Dofinansowanie montażu kolektorów
słonecznych
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2014-2020 zaplanowano w 2019 roku realizację projektu
"Ekologiczne partnerstwo - kompleksowy zakup i instalacja urządzeń
służących pozyskaniu OZE w Gminie Dorohusk”. Umowa o dofinansowanie
projektu została podpisana w dniu 23 lipca 2018 r. Zakres prac obejmuje
montaż 323 zestawów kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach
mieszkalnych. Całkowita wartość zadania wynosi 3 891 978,95 zł,
w tym dofinansowanie 2 937 918,20 zł.

Wsparcie dla emerytów i rencistów
Na wsparcie z budżetu gminy Dorohusk mogą liczyć emeryci
i renciści. Dla nich zorganizowano uroczystości „Dnia seniora”
w Dorohusku w 2015 r., czy „Wieczór Seniora” w Wólce Okopskiej w 2016 r.

Prace interwencyjne
W Urzędzie Gminy w latach 2015-2018 zostało zatrudnionych
167 osób w ramach prac interwencyjnych (m.in. palacze c.o., robotnicy
publiczni, opiekunki w szkole i autobusie). Wydatki poniesione z tego tytułu
wyniosły 1 703 235,54 zł, przy kwocie dofinansowania 655 698,91 zł.

Staże
Inną formą pomocy była organizacja staży i prac społecznie
użytecznych. Tylko w samym Urzędzie Gminy umożliwiono odbycie stażu
25 osobom skierowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie.

Prace społecznie użyteczne
Dla osób bezrobotnych, które mogły świadczyć prace jedynie
w ograniczonym zakresie zorganizowano prace społecznie użyteczne.
Tą forma pomocy w latach 2015-2018 objęto łącznie 108 osób. Wytypowane
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku osoby
zajmowały
się pracami porządkowymi na terenie gminy (sprzątaniem parków,
chodników, poboczy, przystanków autobusowych itp.). Wypłacono
im świadczenia z tytułu pracy w wysokości 94 686,38 zł. Kwota ta stanowiła
40% ich wynagrodzenia. Pozostałe 60% kosztów w/w prac zgodnie
z zawartym porozumieniem zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Chełmie.

Pomoc dla rolników

Okazją do integracji seniorów są również finansowane przez Gminny
Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku wyjazdy autokarowe. W 2016 roku
odbyły się dwa jednodniowe wyjazdy do Hrubieszowa, Masłomęcza i Kryłowa
oraz na Roztocze (Szczebrzeszyn, Radecznica, Górecko Kościelne
i Krasnobród). W 2017 roku była to dwudniowa wycieczka do Jasła, Krosna,
Leska i nad Solinę za kwotę 5 187,97 zł, zaś w 2018 roku dwudniowa
do Bałtowa, Krakowa, Łagiewnik oraz Baranowa Sandomierskiego,
której koszt wyniósł 6 774,00 zł.

W ramach wsparcia rolnictwa w latach 2015-2018 świadczono pomoc
w wypełnianiu wniosków przez rolników. W 2015 roku była to osoba
zatrudniona przez Urząd Gminy, zaś w latach 2016-2018 organizowano
wsparcie poprzez cotygodniowe dyżury pracownika Lubelskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Chełmie.

Organizacja imprez i uroczystości gminnych

Wspieranie akcji dożywiania
Gmina Dorohusk w latach 2015-2018 realizowała program „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki na ten cel wyniosły łącznie
458 862,42 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło 99 981,37 zł.
W ramach programu sfinansowano zakup posiłków dla 261 osób w 2015 roku,
278 osób w 2016 roku, 252 osób w 2017 roku oraz 176 osób do końca czerwca
2018 r. Pomoc udzielana jest różnym grupom wiekowym, dzieciom w wieku
do 7 lat, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
oraz osobom dorosłym.

Pomoc socjalna dla uczniów
Uczniowie z terenu gminy Dorohusk mogli liczyć na pomoc
w postaci stypendiów i zasiłków socjalnych. Na zadanie realizowane
przy wsparciu dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego w latach 2015-2018
wydatkowano łącznie 697 810,79 zł na stypendia i 38 325,00 zł na zasiłki
losowe. Wypłaty nie byłyby możliwe bez wkładu własnego gminy, który w tym
czasie wyniósł 141 959,97 zł.

