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WSTĘP
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przedkładam
Raport o Stanie Gminy za 2021 rok. Niniejszy dokument przygotowałem ja jako Wójt , będący
organem wykonawczym, wspólnie z pracownikami merytorycznymi Urzędu Gminy oraz
Dyrektorami, Kierownikami, Prezesami i również pracownikami jednostek podległych. Przesłanką
do tworzenia niniejszego dokumentu jest zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Raport ten, do którego możecie Państwo
wnosić swoje uwagi we wspólnej debacie, opisuje m.in. sytuację gminy pod względem
zarządzania nią i struktury jednostek organizacyjnych, demografii, gospodarki – w tym
finansowej, przestrzennej, komunalnej, edukacji, działalności kulturalnej, sportowej, ochrony
środowiska, opieki nad zabytkami. Raport dotyka także materii związanych z realizacją uchwał,
gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, funduszu sołeckiego. Przedstawione zostały również
informacje w zakresie podejmowanych przez gminę programów, pomocy społecznej, gospodarki
leśnej, stanu mienia komunalnego i potrzeb mieszkańców w tym zakresie, podejmowanych
działań i ich efektów w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych ze wskazaniem źródeł i
form wsparcia. Przeanalizowane zostały realizacje wyznaczanych polityk i strategii gminy.
Podkreślić należy, że podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, czyli innymi słowy tworzenie jak najlepszych warunków i środowiska życia dla
mieszkańców. Proces ten jest wieloaspektowy, obejmuje szereg zjawisk z różnych sfer. Oznacza
to, że analiza funkcjonowania samorządu powinna uwzględniać wszelkie współzależności.
Rozwój gminy powinien dokonywać się równomiernie we wszystkich zasadniczych sferach:
społecznej, przestrzennej, gospodarczej, i kulturowej, co stanowi podstawę wzrostu atrakcyjności
lokalizacyjnej, inwestycyjnej, co w konsekwencji stanowi podstawę rozwoju gospodarczego danej
gminy.
Informacje zawarte w raporcie z pewnością przyczynią się do zwiększenia wiedzy na temat
funkcjonowania samorządu i staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości
gminy. Podkreślić należy, że miniony rok był zdominowany przez pandemię koronawirusa, która
postawiła całą naszą społeczność w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Był to czas mierzenia się
z nowym wyzwaniami, a przede wszystkim z różnego rodzaju ograniczeniami, zakazami i
nakazami. Całkowicie lub częściowo zamknięte został placówki oświatowe, instytucje kultury,
urzędy, musieliśmy pozostawać w domach. Zostaliśmy zmuszeni do minimalizowania kontaktów
społecznych, przez co w 2021r. tylko w określonym reżimie sanitarnym mogliśmy organizować
zaplanowane spotkania w szerokim gronie, wydarzenia kulturalne czy sportowe. W naszej Gminie
najbardziej odczuwalne obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa dotyczyły
funkcjonowania oświaty i kultury. W zakresie działalności administracyjnej i bieżącej pracy w
2021 roku wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Solina funkcjonowały w formule
ograniczenia bezpośredniej obsługi petentów. W celu minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, na parterze w budynku Urzędu Gminy zorganizował potrzeby punkt obsługi
klienta, aby w tych obszarach w których obowiązujące przepisy stwarzały taką możliwość
maksymalnie zminimalizować bezpośredni kontakt osobowy, a jednocześnie nie zakłócać pracy
urzędu.
Mimo panującej pandemii najważniejsze zadania służące mieszkańcom były zrealizowane
Trwały remonty i przebudowy dróg gminnych, poprawialiśmy przestrzeń publiczną.
Kontynuowane były inwestycje rozpoczęte wcześniej, przystąpiliśmy także do realizacji nowych
zadań.
Przygotowywaliśmy również w 2021 roku dokumenty niezbędne do realizacji zadań w latach
przyszłych. Mimo podejmowanych działań sporych nakładów finansowych wymaga wciąż
poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej.
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1. Informacje ogólne
Gmina Solina jest jednostką administracyjną o statusie gminy wiejskiej. Należy do powiatu
leskiego, leżącego w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego. Gmina
sąsiaduje z następującymi gminami powiatu leskiego: gminą Baligród, gminą Cisna, gminą Lesko,
gminą Olszanica, oraz z gminami: Czarna i Ustrzyki Dolne należącymi administracyjnie do
powiatu bieszczadzkiego. Całkowita powierzchnia Gminy Solina wynosi 185 km2. W skład
Gminy Solina wchodzą następujące Sołectwa i Jednostki Pomocnicze: Berezka, Bereżnica Wyżna,
Bóbrka, Bukowiec, Górzanka, Myczkowce, Myczków, Polańczyk, Rajskie, Rybne, Solina, Terka,
Werlas, Wola Matiaszowa, Wołkowyja, Zawóz, Osiedle Panorama w Polańczyku, Osiedle Na
Górce w Polańczyku i Osiedle Zdrój w Polańczyku.

2. Demografia
O pozycji i potencjale analizowanego obszaru w zasadniczym stopniu decyduje ludność i jej
kondycja. To właśnie mieszkańcy wraz z dostępnymi zasobami naturalnymi tworzą podstawy do
rozwoju obszaru, który zamieszkują, w tym również rozwoju i kondycji gospodarczej. Z tego też
względu konieczne jest prześledzenie platformy rozwojowej Gminy Solina właśnie pod kątem
zasobów ludzkich.
Załączone poniżej tabele przedstawiają ilość mieszkańców Gminy Solina na dzień 01.01.2021 r.
(tabela nr. 1) oraz na dzień 31.12.2021 r. (tabela nr 2) w podziale na poszczególne
miejscowości Gminy:
tabela nr 1 – stan na dzień 01.01.2021 r

