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PODSUMOWANIE PRACY 

Rady Gminy Susiec (2010-2014) 
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    ZESTAWIENIE INWESTYCJI W LATACH   2010-2014 

W minionej kadencji realizowaliśmy wiele inwestycji i zadań polegających na 

bezpośredniej poprawie warunków życia naszych mieszkańców i przybywających do 

nas turystów. Wśród nich są takie, których wartość przekracza trzy miliony złotych, 

ale również i zadania wartościowo może i niewielkie, ale definitywnie rozwiązujące 

nabrzmiałe od wielu lat problemy, które często były odkładane na lepsze czasy. Dla 

przypomnienia publikujemy pewnego rodzaju podsumowanie naszych dokonań w 

ostatnim czasie.  

Oseredek - w miejscowości tej najważniejszą inwestycją była budowa Budynku 

Muzeum Pożarnictwa, którego całkowity koszt to kwota 1 030 601, 87 zł, oddany do 

użytku w końcu roku 2014. Na tą inwestycję nasza gmina pozyskała dofinansowanie z 

funduszy europejskich w wysokości 500 000 zł. Wyremontowano również drogę 

gruntową z Oseredka do Majdanu Sopockiego oraz przeprowadzono remont świetlicy 

polegający min. na wymianie najbardziej zniszczonych otworów okiennych i 

drzwiowych, remoncie pomieszczeń, a także pomalowano elewację na starej części 

budynku.  

Nowiny - wybudowano nowy wodociąg wraz z przyłączami oraz rozbudowano stację 

wodociągową ze zbiornikami wyrównawczymi. Koszt tej inwestycji to kwota 1 290 

883, 54 zł i na ten cel również pozyskano środki unijne. Wyremontowano most w 

drodze Nowiny – Hamernia oraz wybudowano parking na kilka miejsc postojowych. 
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Majdan Sopocki Pierwszy i Majdan Sopocki  Drugi - Zagospodarowanie terenów wokół 

zalewu do celów turystyczno – wypoczynkowych jest największą zrealizowaną inwestycją 

gminną, która zamknęła się kwotą 3 411 584, 99 zł. przy wsparciu finansowym tej 

inwestycji w postaci środków unijnych w kwocie 2 236 500, 11 zł . Sfinansowano ułożenie 

nowej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w Majdanie Sopockim, na długości ok. 2 

km wraz z remontem kapitalnym mostu łączącego oba Majdany 564 792,09 zł. Przy drodze 

powiatowej wybudowano zatokę autobusową, na wysokości świetlicy oraz ustawiono dwie 

wiaty przystankowe. Przy szkole wybudowano mini amfiteatr, który jest wykorzystywany 

na zajęcia i uroczystości szkolne w okresie wiosenno – letnim. Usunięto pnie i 

zniwelowano kilkuset metrowy odcinek drogi gminnej za kwotę 17 835 zł. 

Przeprowadzono gruntowny remont Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Sopockim za kwotę 

516 093 zł. 

 Ciotusza Stara - rozebrano budynki magazynowe i garaże po zlikwidowanym Kółku 

Rolniczym, a teren uprzątnięto i wyrównano, zasiano trawę i ustawiono wiatę stadionową, 

której zadaniem jest ochrona przed deszczem. Od drogi teren odgrodzono płotem 

metalowym oraz wybudowano parking samochodowy dla osób korzystających z 

powstającego wiejskiego terenu rekreacyjnego. Na to zadanie w sumie wydano prawie 50 

000 zł. Dofinansowano także w kwocie ponad 128 538, 61zł budowę chodnika przy drodze 

wojewódzkiej w Ciotuszy Starej na odcinku blisko 0,5 km. 

 Ciotusza Nowa - dokonano wymiany pokrycia dachowego z eternitu na blachę na 

budynku Świetlicy Wiejskiej za kwotę 69 tys. 506 zł, 22 gr. Wyremontowano odcinek 

drogi powiatowej (nowy asfalt) oraz zakupiono i zamontowano po obu stronach bariery 

stalowe na zjeździe z drogi powiatowej na gminną nad skarpą z przepustem.  