Corocznie organizowane są imprezy kulturalne typu dożynki
czy obchody Nocy Świętojańskiej w Świerżach oraz zajęcia i zawody sportowe
dla mieszkańców (Ferie w Pałacu, Indywidualne Mistrzostwa Gminy w tenisie
stołowym, szachach, zabawa andrzejkowa czy bal karnawałowy dla dzieci
w Pałacu Suchodolskich w Dorohusku itp.).

Aktywizacja osób bezrobotnych

Inicjatywy kulturalne i turystyczne

Gmina Dorohusk podejmuje liczne działania mające na celu aktywizację
osób bezrobotnych. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Chełmie organizuje prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne
oraz zatrudnia stażystów. We wszystkich jednostkach budżetowych gminy
oraz instytucjach kultury zatrudniane są osoby kierowane przez PUP. Ich ilość
zależy od ilości osób chętnych do pracy oraz dostępności środków
finansowych i wymogów programowych Urzędu Pracy.

Na działalność kulturalno-turystyczną gminy, która prowadzona
jest przez powołaną do tego instytucję kultury – Gminny Ośrodek Kultury
i Turystyki w Dorohusku w latach 2014-2017 przeznaczono 806 657,85 zł.
W ramach corocznego budżetu, który w roku 2015 wyniósł 265 999,20 zł,
w roku 2016 – 261 438,73 zł oraz 279 219,92 zł w 2017 roku, sfinansowano
szereg inicjatyw kulturalno-turystycznych.
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Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich
i zespołów śpiewaczych

Projekty zrealizowane na rzecz rozwoju
edukacji i sportu wśród dzieci i młodzieży

W ramach budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki
w Dorohusku wspierane są koła gospodyń wiejskich oraz zespoły śpiewacze.
Wydatki te dotyczą zarówno utrzymania wiejskich świetlic, wyjazdów
na występy, jak również organizacji różnorodnych wydarzeń. Dzięki
finansowaniu z budżetu gminy zespoły mają okazję zaprezentować
się (w Polsce i na Ukrainie) podczas przeglądów kolęd i szczodrywek,
przeglądów pieśni i przyśpiewek ludowych, gminnych świąt plonów
czy obchodów patriotycznych.

Gmina przygotowuje i współfinansuje jubileusze istnienia zespołów
(m.in. 15-lecia zespołu „Cykady” w 2015 r., 45-lecia zespołu „Teosinki”
w 2018 r.), spotkania okolicznościowe (np. „Festiwal roślinny” w Olenówce,
Środowiskowe uroczystości z okazji Dnia Matki w Wólce Okopskiej, Wieczór
karnawałowy w Ostrowie, Pożegnanie wakacji w Okopach, Integracyjne
spotkanie „U przyjaciół” w Turce czy Spotkanie andrzejkowe
w Świerżach).

Wycieczki i wyjazdy
Z udziałem pracowników ośrodka kultury organizowane są wycieczki
autokarowe np. w 2017 roku do Suwałk, Augustowa, Ełku czy w 2016 roku
do Krakowa, Tyńca, Łagiewnik oraz Kołobrzegu, Ustki. Część z nich
jest wyjazdami zagranicznymi np. w 2016 roku nad Jezioro Świtaź (Ukraina)
czy w 2015 roku na Słowację. W ramach zachowania tradycji i pamięci
narodowej corocznie gmina organizuje wyjazdy do miejsc bliskich naszym
mieszkańcom, a znajdujących się po drugiej stronie Bugu. Z okazji odpustu
Św. Izydora czy „zaduszek” mieszkańcy gminy mają możliwość odwiedzić
Rymacze i Luboml.