Miejscowość
BEREZKA

Ulica

Mieszkańcy
stali
czasowi aktualn
i
481
10
491

BEREŻNICA WYŻNA

211

BÓBRKA

420

2

211
19

439

Miejscowość

Mieszkańcy
stali
czasowi aktualn
i
359
14
373

Ulica

BUKOWIEC
GÓRZANKA

270

HORODEK

1

1

271
1

MYCZKOWCE

490

16

506

MYCZKÓW

537

1

538

NA GÓRCE

1

OSIEDLE NA GÓRCE
Razem
POLANKI

1

15

1

16

553

2

555

12

12

2

2

BIESZCZADZKA

53

53

CICHA

43

43

DWORSKA

37

KS. FRANCISZKA STOPY

18

POLAŃCZYK

LEŚNA
OSIEDLE NA GÓRCE
OSIEDLE PANORAMA
PANORAMA

2

18

3

1

4

50

2

52

368

7

375

3

RÓWNA

43

SPACEROWA

39

3
2

2

45
2

SPOKOJNA

32

ŚW. JANA

19

WIEJSKA

86

1

87

ZACISZE

4

1

5

ZDROJOWA

42

2

44

ZIELONE WZGÓRZE

37
Razem

3

35
19

37

842

21

863

49

5

54

146

2

148

24

1

25

SOLINA

413

30

443

TERKA

223

5

228

WERLAS

99

3

102

WOLA GÓRZAŃSKA

25

RAJSKIE
RYBNE
SAKOWCZYK

WOLA MATIASZOWA
WOŁKOWYJA
3

BIESZCZADZKA

25

181

2

183

23

1

24

Miejscowość

Mieszkańcy
stali
czasowi aktualn
i
40
40

Ulica
CICHA
HOLICE

2

JAWORY

1

KOŚCIELNA
LEŚNA
OSIEDLE JAWORY
SŁONECZNA

2
1

2

29

29

4

4

62

62

156

9

165

SZKOLNA

81

1

82

ZACISZE

9
Razem

ZAWÓZ
Razem

9

407

12

419

221

1

222

5427

144

Liczba mieszkańców ogółem w gminie:
5571
tabela nr 2 – stan na dzień 31.12.2021 r

Miejscowość

Mieszkańcy
stali
czasowi aktualn
i
484
13
497

Ulica

BEREZKA
BEREŻNICA WYŻNA

206

1

207

BÓBRKA

413

15

428

BUKOWIEC

356

11

367

GÓRZANKA

266

1

267

HORODEK

1

1

MYCZKOWCE

479

12

491

MYCZKÓW

532

3

535

NA GÓRCE

1

OSIEDLE NA GÓRCE
Razem
POLANKI
POLAŃCZYK

4

1

15

1

16

548

4

552

16

16

2

2

Miejscowość

Mieszkańcy
stali
czasowi aktualn
i
51
1
52

Ulica
BIESZCZADZKA
CICHA

44

DWORSKA

40

KS. FRANCISZKA STOPY

18

LEŚNA
OSIEDLE NA GÓRCE
OSIEDLE PANORAMA
PANORAMA
RÓWNA
SPACEROWA

44
3

43
18

3

3

6

48

2

50

365

7

372

7

1

8

40

2

42

2

2

SPOKOJNA

32

ŚW. JANA

19

WIEJSKA

84

1

85

ZACISZE

3

1

4

ZDROJOWA

41

3

44

ZIELONE WZGÓRZE

36
Razem

4

36
19

36

835

28

863

46

5

51

145

2

147

22

1

23

SOLINA

407

31

438

TERKA

223

6

229

WERLAS

97

4

101

WOLA GÓRZAŃSKA

25

RAJSKIE
RYBNE
SAKOWCZYK

WOLA MATIASZOWA
WOŁKOWYJA

182

1

183

BIESZCZADZKA

23

2

25

CICHA

39

HOLICE

2

JAWORY

1

1

28

28

4

4

58

58

KOŚCIELNA
LEŚNA
OSIEDLE JAWORY
SŁONECZNA

39
1

3

154

12

166

SZKOLNA

81

1

82

ZACISZE

9
Razem

5

25

399

9
16

415

Miejscowość

Mieszkańcy
stali
czasowi aktualn
i
213
1
214

Ulica

ZAWÓZ
Razem

5363

152

Liczba mieszkańców ogółem w gminie:
5515

Zameldowania osób na pobyt stały w Gminie Solina

Liczba osób zameldowanych z innej
gminy

liczba dzieci urodzonych i
zameldowanych

134

33

RAZEM;

167

Wymeldowania z pobyt stały w Gminie Solina
Liczba osób wymeldowanych

Liczba osób zmarłych

85

72

RAZEM

124

Liczba ludności – porównanie lat 2018, 2019, 2020 i 2021 (na dzień 31.12 każdego
roku)
Rok

Liczba ludności

Zgony osób
zameldowanych
w Gminie Solina

2018

5481

164

Urodzenia dzieci,
które są
zameldowane
w Gminie Solina
49

2019

5443

186

47

47

2020

5421

153

51

58

Pobyt stały

6

Pobyt
czasowy

54

2021

5363

152

33

72

Liczba ludności – porównanie lat 2018, 2019, 2020
i 2021
10000

5481

5443

5421

5363

5000
164 49 54

186 47 47

152 33 72

153 51 58

0

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Pobyt stały
Pobyt czasowy
Urodzenia dzieci, które są zameldowane w Gminie Solina

