przez teren których przebiega linia 
kolejowa nr 81 Chełm – Włodawa, przekazywała informacje do wstępnego studium 
planistyczno-prognostycznego projektu „Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz 
poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa” zakładającego przebudowę 
torowiska, budowę odcinka przybliżającego kolej do centrum Włodawy, budowę kilku 
nowych przystanków oraz bocznic kolejowych. 

Ponadto Gmina Wola Uhruska współdziałała z Województwem Lubelskim w zakresie 
utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie 
lubelskim”, w ramach którego 100 gospodarstw domowych z terenu Gminy otrzymało sprzęt 
komputerowy wraz z dostępem do Internetu. Trwałość projektu zakończyła się w kwietniu 
2021 r.  

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 2021 r. Gmina współpracując z innymi jednostkami pozostawała członkiem 
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. 
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 W ramach członkostwa w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” Gminy ma możliwość 
pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań wpisanych do Strategii Rozwoju 
Lokalnego. W roku 2021 Stowarzyszenie realizowało projekt 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 m.in. 
wykonano plac 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 
statystyczne opublikowane w Vademecum dotyczą roku 2020. Niemniej jednak 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) dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca; 

4) wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca; 

5) pracujący na 1000 ludności; 

6) udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym; 

7) odsetek ludności korzystających z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej; 

8) podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności.  

 

Tab. 12. Statystyczne Vademecum Samorządowca za 2020 r. 
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Wola Uhruska 25 104 5 662,47 5 621,38 51 12,7 65,9 41,7 5,4 782,9 
Hanna 20 101 5 563,50 5 763,70 36 8,6 98,9 25,5 0,0 972,2 
Hańsk 21 99 5 977,00 5 933,30 176 9,9 73,7 35,1 0,5 1 011,1 
Stary Brus 16 98 5 979,66 5 890,81 39 11,8 88,4 21,0 0,0 898,7 
Urszulin 24 97 7 330,00 7 611,25 70 7,4 89,1 34,9 0,0 1 132,8 
Włodawa - gmina 25 98 5 134,17 5 123,18 89 11,1 95,7 55,0 2,8 1 324,5 
Włodawa - miasto 719 110 5 082,37 4 828,33 211 9,1 98,7 93,1 4,5 1 687,2 
Wyryki 11 97 5 439,93 5 248,59 65 10,9 82,5 15,6 0,0 880,3 

Źródło: https://svs.stat.gov.pl 
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V. Podsumowanie 
Rok 2021 był kolejnym bardzo trudnym rokiem z racji wystąpienia epidemii wirusa 

SARS-CoV-2, która wymusiła ograniczenia we wszystkich obszarach życia społeczno-
gospodarczego i utrudniła realizację planowanych na ten rok działań. Mimo tego 
zrealizowanych zostało kilkanaście ważnych przedsięwzięć zarówno inwestycyjnych jak 
i nieinwestycyjnych, z których do najważniejszych należały: 

1) modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytyniu; 

2) budowa 67 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych; 

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

4) rozpoczęcie prac projektowych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
i oczyszczalni ścieków w Stulnie oraz rozbudowy Szkoły Podstawowej w Macoszynie 
Dużym; 

5) przebudowa i remonty dróg: wojewódzkiej nr 816 (Uhrusk – Siedliszcze), powiatowej 
(Stulno), dróg poscaleniowych oraz gruntowych; 

6) budowa i rozbudowa placów zabaw: przy Szkole Podstawowej, w parku oraz na terenach 
rekreacyjnych przy ośrodku Pompka; 

7) opracowanie i uchwalenie Stratgegii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021-2030; 

8) przygotowanie i sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa byłych obiektów Szkoły Podstawowej 
w Woli Uhruskiej (ul. Szkolna 2) na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej; 

9) organizacja uroczystości wręczenia promes z Programu Inwestycji Strategicznych Polski 
Ład dla samorządów powiatu włodawskiego z udziałem Wicepremiera Rządu RP Jacka 
Sasina; 

10) organizacja jubileuszowego 30 Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Kresy 92” 
i rajdu z pokazem kawaleryjskim Towarzystwa 8 Pułku Księcia J. Poniatowskiego oraz 
współorganizacja Motopikniku; 

11) pozyskanie z Banku Żywności w Lublinie blisko 40 ton żywności; 

12) likwidacja SP ZOZ w Woli Uhruskiej; 

13) wydzierżawienie obiektów oraz sprzętu dla osoby prowadzącej Przychodnię Medycyny 
Rodzinnej w Woli Uhruskiej. 

Poza ww. zadaniami w roku ubiegłym dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład Gmina uzyskała możliwość finansowania kolejnych ważnych dla mieszkańców zadań 
takich jak: 

1) poprawa dostępności komunikacyjnej terenów mieszkaniowych w Woli Uhruskiej 
(budowa 5 dróg wewnętrznych -  Piaskowa, Dolna, Leśna i Odrodzenia oraz ul. Klonowa); 

2) rewitalizacja Centrum Woli Uhruskiej – projekt dotyczy przebudowy starego budynku po 
dworcu PKP i wieży ciśnień w celu utworzenia „domu pracy twórczej” oraz 
zagospodarowanie otoczenia; 

3) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym. 

Chciałbym w tym miejscu skierować podziękowania do wszystkich pracowników Urzędu 
Gminy oraz jednostek organizacyjnych za pracę na rzecz naszej społeczności lokalnej. Pragnę 
również podziękować Radnym, Sołtysom, przedstawicielom instytucji i organizacji 
pozarządowych działających na terenie Gminy za owocną współpracę, bez której nie byłoby 
możliwe przeprowadzenie tak dużej liczby przedsięwzięć. 

         

Wójt Gminy 

Wola Uhruska 

/-/ Jan Łukasik 