Wsparcie lokalnych inicjatyw

Projekt „Edukacja ekologiczna prowadzona w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Dorohusku oraz w Szkole Podstawowej
w Brzeźnie” zrealizowano w okresie luty – czerwiec 2015 r. Całkowity koszt
zadania wyniósł 7 500,00 zł, w tym 3 500,00 zł dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie. W projekcie brali udział uczniowie z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Dorohusku oraz Szkoły Podstawowej w Brzeźnie,
dla których prowadzono zajęcia warsztatowe, konkursy przyrodniczo
– ekologiczne, zorganizowano wyjazdy do Krainy Rumianków oraz
do Poleskiego Parku Narodowego.
Projekt „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” zrealizowany został
w okresie marzec – listopad 2015 r. Koszt wynagrodzenia animatora wyniósł
18 000,00 zł, w tym 9 000,00 zł kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Do obowiązków animatora należała organizacja pozalekcyjnych
zadań sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniających ogólną
powszechną dostępność, organizacja imprez i wydarzeń sportowych
dla społeczności lokalnej, współpraca z klubami sportowymi, szkołami
i organizacjami sportowymi.
W ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” Szkoła
Podstawowa w Dorohusku i Świerżach w okresie październik – grudzień 2015
r. zakupiła do bibliotek szkolnych książki o wartości 3 962,50 zł, w tym kwota
3 170,00 zł finansowana z dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody
Lubelskiego (SP w Dorohusku – 2 170,00 zł, zaś SP w Świerżach – 1 000,00 zł).
Tematyka książek została wybrana przez uczniów. W ramach zadania były
współorganizowane akcje czytania książek, konkursy czytelnicze oraz
spotkania z pisarzami.
W okresie kwiecień-czerwiec 2016 r. zrealizowano projekt „Edukacja
ekologiczna prowadzona w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Dorohusku”. Koszt zadania wyniósł 4 000,00 zł, w tym 2 000,00 zł
dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Przedsięwzięcie miało na celu
przypomnienie i poznanie działalności człowieka na przestrzeni wieków,
jej nierozerwalnych związków z przyrodą oraz sposobów jej ochrony.
W ramach projektu uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Dorohusku brali udział w zajęciach warsztatowych, konkursach wiedzy,
zorganizowano również przyrodniczy wieczorek filmowy oraz wycieczkę
do Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego w Lublinie.
Projekt „Lokalny Animator Sportu” realizowano w okresie maj
– grudzień 2016 r. Koszt wynagrodzenia animatora wyniósł 16 000,00 zł,
w tym 8 000,00 zł kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Do obowiązków animatora należała organizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży, współpraca z klubami sportowymi,
szkołami i organizacjami sportowymi.

Gmina Dorohusk wspiera również inicjatywy lokalne integrujące
mieszkańców oraz upowszechniające kulturę i pielęgnujące tradycje ludowe.
Przykładem jest tu przekazanie dotacji w wysokości 6 000,00 zł
na działalność Stowarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej,
które w 2018 roku zorganizowało plener malarsko-rzeźbiarski wraz
z wystawą prac podczas Jarmarku Świerżowskiego.

W kwietniu 2017 roku po raz trzeci gmina uzyskała dotację
na realizację projektu „Edukacja ekologiczna prowadzona w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Dorohusku”. Koszt zadania wyniósł 5 000,00 zł,
w tym 2 500,00 zł dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Tym razem projekt
skierowany do uczniów z ZSO w Dorohusku skupiał się na znaczeniu lasu
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jako bogactwie środowiska przyrodniczego. Przeprowadzono cykl zajęć
warsztatowych, spotkanie z leśniczym i pracownikiem Zespołu Lubelskich
Parków Krajobrazowych, konkursy oraz zorganizowano wyjazd
do Białowieskiego Parku Narodowego.
Kolejna edycja projektu „Lokalny Animator Sportu” została
zrealizowana w okresie marzec – listopad 2017 r. Koszt wynagrodzenia
animatora wyniósł 19 800,00 zł, w tym 9 900,00 zł kwota dofinansowania
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Cel projektu zakładał organizację
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizację imprez
sportowych oraz współpraca z klubami sportowymi.

Promocja uczniów osiągających wysokie
wyniki w nauce
Uczniom szkół prowadzonych przez gminę Dorohusk wyróżniającym
się w nauce lub osiągającym sukcesy w sporcie wypłacane były stypendia
motywacyjne, na które wydatkowano: w 2015 roku – 11 720,00 zł, w 2016
roku – 12 228,00 zł, w 2017 roku – 13 544,00 zł oraz w 2018 roku
– 12 252,00 zł (łącznie 49 744 zł).

W ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” – Priorytet 3, Szkoła Podstawowa w Dorohusku i Świerżach
w okresie kwiecień – czerwiec 2017 r. zakupiła do bibliotek szkolnych książki
o wartości 20 000,00 zł, w tym kwota 16 000,00 zł finansowana z dotacji
celowej udzielonej z budżetu Wojewody Lubelskiego (SP w Dorohusku
– 12 000,00 zł, zaś SP w Świerżach – 4 000,00 zł). W ramach zadania były
zorganizowane wyjazdy na lekcje biblioteczne do Biblioteki Pedagogicznej
w Chełmie, konkursy recytatorskie i czytelnicze oraz spotkania autorskie.
Szkoła Podstawowa w Świerżach realizując w 2017r. projekt
„Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 zakupiła trzy tablice
interaktywne wraz z projektorem o wartości 17 494,00 zł, w tym kwota
13 995,00 zł sfinansowana z dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody
Lubelskiego. Podobnie w 2018 roku na zakup tablicy z projektorem oraz
interaktywnego monitora dotykowego do Szkoły Podstawowej w Dorohusku
wydatkowano 17 100,00 zł przy udziale dotacji z budżetu Wojewody
w wysokości 13 600,00 zł.

Dodatkowo najlepsi uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy
Dorohusk mogli uczestniczyć w wycieczkach sfinansowanych z budżetu
gminy. W 2017 roku na wyjazd dwóch grup w Bieszczady i do Krakowa
– Wieliczki wydatkowano 38 865,00 zł, zaś w 2018 roku na dwa wyjazdy
do Warszawy i jeden do Sandomierza wydatkowano 17 145,00 zł.

Propagowanie aktywnego wypoczynku
dzieci i młodzieży
Wspierając rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, jak również dorosłych
mieszkańców gminy corocznie ogłaszany jest konkurs dla jednostek
pozarządowych na „Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży
z terenu gminy Dorohusk poprzez organizację szkolenia (treningów),
rozgrywek i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym
i ponadregionalnym”. W ramach przyznanych środków stowarzyszenia
z terenu gminy mogą kupować potrzebny sprzęt, prowadzić zajęcia
szkoleniowe oraz uczestniczyć w zawodach. Z tej formy finansowania w latach
2015-2018 korzysta Gminny Klubu Sportowy „Granica” Dorohusk oraz
Stowarzyszenie „Clipeus Arma” z Okop, a od 2018 roku również
Stowarzyszenie „Aktywni Silniejsi Ważniejsi” z Dorohuska. Na ten cel
wydatkowano w 2015 roku – 65 000,00 zł, w 2016 roku – 140 000,00 zł,
w 2017 roku – 90 000,00 zł oraz w 2018 roku – 94 000,00 zł (łącznie
389 000,00 zł).
Projekt „Sensoryczna ekspedycja” dofinansowany z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 został
zrealizowany w roku szkolnym 2017/2018. W ramach projektu uczniowie
uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Dorohusku brali udział
w specjalistycznych zajęciach zgodnie z rozpoznanymi potrzebami
tj. w zajęciach dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęciach gimnastyki korekcyjnej
oraz w zajęciach rozwijających zdolności matematyczno-fizyczne,
przyrodnicze i językowe. Do przeprowadzenia w/w zajęć zakupiono
potrzebne pomoce dydaktyczne i sprzęt. Dodatkowo wyposażono dwie sale
tj. do rehabilitacji ruchowej oraz „salę doświadczeń świata”. Całość
zrealizowanego zadania wyniosła 125 350,62 zł.
W okresie od 1 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku szkoła
podstawowa w Dorohusku realizowała projekt „Smart Gimnazjum”.
W ramach programu dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeprowadzono
cykl zajęć dla uczniów Gimnazjum w Dorohusku. Uczniowie brali udział
w zajęciach biologiczno-chemicznych, geograficznych, informatycznych
i językowych. Na potrzeby przeprowadzanych zajęć dla uczniów zakupiono
programy multimedialne, klimatyzator oraz 9 sztuk komputerów
z oprogramowaniem. Całość zadania wyniosła 133 441,56 zł.