Zgony osób zameldowanych w Gminie Solina

Z danych pozostających w zasobach Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Solina wynika,
że w 2021 r. urodziło się w Gminie Solina 33 dzieci, a zmarło 72 osoby będące mieszkańcami
Gminy Solina. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Solinie z/s w Polańczyku zarejestrowano 43
zgony oraz 46 małżeństw, z czego 5 zawarto poza granicami Polski. Zawarto łącznie 41 ślubów,
w tym 18 ślubów cywilnych (6 odbyło się w plenerze, a pozostałe w siedzibie Urzędu Gminy
Solina) oraz 23 śluby wyznaniowe.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Solinie z/s w Polańczyku w okresie od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r. sporządzono 101 aktów stanu cywilnego, a 16 z tych aktów sporządzono w drodze
transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego.
W okresie podlegającym raportowaniu dokonano również 26 czynności materialnotechnicznych, nie skutkujących sporządzeniem aktu stanu cywilnego (sprostowania i uzupełnienia
aktów) oraz 260 migracji aktów z ksiąg papierowych do krajowego, elektronicznego systemu
Bazy Usług Stanu Cywilnego. Sporządzono 52 wzmianki dodatkowe do aktów stanu cywilnego i
zamieszczono 287 przypisków. Wydano 469 odpisów aktów stanu cywilnego oraz 4 decyzje
w sprawie zmiany imion i nazwisk. Wydano 14 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa, 1 zaświadczenie o stanie cywilnym . Wydano także 1 zezwolenie na
zawarcie małżeństwa przed upływem terminu wyczekiwania. Sporządzono 2 protokołów
przyjęcia oświadczeń. Zrealizowano 9 wniosków o sporządzenie wielojęzycznych formularzy
dokumentów. Zameldowano/wymeldowano 184 osoby. Wydano 3 decyzje
w sprawach
meldunkowych . Wydano 77 zaświadczeń z rejestru mieszkańców i dokonano 15 udostępnień
danych z rejestru mieszkańców i rejestru Pesel. Usunięto 92 niezgodności w rejestrze Pesel.
Zrealizowano 266 wniosków o wydanie dowodu osobistego, przyjęto 24 zgłoszenia o utracie lub
uszkodzeniu dowodu osobistego i wydano 24 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.
Przyjęto do protokołów i sporządzono 1 oświadczenie o uznaniu ojcostwa.
W zakresie spraw społeczno-obywatelskich w Urzędzie Gminy Solina w roku 2021
prowadzono również sprawy z zakresu: nadawania numerów PESEL, zameldowania,
wymeldowania, udostępniano dane z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL, Rejestru Dowodów
Osobistych, w tym również dokonano przyjęcia zgłoszeń uszkodzenia bądź zaginięcia dowodu
osobistego.
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3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
Samorządową jednostką organizacyjną jest jednostka organizacyjna utworzona przez jednostkę
samorządu terytorialnego (gminę, powiat albo samorząd województwa) w celu wykonywania jej
zadań. Podstawę do takiego rozumienia tego pojęcia stanowią odpowiednie przepisy ustaw
samorządowych, a konkretnie w przypadku Gminy – przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym. Stosownie do tych przepisów „gminną jednostką organizacyjną” będzie
jednostka utworzona przez gminę w celu realizacji zadań gminy. W roku 2021 w Gminie Solina
funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku,
Centrum Usług Wspólnych w Solinie z/s w Polańczyku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Solinie z/s w Polańczyku oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie
z/s w Polańczyku.

Lp.

Ilość osób
zatrudnionych

Nazwa
jednostki
organizacyjnej

Ilość etatów

na dzień
01.01.202
1

na dzień
31.12.202
1

na dzień
01.01.2021

na dzień
31.12.2021

1

Urząd Gminy Solina
z/s w Polańczyku

38

38

36,5

36,5

2

Centrum Usług
Wspólnych

4

4

4

4

3

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

4

Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i
Turystyki w Solinie
z/s w Polańczyku

12

13

10,5

13,75

4. MIENIE KOMUNALNE
Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne
prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych
osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzą zatem wyłącznie
prawa majątkowe, nie wchodzą natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr
materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym
mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa
rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z
różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa. Pod
pojęciem mienia komunalnego Gminy Solina rozumiane są zatem aktywa o określonej wartości,
powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Przedstawione dane dotyczą zarówno przysługujących
jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność praw majątkowych.
Zgodnie przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym
(gminnym) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków
oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Nabycie mienia komunalnego następuje zawsze w jednej z niżej wymienionych form:
8

• na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
• przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy
w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze
porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją
Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw
administracji publicznej,
• w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę
Ministrów w drodze rozporządzenia,
• w wyniku własnej działalności gospodarczej,
• przez inne czynności prawne,
• w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami (np. ustawa o gospodarce
nieruchomościami). Gospodarka gminnym zasobem nieruchomości polega na wykonywaniu
różnorodnych czynności o charakterze faktycznym i prawnym względem nieruchomości,
prowadzących do optymalnego ich wykorzystania, dla realizacji celów publicznych, możliwych do
osiągnięcia dochodów w związku z określonym sposobem rozdysponowania mienia.
Gospodarowanie nieruchomościami polega na:
1) powiększaniu gminnego zasobu nieruchomości poprzez m.in.: komunalizację, nabycie, zamianę,
darowizny, spadki, wywłaszczenie,
2) wykorzystaniu posiadanych w zasobie nieruchomości do realizacji przyjętych zadań poprzez
m.in. oddanie w dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd, obciążanie nieruchomości
ograniczonymi prawami rzeczowymi,
3) wyłączaniu z gminnego zasobu nieruchomości poprzez m.in. sprzedaż, oddanie w użytkowanie
wieczyste, zamianę, darowiznę na cele publiczne, wniesienie nieruchomości jako wkład
niepieniężny do spółek.
Załączone poniżej tabele przedstawiają: wartość mienia gminnego w poszczególnych Sołectwach
gminy Solina, wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Solina wg. stanu na dzień 01.01.2021
r. oraz 31.12.2021 r.
Wartość mienia
– zbiorczo

LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9

gminnego

MIEJSCOWOŚĆ
BEREZKA
BEREŻNICA WYŻNA
BÓBRKA
BUKOWIEC
GÓRZANKA
MYCZKÓW
MYCZKOWCE
POLAŃCZYK
RAJSKIE
RYBNE
SOLINA
TERKA
WERLAS
WOŁKOWYJA
WOLA MATIASZOWA

w

poszczególnych

WARTOŚĆ MIENIA
31.12.2020
22 706 283,43
1 782 636,72
7 616 364,97
9 860 751,19
2 985 949,45
17 932 566,85
8 904 859,35
37 947 781,97
789 687,42
732 419,37
18 008 956,89
2 304 315,01
2 110 760,33
16 214 876,75
1 813 997,57

sołectwach

Gminy

Solina

WARTOŚĆ MIENIA
31.12.2021
31 752 551,73
1 782 636,72
8 043 646,53
9 878 672,31
3 270 512,26
24 992 054,13
9 306 123,16
44 132 145,90
789 687,42
732 419,37
18 008 956,89
2 240 120,72
2 110 760,33
16 129 960,15
1 813 997,57

16 ZAWÓZ
RAZEM

10 072 431,61
161 784 638,88

10 072 431,61
185 056 676,80

Grunty stanowiące własność Gminy Solina - stan na dzień 01.01.2021 r.

LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MIEJSCOWOŚĆ
BEREZKA
BEREŻNICA
BÓBRKA
BUKOWIEC
GÓRZANKA
MYCZKOWCE
MYCZKÓW
POLAŃCZYK
RAJSKIE
RYBNE
SOLINA
TERKA
WERLAS
WOLA MATIASZOWA
WOŁKOWYJA
ZAWÓZ
RAZEM

POWIERZCHNIA
36,8231
19,1308
123,2320
28,0734
60,7764
129,9680
28,7256
61,9195
27,6494
56,5175
99,9893
118,9051
7,0233
15,4951
22,9874
49,2548
886,4707

WARTOŚĆ
4 563 745,00
1 845 590,00
8 565 164,00
2 609 025,00
5 362 476,00
10 692 185,00
2 702 462,10
8 293 102,00
2 160 161,00
5 655 400,00
10 424 330,00
8 735 982,00
696 762,00
1 436 978,00
2 051 271,00
4 902 305,00
80 696 938,10

Grunty stanowiące własność Gminy Solina - stan na dzień 31.12.2021 r.

LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10

MIEJSCOWOŚĆ
BEREZKA
BEREŻNICA WYŻNA
BÓBRKA
BUKOWIEC
GÓRZANKA
MYCZKOWCE
MYCZKÓW
POLAŃCZYK
RAJSKIE
RYBNE
SOLINA
TERKA

POWIERZCHNIA
36,8114
19,1665
122,8677
28,0734
60,8288
129,9345
28,7182
63,5047
27,6969
55,7828
99,7398
117,2394

WARTOŚĆ
4 562 960,00
1 875 700,00
8 500 269,00
2 609 025,00
5 367 716,00
10 712 135,00
2 709 798,10
8 461 058,00
2 164 911,00
5 623 125,00
10 410 380,00
8 652 482,00

13
14
15
16

WERLAS
WOLA MATIASZOWA
WOŁKOWYJA
ZAWÓZ
RAZEM

7,0233
15,4951
22,9469
49,2091
885,0385

696 762,00
1 436 978,00
2 050 881,00
4 897 735,00
80 731 915,10

W roku 2021 przeprowadzano łącznie 6 przetargów na sprzedaż nieruchomości. W formie
przetargów ustnych nieograniczonych sprzedano ogółem 7 nieruchomości stanowiących
własność gminy Solina o łącznej powierzchni 2,0325 ha. W formie bezprzetargowej sprzedano
ogółem 1 nieruchomość stanowiącą własność Gminy Solina o łącznej powierzchni 0,0295 ha.
Dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych, o których mowa wyżej wyniósł 1 024 600 zł.
Gminne zasoby mieszkaniowe
Łącznie w zasobach gminy Solina na dzień 1 stycznia 2021 r. znajdowało się 12 mieszkań
komunalnych w tym jeden lokal socjalny w 7 budynkach. Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania to 54,14 m2. Na dzień 31.12.2020 r. 1 mieszkanie pozostaje niewykorzystane,
tworząc rezerwę na wypadek ewentualnych zdarzeń losowych. Bardzo istotnym problemem
jest zły stan techniczny lokali, wynikający z tego, że znajdują się one w budynkach często
adaptowanych na potrzeby mieszkaniowe. Konieczna jest więc dokładna analiza sytuacji
i określenie dalszych kierunków działania gminy w przedmiotowym zakresie. W grudniu
2021 r. zrealizowane zostały następujące uchwały Rada Gminy Solina:
1. o wyrażeniu zgody na sprzedaż lokalu Nr 2 w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowego najemcy,
2. o wyrażeniu zgody na sprzedaż lokalu Nr 1 w celu poprawy funkcjonalności lokalu nr
2.
Dokonano sprzedaży budynku gminnego w m-ci Wołkowyja przy ul. Szkolna 11, w skład
którego wchodzą dwa lokale mieszkalne: lokal nr 2 na rzecz dotychczasowych najemców, a
lokal nr 1 na poprawę zagospodarowania dla dotychchcasowych najemców lokalu nr 2 –
zgodnie ze wskazanymi uchwałami Rady Gminy Solina.
L.p Adres budynku/lokalu

Nr
działki

ewid. Powierzchnia
użytkowa
całości w m2

1.

436/2 435

300,70

58

321,00

452/1

245,44

Wołkowyja
ul. Słoneczna 51

2.
3.

Lokal socjalny Polańczyk
ul. Leśna 1
Ośrodek Zdrowia w Wołkowyi
ul. Słoneczna 45
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Powierzchnia
lokali w m2

Lokal mieszk. 1
54,20
Lokal
mieszk.2
37,40
Lokal mieszk. 3
64,05
Lokal mieszk. 4
61,70
RAZEM 217,35
Lokal
socjalny
32,00
Lokal mieszkalny
nr 2 57,22

Lokal mieszkalny
nr 1 46,28
RAZEM
mieszkalne
103,5
486/5

786,88

Lokal
63,00

mieszkalny

6.

Lokal mieszkalny
(przy 141/6
świetlicy w Bereżnicy Wyżnej)

195,00

Lokal
70,00

mieszkalny

7.

Lokal mieszkalny (przy budynku 182 i 612
Szkoły Podstawowej w Berezce)

1009,50

Lokal
48,00

mieszkalny

5.

Budynek schroniska i biblioteki
Myczków 29

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Na początek roku 2021 długość czynnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Solina
wynosiła 127,33 km, a na koniec roku 2021 również 127,33 km. W roku 2021 wykonano 50
nowych przyłączy do sieci wodociągowej. Ogółem podłączonych do gminnej sieci
wodociągowej na terenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. było 1687 podmiotów.
Gmina Solina posiada 11 stacji uzdatniania wody: Polańczyk, Solina, Wołkowyja, Rybne,
Bukowiec, Wola Matiaszowa, Bereżnica Wyżna, Górzanka, Terka, Werlas i Zawóz. Na
początek 2021 r. w zarządzie Gminy Solina pozostawało 4 stacje uzdatniania wody
(Bereżnica Wyżna, Wola Matiaszowa, Terka oraz Bukowiec). W 2021 roku zawarta została
umowa dzierżawy z GZK Sp. z o.o., której przedmiot stanowi przekazanie do
administrowania przez spółkę całej infrastruktury wodociągowej w miejscowościach:
Bukowiec oraz Terka, począwszy od dnia 01.04.2021 r. Gmina Solina realizuje obowiązek
monitorowania jakości wody przeznaczonej do spożywania, zgodnie z wymaganiami
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W roku 2021 realizowano następujące inwestycje dotyczące poprawy stanu infrastruktury
wodnej:
Lp.
1
2
3