Łuszczacz – w szkole podstawowej wyremontowano pomieszczenia na sale lekcyjne, 

wybudowano kotłownię olejową wraz z siecią centralnego ogrzewania za kwotę 153 060, 

28 zł, wspólnie z powiatem tomaszowskim wyremontowano odcinek ok. 900 m drogi 

powiatowej w postaci nowej nakładki asfaltowej. Za kwotę 55 000 zł wymieniono 

pokrycie dachowe na Świetlicy Wiejskiej, odnowiono część elewacji wraz z dociepleniem 

budynku oraz wymieniono część otworów okiennych. Wykonano nową studnię na ujęciu 

wody za kwotę prawie 50 000 zł .Na potrzeby gminy zakupiono działkę z przeznaczeniem 

na drogę gminą prowadzącą w kierunku Wapielni. 
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MUZEUM POŻARNICTWA W OSEREDKU 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZALEWU  

W MAJDANIE SOPOCKIM 
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Łasochy - wymieniono otwory okienne w budynku świetlicy wiejskiej. 
Grabowica - dokonano wymiany okien w budynku gminnym, w którym mieszczą się 

Warsztaty Terapii Zajęciowej za kwotę 6 000 zł i w Szkole za 10 000 zł . wiatę 

przystankową ustawiono przy wiejskim terenie rekreacyjnym, na którym urządzono plac 

zabaw i teren rekreacji. Wykonano również schody do pomieszczeń świetlicy. Zakupiono 

mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do WTZ w Grabowicy za kwotę 100 

097,50 zł w tym dotacja PFRON w wysokości 70 000 zł .  

Kunki - sfinansowano remonty za kwotę ponad 10 000 zł w budynku świetlicy wiejskiej 

polegające na wymianie części okien oraz budowie kominka do ogrzewania pomieszczeń. 

Wymieniono dwie bramy garażowe za kwotę 5 400 zł.  

Łosiniec - przeprowadzono remont 750 m odcinka drogi asfaltowej w kierunku Maził oraz 

na odcinku 900 m Łosiniec-Zawadki, wybudowano chodnik ok. 500 m² przy drodze 

powiatowej oraz parking przy cmentarzu wojskowym. Wymienione zostały otwory 

okienne na pierwszej kondygnacji w budynku szkoły, urządzono  plac zabaw za kwotę 28 

973,27 zł przy Szkole Podstawowej w Łosińcu. Wybudowano również stylową wiatę 

przystankową przy trasie Susiec – Tomaszów.  

 Wólka Łosiniecka – przeprowadzono remont pomieszczeń z wymienioną części otworów 

okiennych w świetlicy wiejskiej. Zakupiono i ustawiono wiaty przystankowe jedną przy 

drodze gminnej a dwie przy drodze powiatowej.  

 

 

 

 

 

 

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE W ŁOSIŃCU 
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Paary - wymieniono pokrycie dachowe na budynku świetlicy wiejskiej za kwotę 60 800 zł, 

wybudowano most na rzece Tanew wraz z przebudową drogi i chodników w Hucie Szumy 

w kierunku Paar, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych, (z tzw. Schetynówek), gdzie wartość po przetargu to 1 588 

109, 52 zł z czego dofinansowanie wyniosło 798 298 zł tj. 50%.  

Huta Szumy - wykonano pogłębienie rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe 

na odcinku ok. 100 m, oraz zakupiono materiały budowlane, które zostały wbudowane 

przez mieszkańców w remontowaną świetlicę. Wykonano nowe oświetlenie uliczne w 

miejscowości, ustawiono wiatę przystankową oraz wykonano część chodnika. 

 
Rybnica - wykonano oświetlenie uliczne za kwotę 60 293, 54 zł, wybudowano 

kanalizację, której koszt opiewa na kwotę 510 583, 36 zł, również na tą inwestycję 

pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, a także zakupiono i ustawiono 

dwie wiaty przystankowe.  

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

 W ŁUSZCZACZU 
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Na projekt „Na nas nie ma mocnych” wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach 

w Majdanie Sopockim i Łosińcu, pozyskano dofinansowanie w wysokości 172 824 23 

zł z budżetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe 5 478 10 zł. Inny projekt był 

realizowany przez GOPS, w którym pozyskano środki w kwocie 874 029, 98 zł z 

budżetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Z 

budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23 000 zł sfinansowano organizację XII 

Transgranicznego Festiwalu Pieśni o Roztoczu. Na doposażenie oddziałów 

przedszkolnych na terenie gminy przeznaczyliśmy kwotę 424 480, 50 zł. 

Uzyskano blisko 200 000 zł dofinansowania 100% na działalność nowo powołanej 

Spółdzielni Socjalnej Arka w Suścu, (zatrudniającej obecnie sześciu pracowników), z 

przeznaczeniem na zakupy maszyn, sprzętów i urządzeń. W partnerstwie z powiatem 

zrealizowaliśmy bardzo duże zadanie jakim jest przebudowa dwóch mostów na rzece 

Potok Łosiniecki i Tanew wraz z odcinkiem drogi powiatowej o dł. 3 km 473 m . 