4

Dodatkowo osoby osiągające szczególne wyniki sportowe mogą
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dorohusk otrzymać finansowe stypendium
sportowe bądź nagrody. Z tej formy wsparcia obecnie korzysta jeden
mieszkaniec, który reprezentuje gminę Dorohusk podczas zawodów
bokserskich na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Rozbudowa infrastruktury drogowej
Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Okopska

W latach 2014-2018 gmina Dorohusk przeznaczyła z budżetu
5 089 278,30 zł na przebudowę 13 km dróg gminnych w miejscowościach:
Husynne, Ludwinów, Stefanów, Myszkowiec, Pogranicze, Olenówka,
Zanowinie. W miejscowości Dorohusk zmodernizowano ulice: Konwaliowa,
Kwiatowa, Nadbużańska, Parkowa, ks. L. Szyszki, w miejscowości Świerże
ulice: Młyńska, Skrajna, Cicha, Nadbużna, Ogrodowa.
Współfinansowanie remontu dróg wojewódzkich i powiatowych

3 września 2015 r. odebrano inwestycję pod nazwą „Modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 381
w miejscowości Wólka Okopska Gmina Dorohusk”. Modernizacja polegała
na przebudowie drogi na odcinku 500 m o szerokości 4 m. Wartość inwestycji
wyniosła 114 439,32 zł. Część kosztów pokryła dotacja celowa ze środków
budżetu województwa lubelskiego.
Przebudowa i remont dróg w Brzeźnie, Świerżach, Dorohusku i Teosinie
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gmina Dorohusk, oprócz
budowy dróg gminnych, uczestniczyła również finansowo w modernizacji
chodników oraz dróg powiatowych i wojewódzkich. Na budowę chodnika
w miejscowości Okopy w 2016 roku gmina Dorohusk przekazała
Województwu Lubelskiemu dotację w wysokości 857 357,03 zł.
Na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy (m. in. drogi i chodnika
w Brzeźnie, drogi przez Zamieście) dotacja dla Starostwa Powiatowego
w Chełmie wyniosła w 2015 roku – 250 000,00 zł oraz w 2018 roku
– 503 614,66 zł.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego

9 czerwca 2015 r. dokonano odbioru inwestycji w ramach projektu
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Dorohusk poprzez
przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym
z drogą krajową nr 12, z drogą wojewódzką nr 816 oraz drogą powiatową
nr 1829L”. Przebudowano i wyremontowano drogi o łącznej długości 2,5 km.
Inwestycja współfinansowano ze środków „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność
- Rozwój”. W ramach prac wykonano:






W latach 2016-2018 nakłady na rozbudowę oświetlenia wyniosły
158 349,99 zł. Z tej kwoty sfinansowano przebudowę oświetlenia ulicznego
w miejscowościach Mościska i Dorohusk (ul. Nadbużańska). Wykonano
modernizację oświetlenia napowietrznego w miejscowości Okopy-Kolonia,
gdzie inwestycja polegała na montażu przewodu oświetleniowego
i podłączeniu opraw do stacji transformatora. Ponadto wybudowano
oświetlenie przy ulicach Kwiatowej i Wiosennej w Dorohusku.

Remont i modernizacja budynku Wiejskiego
Ośrodka Kultury w Wólce Okopskiej

nawierzchnie z masy mineralno-asfaltowej na odcinkach dróg
w miejscowościach: Brzeźno, Świerże (ul. Ogrodowa),
Dorohusk-Osada (ul. Ogrodowa), Dorohusk - Teosin
przebudowę pobocza
stop aktywny
oznakowanie pionowe i poziome

Modernizacja 13 km dróg gminnych sfinansowana z budżetu gminy
Dorohusk

W okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. prowadzono roboty
budowlane w ramach projektu pn. „Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury
w miejscowości Wólka Okopska". Inwestycja została zrealizowana w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Zakres prac obejmował przebudowę świetlicy
i remizy. Koszt zadania wyniósł 602 943,60 zł, zaś kwota dofinansowania
301 897,00 zł.
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Remont i modernizacja budynku Przedszkola
Samorządowego w Dorohusku

W sierpniu 2017 r. zakończono prace remontowe w budynku
Przedszkola Samorządowego w Dorohusku w ramach projektu
pt. "Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku". Koszt zadania
wyniósł 450 524,62 zł, w tym 382 945,84 zł kwoty dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Remont i modernizacja Pałacu Suchodolskich
wraz z otoczeniem

7 czerwca 2018 roku została podpisana umowa o przyznaniu środków
na realizację projektu „Modernizacja budynku Pałacu Suchodolskich
w Dorohusku-Osadzie wraz z otoczeniem” w ramach Programu Rozwoju
Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Okres realizacji zadania to kwiecień
2018 – październik 2018 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi
522 046,55 zł, kwota dofinansowania 269 636,00 zł. Projekt zakłada
modernizację Pałacu Suchodolskich i jego otoczenia, która przyczyni się
do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz zaspokojenia potrzeb
społeczności lokalnej. W ramach operacji zaplanowano wymianę instalacji
wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz przebudowę drogi
prowadzącej bezpośrednio do budynku pałacu.