Nazwa inwestycji
wymiana złoża filtracyjnego na stacji uzdatniania
wody w m-ci Wola Matiaszowa
instalacja systemu do ultrafiltracji membranowej w
m-ci Bukowiec
modernizacja sieci wodociągowej
i przepompowni w m-ci Polańczyk

koszt
22 073 zł
114 700 zł
121 273 zł

W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej dane przedstawiają się następująco:
na dzień 01.01.2021 r. gmina posiadała 98,57 km, a na dzień 31.12.2021 108,34 km
łącznie 9,77 km sieci w m-ciach Berezka .
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W roku 2021 wykonano 107 przyłączy do gminnej sieci kanalizacyjnej. Łącznie ilość
przyłączy do gminnej sieci kanalizacyjnej na dzień 31.12.2021 r. to 1228 przyłączy.
Całość infrastruktury kanalizacyjnej tworzą również stanowiące własność Gminy Solina
oczyszczalnie ścieków w łącznej ilości 7:
- Solina – 3 oczyszczalnie ścieków,
- Wołkowyja – 1 oczyszczalnia ścieków,
- Myczkowce – 1 oczyszczalnia ścieków,
- Berezka – 1 oczyszczalnia
- Zawóz – 1 oczyszczalnia ścieków.
W roku 2021 wyłączona została z funkcjonowania oczyszczalnia ścieków w m-ci Polańczyk.
Ścieki, które powstają w m-ci Polańczyk trafiają nowo wybudowanym rurociągiem tłocznym
do oczyszczalni ścieków w m-ci Berezka. Wszystkie wymienione wyżej obiekty przekazane
są umowami dzierżaw w zarząd Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
W roku 2021 realizowane były następujące inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej:
Lp.

Nazwa inwestycji

1

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m-ci
Wołkowyja
Budowa
przepompowni
ścieków
wraz
z odcinkiem kanalizacji tłocznej, siecią kanalizacji
grawitacyjnej, budową muru oporowego oraz
rozbiórka przepompowni ścieków w m-ci Polańczyk
Rozbiórka oczyszczalni ścieków w m-ci Polańczyk

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Zawóz
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ciach
Solina /Jawor/ i Bóbrka /Zadąbrowa/
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci
Górzanka
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci
Myczków
Przebudowa oraz remont kanalizacji sanitarnej na
terenie Uzdrowiska Polańczyk
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m-ci
Bukowiec
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
Polańczyk-Berezka

Kwota wydatkowana w
roku 2021
5 767 546,76 zł
1 186 168,55 zł

95 934,96 zł
298 261,55 zł
103 653,09 zł
8 328,40 zł
7 700 zł
97 472,20 zł
8 800 zł
2 229 588,34

Lasy stanowiące własność Gminy Solina.
Lasy na terenie gminy Solina zajmują powierzchnię 373,7 ha. Podstawą prowadzenia
gospodarki leśnej jest ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Pozyskanie drewna
w poszczególnych kompleksach lasów komunalnych realizowane jest zgodnie
z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu gminy Solina. Lasami stanowiącymi
własność gminy Solina zarządza Wójt Gminy przy pomocy pracowników zatrudnionych w
Urzędzie Gminy Solina, sprawujących nadzorców nad lasami gminnymi. W roku 2021 Gmina
Solina dokonała sprzedaży drewna z komunalnych zasobów leśnych, z czego uzyskano
dochód 274 166,77 zł. W wyniku tych działań pozyskano i sprzedano 284,04 mp drewna
opałowego oraz 956,83 m3 drewna tartacznego. Jednym z ważnych zadań realizowanych
przez samorząd jest ochrona lasów. W tym celu kontynuowane są działania, które zapewniają
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prawidłowe gospodarowanie zasobami leśnymi gminy, w tym: powiększanie (poprzez
zalesianie nowych terenów i dolesianie istniejących drzewostanów), prowadzenie prac
pielęgnacyjnych i porządkowych na terenach leśnych oraz zabezpieczanie upraw przed
zwierzyną leśną, prace pielęgnacyjno-porządkowe w lasach gminnych (w tym wycinka drzew
chorych i obumarłych, przygotowanie terenów pod nowe nasadzenia). W roku 2021 Gmina
Solina przeprowadziła 5 postępowań przetargowych na sprzedaż drewna pozyskanego z
lasów gminnych. W roku 2021 wydatkowano z budżetu Gminy Solina kwotę 199 546,63 zł na
utrzymanie lasów gminnych.
Poniższa tabela przedstawia powierzchnię lasów stanowiących własność Gminy Solina
poszczególnych miejscowościach:
Lp.
1
Berezka

Miejscowość

Ilość /w ha/
14,82

2

Bereżnica Wyżna

3,20

3

Bóbrka

33,07

4

Bukowiec

2,95

5

Górzanka

40,60

6

Myczkowce

66,52

7

Myczków

0,72

8

Polańczyk

28,05

9

Rybne

49,38

10

Solina

71,94

11

Terka

36,70

12

Werlas

0,00

13

Wola Górzańska

2,18

14

Wola Matiaszowa

0,68

15

Wołkowyja

0,08

16

Zawóz

22,81

17

Razem

373,70

Infrastruktura drogowa
Długość dróg gminnych publicznych w gminie Solina wynosi łącznie ponad 31,080 km.
Całość gminnej sieci dróg oprócz dróg o statusie publicznych tworzą także drogi dojazdowe
do pól oraz drogi wewnętrzne. Na zimowe utrzymania dróg obejmujące odśnieżanie oraz
posypywanie w roku 2021 wydatkowano z budżetu Gminy Solina kwotę 427 110,38 zł
Koszty bieżącego utrzymania dróg wraz z bieżącymi remontami w roku 2021 wyniosły
2 887 320,47 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego 272 365,63 zł.
Zamieszczona poniżej tabela prezentuje ilość dróg w Gminie Solina, w podziale na drogi
gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe.
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Drogi