Susiec – Huta Szumy Granica województwa (Huta Różaniecka), wraz z budową 

ścieżki rowerowej, którego szacowany koszt wyniesie 2 600 000 zł. Gmina Susiec w 

czasie ostatniej kadencji pozyskała w sumie prawie 32 mln zł dotacji z różnych źródeł 

w tym8.5 mln zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. 

 

 

 

PLACE ZABAW: ŁOSINIEC, MAJDAN SOPOCKI, SUSIEC, 

GRABOWICA, KUNKI, CIOTUSZA STARA, WÓLKA ŁOSINIECKA 
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Obecna Rada Gminy została wybrana w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw w dniu 21 listopada 2010 roku. W skład rady weszły następujące osoby: 

 

1.Bondyra Franciszek             8. Kawka Roman 

2.Bondyra Jan                         9. Kostek Maria 

3.Brodowski Zbigniew          10. Kijko Dariusz 

4.Bujara Piotr                        11. Kowalczuk Kazimierz 

5.Cmiel Wiesław                    12. Kowalik Leszek 

6.Fedurek Zbigniew              13. Sobolewska Kamila 

7.Hałasa Piotr                        14.Witkowski Tadeusz 

                                                        15. Zub Stanisław 

Na pierwszej sesji w dniu 2 grudnia 2010 r. wybrano Przewodniczącego i V-ce 

Przewodniczącego oraz składy stałych komisji Rady Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy 

został Pan Wiesław Ćmiel, a V-ce Przewodniczącym Pan Tadeusz Witkowski. Rada Gminy 

dotychczas odbyła 31 sesji,  

podejmując 250 uchwał. 

W skład stałych Komisji Rady Gminy weszły następujące osoby: 

I. Komisja Budżetu, Finansów , Mienia Komunalnego 

        i  Inicjatyw Gospodarczych. 

1. Bondyra Jan                      -  Przewodniczący Komisji 

2. Kowalik Leszek                 - Członek Komisji 

3. Kowalczuk Kazimierz      - Członek Komisji 

4. Bujara Piotr                       - Członek Komisji 

5. Fedurek Zbigniew             - Członek Komisji 

Komisja dotychczas odbyła 20 posiedzeń. 
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II. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku  

        Publicznego i Samorządu Gminnego. 

 1. Kostek Maria                            - Przewodnicząca Komisji 

2. Kowalczuk Kazimierz              - Członek Komisji 

3. Kawka Roman                          - Członek Komisji 

4. Kijko Dariusz                           - Członek Komisji 

5. Witkowski Tadeusz                  - Członek Komisji 

Komisja dotychczas odbyła 19 posiedzeń. 

III. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki. 

1. Sobolewska Kamila                   - Przewodnicząca Komisji 

2. Brodowski Zbigniew             -  Członek Komisji 

3. Hałasa Piotr                           -  Członek Komisji 

4. Kawka Roman                -  Członek Komisji 

5. Zub Stanisław                           -  Członek Komisji 

Komisja dotychczas odbyła 26 posiedzeń. 

IV. Komisja Rewizyjna. 

1. Kowalik Leszek              - Przewodniczący Komisji 

2. Bondyra Franciszek              - Członek Komisji 

3. Hałasa Piotr                            - Członek Komisji 

4. Kostek Maria                            - Członek Komisji 

5. Sobolewska Kamila              - Członek Komisji 

Komisja dotychczas odbyła 19 posiedzeń.  
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BUS DLA WTZ W GRABOWICY 

PARKING PRZY TRASIE SUSIEC-HUTA SZUMY 
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ŚWIETLICA W RÓŻY 

SCENA MOBILNA 
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WIEJSKI DOM KULTURYW MAJDANIE SOPOCKIM 

KOTŁOWNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

 ŁUSZCZACZU 
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Oferta świadczonych usług dla instytucji, przedsiębiorców i mieszkańców. 

Wykonujemy wszelkie zlecenia - począwszy od najprostszych prac 

porządkowych i utrzymania czystości w pomieszczeniach, obiektach, 

obejściu jak i w terenie oraz utrzymania terenów zielonych, robót 

budowlanych , przygotowania drewna opałowego i odśnieżania zimowego. 