Rozbudowa Środowiskowego Domu
Samopomocy „Cytrynka”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie
z Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Modernizacja obiektu
dziedzictwa kulturowego – zabytkowego Pałacu Suchodolskich w Dorohusku
wraz z otoczeniem" Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana
w dniu 25 lipca 2017 r. Celem głównym projektu jest zachowanie, ochrona
i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
zabytkowego Pałacu Suchodolskich i jego otoczenia, w tym zabytkowego
parku. Modernizacja budynku obejmuje zakup wyposażenia głównie na rzecz
działającej w Pałacu Izby Regionalnej oraz przeprowadzenia prac
modernizacyjnych w bezpośrednim otoczeniu Pałacu (zabytkowy park,
parking, dojazd). Główne zadania zaplanowane w projekcie polegają
na przeprowadzeniu prac remontowych, takich jak: remont dachu pokrytego
gontem, stolarki okiennej i drzwiowej, schodów wewnętrznych, elewacji
i kominów, posadzek, drzwi wewnętrznych, łazienek, parapetów, tynków
i malowania ścian. Ważnym zadaniem w projekcie jest zakup niezbędnego
wyposażenia i multimediów w celu prowadzenia działalności kulturalnej
i profesjonalnego przygotowania ekspozycji stałej. Okres realizacji projektu
od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r. Wartość całkowita projektu wynosi
3 068 660,20 zł, zaś dofinansowanie 1 961 843,27 zł.
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W okresie od października 2015 r. do grudnia 2016 r. rozbudowano
budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Dorohusku. Zakres prac
obejmował rozbudowę o klatkę schodową dostosowaną dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, montaż windy oraz adaptację pomieszczeń na poddaszu
na pomieszczenia ośrodka. Całkowity koszt inwestycji to 419 937, 84 zł.

Przebudowa budynku administracyjnego
Urzędu Gminy Dorohusk
Gruntownej modernizacji został poddany budynek Urzędu Gminy
Dorohusk. Inwestycję realizowano w latach 2014-2017. Zakres prac
obejmował zmianę elewacji zewnętrznej, położenie opaski, remont schodów
wejściowych, montaż barierek oraz kapitalną modernizację instalacji
i pomieszczeń wewnątrz budynku oraz zakup wyposażenia. Koszt inwestycji
wyniósł 818 554,82 zł.

Wymiana poszycia dachowego na budynkach
gminnych

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej
w Świerżach

Na modernizację poszycia dachowego na budynku Gminnego Klubu
Sportowego „Granica” Dorohusk oraz na budynkach świetlic wiejskich
w Pograniczu i Teosinie wydano łącznie 66 777,94 zł. Inwestycja polegała
na wymianie istniejącego pokrycia dachowego na blachodachówkę
wraz z obróbką.

Dofinansowanie remontu kościoła parafialnego
w Dorohusku

W 2015 roku zakończono roboty wykończeniowe, które były ostatnim
etapem rozbudowy budynku szkoły w Świerżach. W roku 2018 wykonano
docieplenie fundamentów budynku, położono opaskę z kostki
i wyremontowano schody. Dodatkowo zakupiono wyposażenie do dwóch
sal lekcyjnych. Całkowity koszt remontów wyniósł 391 264,79 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Brzeźnie
Modernizacja polegała na wykonaniu elewacji zewnętrznej od strony
zachodniej. Prace przeprowadzono w 2018 roku, a ich koszt wyniósł
32 000,00 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Dorohusku
W grudniu 2014 r. zakończono prace przy budowie placu zabaw,
a w kolejnych latach wykonano zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej
przy budynku szkoły oraz hali widowiskowo-sportowej w Dorohusku,
zmodernizowano salę gimnastyczną oraz wybudowano parking. Wydatki
poniesione na remonty wyniosły 195 917,99 zł.