Długość
/w km/

krajowe
wojewódzkie
powiatowe
gminne
Razem

0
33,06
52,17
81,20
166,43

W roku 2021 zakończono remont drogi gminnej publicznej nr 118433R w miejscowości
Terka współfinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o łącznej wartości
793 602,68 zł brutto, a także rozpoczęto w ramach tego samego programu zadanie pod
nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 118406R oraz drogi wewnętrznej w miejscowości
Solina”, której zakończenie przewidziano na rok 2022. Wykonano remonty dróg gminnych
wewnętrznych
o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Myczków, Polańczyk, Wołkowyja oraz Rybne
o łącznej wartości 604 874,26 zł brutto a także o nawierzchni z kruszyw mineralnych
w miejscowościach Bukowiec i Zawóz o łącznej wartości 250 558,81 zł. W roku 2021
również zakończona została inwestycja pn. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew- Polańczyk gdzie Inwestorem
był Zarząd Województwa Podkarpackiego natomiast Gmina Solina udzielała pomocy
finansowej w wysokości 100 000,00 zł, a także wykonany został remont drogi powiatowej
w miejscowości Górzanka oraz budowa odcinka chodnika w miejscowości Wołkowyja gdzie
Inwestorem było Starostwo Powiatowe w Lesku natomiast Gmina Solina udzieliła pomocy
finansowej w łącznej wysokości 485 000,00 zł.
W 2021 r. zlecono wykonanie projektów remontowo – modernizacyjnych dróg gminnych
publicznych w miejscowości Wołkowyja, a także wykonano projekty oświetlenia ulicznego
w miejscowościach Bóbrka i Solina wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.
Na terenie gminy na dzień 31.12.2021 roku znajdowało się łącznie 1327 punktów świetlnych.
W roku 2021 zakończono budowę oświetlenia ulicznego w m-ci Bóbrka, przy drodze
wojewódzkiej Nr 895 w kilometrażu 6+617 – 8+507. Wybudowano nową sieć oświetlenia
ulicznego w miejscowości Myczkowce, a także rozpoczęto budowę sieci oświetleniowej
w miejscowości Terka, Myczków oraz Solina.
W roku 2021 Wójt Gminy Solina wydał 34 decyzje zezwalających na zajecie pasa drogowego
w tym 15 decyzji zezwalających na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej.
Wydano również 6 decyzji na lokalizację zjazdów w pasie drogowym dróg publicznych.
Zawarto 54 umowy związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz
wykonaniem prac w drogach pozostających w zarządzie Gminy Solina.
5. EDUKACJA
W 2021 r. w Gminie Solina funkcjonowało: 6 szkół podstawowych z oddziałami
przedszkolnymi i dwoma publicznymi Przedszkolami. W raportowanym roku przekształceniu
uległa Szkoła Podstawowa w Myczkowie, która od dnia 01.09.2021 r. jest zespołem szkolnoprzedszkolnym, w ramach którego funkcjonuje drugie już w naszej gminie przedszkole
publiczne. Siedzibą Przedszkola jest część zrewitalizowanego budynku po byłej szkole
w Myczkowie. Na terenie gminy nie funkcjonują szkoły niepubliczne, nie ma też podmiotów
niepublicznych, którym przekazano prowadzenie placówek. Żaden z uczniów nie korzystał
z nauczania indywidualnego. W gminie nie funkcjonują żłobki ani punkty opieki nad dziećmi
do lat 3 zarówno publiczne jak i nie publiczne.
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W roku 2021 ogólne wydatki na oświatę w Gminie Solina wyniosły 10 380 752,87 zł; w tym:
a) środki własne gminy – 5 395 225,82 zł,
b) subwencje i dotacje – 4 987 527,05 zł, z czego:
- 4 760 212,00 zł (tj. 45,85 % wydatków) pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazanej
z budżetu państwa,
- 158 868,00 zł pokryte z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
- 9 978,46 zł pokryte dotacji celowej w ramach programu „Narodowy Program Czytelnictwa
2.0 na lata 2021-2025” – priorytet 3 dla Szkoły Podstawowej w Zawozie i Myczkowcach oraz
przedszkoli w Bukowcu i Myczkowie.
- 53 470,13 zł pokryte z dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.
W powyższej kwocie nie ujęto wydatków z funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł oraz wydatków
na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górzance w kwocie 70 260,08 zł
Ponadto uczniów placówek oświatowych udzielone zostało wsparcie finansowe w łącznej
kwocie 10 844,00 zł w postaci:
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów socjalnych
w kwocie 3 844,00 zł,- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w
formie stypendiów naukowych Wójta Gminy Solina w kwocie 7 000,00 zł,
Ponadto na terenie gminy funkcjonuje jedno Szkolne Schronisko Młodzieżowe, na
utrzymanie, którego w roku 2021 wydatkowani 70 260,08 zł.
W roku szkolnym 2021/2022 naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 386 uczniów i 178
wychowanków przedszkolnych – o 24 dzieci więcej niż w roku ubiegłym.
Wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci od 3 do 5 lat miały zapewnione
miejsce realizacji wychowania przedszkolnego w minimalnym wymiarze czasowym 5 godzin
dziennie. Przedszkole i niektóre oddziały przedszkole prowadzone przez Gminę Solina
obejmują opieką dzieci w godzinach od 6.30 do 16.30.
W roku 2021 na prowadzenie oddziałów przedszkolnych gmina wydała 1 838 274,99 zł, w
tym 64 573,61 zł na pokrycie kosztów pobytu i opieki dzieci z terenu Gminy Solina w
przedszkolach w innych gminach. Średnia liczba dzieci przypadająca na oddział przedszkolny
wyniosła 16,19. dzieci. Najmniej wychowanków (w przedziale wiekowym 3-6) na oddział
przypada w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Myczkowcach - 9 dzieci,
natomiast
najwięcej
w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Myczkowie – 19,67 dzieci.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2021 r. średnio 9,90 ucznia, Średnio najwięcej
uczniów w klasie jest w szkole podstawowej w Wołkowyi 14,50; natomiast najmniej w szkole
podstawowej w Myczkowcach 3,25 uczniów w klasie.
W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki na zadania oświatowe poniesione przez Gminę Solina
wyniosły średnio 17 959,78 zł. Najniższy średni koszt w przeliczeniu na 1 ucznia w 2021 r.
wygenerowała
Szkoła Podstawowa w Myczkowie - na poziomie 14 493,88 zł
i Przedszkole w Bukowcu - 12 730,58 zł. Najwyższe koszty utrzymania jednego ucznia
poniesiono w Szkole Podstawowej w Myczkowcach - 32 651,76 zł. Średnia kwota
subwencji
oświatowej,
w
tym
dotacji
przedszkolnej
przypadająca
na
1 ucznia/wychowanka w roku 2021 wyniosła 8 730,64 zł. Najmniej środków własnych
średnio na 1 ucznia rocznie gmina dopłaciła w szkole podstawowej w Myczkowie – 5 763,24
zł, a najwięcej, bo 23 921,12 zł w Szkole Podstawowej w Myczkowcach.
W roku 2021 r. Organ Prowadzący przyznał i wypłacił dodatkowo: godziny
ponadwymiarowe, godziny za łączone zajęcia i godziny doraźnego zastępstwa w kwocie
290 815,89 zł wg poniższego zestawienia:
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Lp.