 Oferta nasza skierowana jest również do osób, które posiadają 

nieruchomości, działki letniskowe i obiekty na terenie naszej gminy, ale nie 

tylko. W sytuacjach, gdy ich właściciele nie są wstanie w odpowiednim 

czasie np. wykosić trawy, uformować żywopłotu, przyciąć krzewy, a nawet 

w przypadku długotrwałej suszy podlać kwiaty, ze względu na fakt 

zamieszkiwania poza gminą Susiec, lub okresowo pracując za granicami 

kraju. Wówczas mogą bez problemów zlecić kompleksowe wykonywanie 

usług lub tylko konkretną usługę, której podejmiemy się i wykonamy 

solidnie oraz terminowo. Zachęcamy też do stałej współpracy, usługi 

świadczymy z materiałów własnych lub powierzonych. Podejmujemy się 

wykonywania różnych i nietypowych zleceń np. usług transportowych 

świadczonych samochodem z przyczepką wraz z ekipą, załadunku i 

rozładunku materiałów budowlanych,  przecinania i łupania drewna 

opałowego na zimę, czy odśnieżania dachów i podjazdów w okresie zimy. 

Jesteśmy gotowi zbudować domek gospodarczy, garaż, altankę wykonać 

ogrodzenie i każdy mebel ogrodowy czy urządzenie rekreacyjne według 

własnego wzoru lub projektu z uwzględnieniem sugestii i możliwości 

zleceniodawcy. Jesteśmy niezawodni, i co najważniejsze, do dyspozycji 

mieszkańców i przedsiębiorców praktycznie o każdej porze dnia. 

Posiadamy szeroki wachlarz profesjonalnych maszyn, sprzętów i urządzeń 

niezbędnych do wykonywania najróżniejszych prac, który jest w dyspozycji 

pracowitej, zgranej i odpowiedzialnej ekipy. 

 

Nasza dewiza to: 

Zaufaj! A nie zawiedziesz się,  prace niemożliwe wykonujemy od ręki, 

na cud trzeba trochę poczekać. 
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     SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ARKA” 

Dysponujemy: 

Samochodem IVECO, przyczepką dwuosiową, traktorkiem- 

kosiarką samojezdną do koszenia trawników o dużych 

powierzchniach, kosiarkami i kosami spalinowymi, nożycami do 

żywopłotu, piłami spalinowymi i elektrycznymi, zagęszczarko-

ubijarką, betoniarką, piłą do cięcia betonu, rusztowaniem, 

agregatem prądotwórczym, spawarką migomatem myjką 

ciśnieniową, odkurzaczami do prania i liści, elektronarzędziami 

do remontów i prac budowlanych, odśnieżarką, świdrem 

spalinowym – wiertnicą do gleby, łuparką do drewna oraz innym 

drobnym sprzętem mechanicznym i ręcznym. 
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Mijającą kadencję samorządową 2010-2014 kończymy 

 w poczuciu dobrze wypełnionej, wartościowej pracy. Dzięki dobrej 

współpracy w Radzie Gminy, ze Starostwem Powiatowym oraz dzięki 

środkom unijnym i krajowym pozyskanym przez gminę udało się zrealizować 

wiele ważnych dla rozwoju gminy i od dawna oczekiwanych inwestycji. Na tle 

innych gmin wypadamy dobrze, a szczególnych powodów do dumy 

dostarczają nam dobre drogi i fakt, że należymy do nielicznych gmin w 

regionie, które nie są zadłużone. Uważamy, ze warunkiem rozwoju każdej 

gminy, powiatu czy województwa są dobre drogi, dlatego też staraliśmy się 

przeznaczyć odpowiednio duże środki w budżecie gminy na budowę i remonty 

dróg gminnych i powiatowych. 

 Nie chcieliśmy powielać błędów innych władz, którzy po to, żeby 

przypodobać się swoim wyborcom i wygrać kolejne wybory, lekką ręką 

zaciągali kolejne pożyczki, tłumacząc jakoś tam będzie. Ze względu na walory 

przyrodnicze jedyną szansą rozwoju naszej gminy jest turystyka, dlatego 

cieszymy się, ze udało nam się zrealizować kilka ważnych projektów 

poprawiających bazę turystyczną gminy: budowa Muzeum Pożarnictwa w 

Oseredku, zagospodarowanie zalewu w Majdanie Sopockim, budowa wieży 

widokowej w Suścu, budowa mostu na rzece Tanew oraz modernizacja drogi 

powiatowej wraz z budową ścieżki rowerowej prowadzącej z Suśca do naszej 

najważniejszej atrakcji turystycznej jaką są od wielu  lat znane w całej Polsce 

„Szumy”. 

 

Pragniemy podziękować Wójtowi, całej Radzie Gminy, starostwu 

powiatowemu, stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym, 

współpracownikom oraz wszystkim mieszkańcom gminy za dobrą współpracę. 

 

 

 

 

 

  