Wymiana okien w budynkach gminnych
W latach 2016-2017 wymieniono okna w świetlicach wiejskich
w Michałówce, Pograniczu, Teosinie, świetlico-remizie w Świerżach, Ośrodku
Zdrowia w Dorohusku i budynku gospodarczym przy Urzędzie Gminy.
Wydatki z budżetu przeznaczone na ten cel wyniosły 39 644, 55 zł.

Gmina Dorohusk przekazała Parafii w Dorohusku dotację na rzecz
remontu kościoła. Całkowita kwota dofinansowania z budżetu gminy
wyniosła 60 000,00 zł, w tym w roku 2017 - 20 000,00 zł, a w roku 2018
- 40 000,00 zł.

Dotacja dla Komisariatu Policji
W 2018 roku Komisariat Policji w Dorohusku otrzymał z budżetu
gminy wyposażenie o wartości 10 000,00 zł.
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Zrealizowane projekty inwestycyjne w zakresie rozbudowy
i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Olenówce i Dorohusku

wraz z przyłączami o długości 8,94 km w miejscowościach Dorohusk,
Dorohusk-Osada, Turka i Zalasocze.
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Dorohusku-Osadzie, etap I
Gmina Dorohusk otrzymała również dofinansowanie na realizację
projektu pt. "Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy
Dorohusk w miejscowości Dorohusk-Osada, Turka i Zalasocze - etap I"
w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.
W okresie lipiec 2017 – lipiec 2018 r. zbudowano sieć wodociągową o długości
5,206 km w miejscowościach Dorohusk-Osada, Turka i Zalasocze,
w tym 119 przyłączy oraz sieć kanalizacyjną o długości 4,634 km,
w tym 39 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Całkowita wartość zadania
wyniosła 4 152 467,69 zł, kwota dofinansowania 1 772 844,00 zł.
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Dobryłówce,
Okopach – Kolonii, Rozkoszy, Zamieściu, Wólce Okopskiej,
Ludwinowie i Okopach, etap II

Inwestycja pt. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
Gminy Dorohusk" została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej" w okresie październik 2014 r. – maj 2015 r. Obejmowała
ona swym zakresem budowę sieci wodociągowej w miejscowości Olenówka
oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Dorohusku (ul. Zwycięstwa).
W ramach projektu wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami
o długości 9,4 km oraz sieć kanalizacyjną o długości 734,40 m. Łączny koszt
zadania wyniósł 1 262 300,00 zł, w tym kwota dofinansowania
682 319,00 zł.
Budowa infrastruktury wodociągowej w Dorohusku,
Turce i Zalasoczu, etap I
29 września 2017 r. zostały zakończone roboty budowlane w ramach
projektu pt. „Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy
Dorohusk w ramach wieloletniego zadania „Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk - etap I”. Wartość zadania
inwestycyjnego wyniosła 918 100,94 zł, w tym dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 w kwocie
599 666,21 zł. Projekt zakładał budowę sieci wodociągowej

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2014-2020 gmina pozyskała środki na realizację projektu
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk
- etap II”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu
23 maja 2018 r. a realizacja planowana jest na rok 2019. Zakres prac obejmuje
budowę sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Dobryłówka,
Okopy-Kolonia, Rozkosz, Zamieście, Wólka Okopska, Ludwinów i Okopy
o długości 13,65 km. Wartość zadania wynosi 4 506 391,37 zł,
w tym dofinansowanie 3 073 029,20 zł.

Działalności Gminy kojarzymy przede wszystkim z przeprowadzonymi inwestycjami. Myślimy
o zmianach, które zauważamy w najbliższym nam otoczeniu, wyglądzie budynków, jakości dróg
czy infrastrukturze technicznej. Jednak działalność Gminy to też codzienna praca na rzecz
jej mieszkańców. Dlatego pragnę podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i podległym
mu jednostkom. Tym, którzy koncentrują się na dużych projektach i tym, którzy swoją uwagę skupiają
na obsłudze interesantów i szeregu działań pozwalających na sprawne funkcjonowanie urzędu.
Chciałbym również docenić zaangażowanie Radnych, Sołtysów oraz mieszkańców zgłaszających swoje
pomysły i uwagi. Muszę przyznać, że praca dla Was to wyzwanie, ale i prawdziwa przyjemność.

Wójt Gminy Dorohusk
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