SP
Berezka

SP
Bóbrka

SP
Myczków

SP
SP
Myczkowce Wołkowyja

Ilość
godzin
Kwota
wypłacona
w zł

1 759,50

1 954,75

2 014,00

673

39 696,67

84 091,99

73 190,69

27 098,32

SP
Zawóz

PP
Bukowiec

1 328

525

422,50

43 389,89

9 751,53

13 596,89

Podział wydatków na poszczególne placówki oświatowe, w tym w przeliczeniu na 1 ucznia
w roku 2021 przedstawia tabela poniżej.
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LP
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
18

Jednostka oświatowa

SP BEREZKA
SP BÓBRKA
SP MYCZKÓW
SP MYCZKOWCE
ZSIP WOŁKOWYJA
SP ZAWÓZ
PP BUKOWIEC
DOWÓZ DZIECI
NIEPEŁNSPRAWNY
CH
ZFŚS - EMERYTÓW
DOKSZTAŁCANIE
POMOC
ZDROWOTNA DLA
NAUCZYCIELI,
EKSPERCI
UTRZYMANIE

Koszty
wynagrodze
ń
i
utrzymania
w zł

Dowożenie
uczniów w
tym
niepełnosp
rawnych
w zł

Dokształca
nie
i doskonal.
zawodowe,
pomoc
zdrowotna
dla
nauczycieli,
eksperci

Podręczni
ki i
materiały
ćwiczenio
we
w zł

ZFŚS
emerytów.
pracownik
ów
w zł

1 488 515,65

34 520,00

-

8 363,95

-

1 531 399,60

76 20 150,00

2 105 241,69

76 480,00

-

11 253,93

-

2 192 975,62

120 18 274,80

2 651 348,85

0,00

-

15 525,02

-

2 666 873,87

184 14 493,88

716 581,07

0,00

-

1 791,52

-

718 338,59

22 32 651,76

2 026 733,79

123 300,00

-

15 395,91

-

2 165 429,70

116 18 667,50

410 904,31

11 200,00

-

1 139,80

-

423 244,11

19 22 276,01

512 790,85

9 162,84

-

-

-

521 953,69

41 12 730,58

-

21 456,00

-

-

-

21 456,00

-

-

-

-

-

-

71 879,29

71 879,29

-

-

-

-

2 594,79

-

-

-

-

64 573,61

-

-

Razem

Liczba Średni
ucznió koszt na
w
1 ucznia
w zł

1 266,79
-

1 328,00

-

-

-

10.
11
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DZIECI W
PRZEDSZKOLACH
W INNYCH
GMINACH
OGÓŁEM
SCHM GÓRZANKA
RAZEM

9 912 116,21
70 260,08

276 118,84
0,00

2 594,79
-

53 470,13
0,00

71 879,29
-

10 380 752,87
70 260,08
10 451 012,95

578 17 959,78
0
-

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego w klasach od 0 do 8
oraz dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego w klasach od 4 do 8.
W poszczególnych szkołach zatrudnionych jest 100 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne
etaty daje 84,78 etatów, w tym:
- 6 nauczycieli stażystów,
- 12 nauczycieli kontraktowych,
- 23 nauczycieli mianowanych,
- 59 nauczycieli dyplomowanych
Największe zatrudnienie przypada w 11 oddziałowej Szkole Podstawowej Myczkowie
– 22,35 etatu, natomiast najmniejsze 4,61 etatu w 4 oddziałowej Szkole Podstawowej
w Zawozie. Na jednego nauczyciela przypadka średnio 5,64 uczniów/wychowanków.
Najwięcej na jednego nauczyciela przypada w szkole podstawowej w Myczkowie 6,68 ucznia
i odpowiednio w Przedszkolu w Bukowcu 8,20; natomiast najmniej 2,75 w Szkole
Podstawowej w Myczkowcach. Ponadto w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 37
pracowników niepedagogicznych (kucharek, sprzątaczek, pomocy nauczycieli,
konserwatorów), co daje w przeliczeniu 33 etaty.)
W Gminie Solina ok. 150 uczniów, stanowiących 39,37 % wszystkich uczniów, dojeżdżało
do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę dowozu w ramach środków transportu
publicznego. Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dowóz wyniosła
276 118,84 zł, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych 21 456,00 zł.
W roku 2021 żadna ze szkół funkcjonujących na terenie Gminy Solina nie miała
przeprowadzonej kontroli z nadzoru pedagogicznego.
Najwyższy wynik egzaminacyjny w roku szkolnym 2020/2021 uzyskując średnią wyższą od
średniej powiatowej i wojewódzkiej, osiągnęła po raz kolejny Szkoła Podstawowa
w Myczkowie otrzymując wysokie staniny (7-9) oraz Szkoła Podstawowa
w Berezce (6-8). Najsłabszy wynik uzyskała Szkoła Podstawowa w Wołkowyi.
Szczegółowy podział liczby uczniów i nauczycieli na poszczególne placówki oświatowe
w tym w przeliczeniu na 1 ucznia przedstawia tabela poniżej.
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Liczba uczniów, wychowanków w klasach i przedszkolach oraz nauczycieli wg SIO na dzień 30.09.2021 r. wg szkół
Razem
Średnia
Razem
Średnia
Razem
Średnia
Liczba
uczniów na
uczniowie/ liczba
OP/
liczba nauczycieli
1
Liczba uczniów
liczba
uczniów
liczba
dzieci
nauczyciela
LP.
Szkoła
oddziałów
na
oddziałów na OP
oddział
E
O
I II III IV V VI VII VIII
„O”
i „OP*
1.
12,67 15
5,07
6 5 3 10 2 7 15
6
6,75
22
Berezka
54/8
22/1
2.

Bóbrka

3.

Myczków

4.
5.
6.
7.

Myczkowce

11 10 12

6

7

6

15

16

83/8

9,50

40/2

20

23 16

9

14

5

10

13

18

108/8

13,50

59/3

19,67

0

0

4

3

3

0

0

13/4

3,25

9/1

9

14 14 10

23

23

116/8

15,38

0

0

0

0

0

12/3

4

7/1

7

0

0

41/3

13,67

386

9,90

178/10

17,80

3

Wołkowyja 10 10 12
Zawóz

3

6

3

0

0

Bukowiec
Razem

53 50 39

48 31 36

66

63

18,22

21

5,89

22,35

25

6,68

5,68

8

2,75

17,17

20

6,15

4,61

6

3,17

4,08

5

8,20

84,78 100

5,64

*„O” i „OP” – liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i zerówkach
** - S-stażysta, K-kontraktowy, M-mianowany, D-dyplomowany
***-
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E-etat,

O-osoby

6. POMOC SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych
i dodatków energetycznych, wspierania rodziny, Karty Dużej Rodziny, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz pomocy rodzinom zastępczym.
Maleje liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz zmienia się sposób przyznawania
świadczeń. Najczęściej pomoc potrzebującym przyznawana jest w formie niepieniężnej. W 2021 roku
przyznano 1 371 świadczeń niepieniężnych i 234 świadczenia pieniężne. Pomocy udzielano głównie
z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (ogółem 17 rodzin, w tym 3 rodziny
niepełne), długotrwałej lub ciężkiej choroby, alkoholizmu.
W 2021 roku z pomocy pieniężnej i niepieniężnej w gminie Solina skorzystało łącznie 55 rodzin (133
osoby) z tego w szczególności:
- zasiłki stałe - 12 osób na kwotę 62 021,47 zł,
- składki zdrowotne od zasiłków stałych: 12 osób na kwotę – 5 458,47 zł,
- zasiłki okresowe: 8 rodzin na kwotę 9 910,10 zł,
- zasiłki celowe i w naturze: 34 rodziny na kwotę: 9 123,70 zł,
- usługi opiekuńcze: 2 osoby na kwotę 3 643,83 zł. (w tym Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze –
zadania zlecone - 2 040,00 zł.),
Gmina ponosi odpłatność za pobyt 9 naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. W 2021
roku koszt odpłatności wyniósł 227 539,93 zł. Ponadto z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 63
osoby, z pracy socjalnej skorzystało 13 rodzin, prowadzono 13 Procedur Niebieskiej Karty - Przemoc
domowa.
W 2021 roku na terenie Gminy Solina realizowany był także program „Posiłek w szkole i w domu”
w określonych formach: gorącego posiłku, zasiłku celowego bądź pomocy w naturze. Z wymienionej
formy pomocy skorzystało 82 osoby na łączną kwotę: 27 875,54 zł. (z tego 16 380,00 zł otrzymano
z budżetu Wojewody kwotę).
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Solina przyjmującą program osłonowy z dożywiania i gorącego
posiłku w okresie zimowym korzystały wszystkie dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy
Solina oraz przez cały rok dzieci dojeżdżające do szkół powyżej 7 km. Koszt realizacji wymienionego
programu osłonowego wyniósł łącznie 66 904,45 zł.
GOPS w Solinie z/s w Polańczyku bierze również udział w programie unijnym FEAD żywność dla
najuboższej ludności UE. Z pomocy skorzystało 97 rodzin.
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s w Polańczyku realizuje wypłatę dodatku
mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego.
W 2021 roku z dodatków mieszkaniowych skorzystało 11 rodzin na łączną kwotę 32 019,71zł,
a dodatek energetyczny wypłacony został 4 rodzinom na kwotę 828,30 zł.
W ramach pozostałej działalności GOPS sfinansowano dowóz osób niepełnosprawnych z terenu
Gminy Solina, uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej - 5 osób i do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nowosiółkach -16 osób niepełnosprawnych.
W Gminie Solina sprawy dotyczące rodziny prowadzi GOPS w Solinie z/s w Polańczyku, który na
świadczenia wychowawcze (w ramach zadań zleconych) wydatkował kwotę 4 899 967,44 zł.
- liczba korzystających ze świadczeń wychowawczych - 519 rodzin,
- liczba otrzymujących świadczenie wychowawcze - 825 dzieci.
Natomiast ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego skorzystało ogółem 280 rodzin na
łączną kwotę 2 498 425,73 zł (w tym zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia
rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjne,
zasiłki dla opiekunów, składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków
opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów oraz fundusz alimentacyjny).
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W 2021 roku przyznano 502 Karty Dużej Rodziny (dla rodzin z 3 i więcej dzieci oraz dla rodziców,
którzy wychowali przynajmniej troje dzieci).
Na realizację świadczenia „Dobry start” wydatkowano kwotę 2 100 zł dla 7 dzieci. Program ten został
przekazany do realizacji przez ZUS od września 2021 roku.
W 2021 roku wsparciem asystenta rodziny objęto 8 rodzin w tym 14 dzieci, które zmagały się
z różnego rodzaju problemami, m.in. tj.: występowanie problemu alkoholowego, bezrobocia,
niepełnosprawności (fizyczna, psychiczna), nadzoru kuratora. Gmina pokrywa również częściowe
koszty utrzymania 5 dzieci w rodzinach zastępczych. W 2021 roku koszty te wyniosły 24 181,28 zł.
Na terenie Gminy Solina funkcjonują dwie Placówki Wsparcia Dziennego: Wesołe Niedźwiadki
i Wataha, dla dzieci i młodzieży posiadające zezwolenie Wójta Gminy Solina. Placówki te są
prowadzone przez Chorągiew Podkarpacką Związku Harcerstwa Polskiego. Wychowankami mogą być
osoby w wieku od 6 do 18 lat. Obie placówki działają w Berezce i prowadzą zajęcia w formie pracy
podwórkowej w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Gmina pokrywała również składki na ubezpieczenie zdrowotne (ze środków budżetu państwa) dla
osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenia pielęgnacyjne.
Pomocą objęto 40 osób, koszt takiego wsparcia wyniósł 67 343,85 zł.
Na terenie Gminy Solina nie funkcjonują domy pomocy społecznej, noclegownie, domy i schroniska
dla bezdomnych, środowiskowe domy samopomocy. Gmina Solina współpracuje w tym zakresie
z innymi sąsiednimi gminami i powiatami.
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej corocznie ulega zmniejszeniu. Pomoc
społeczna coraz więcej środków przeznaczana świadczenia niepieniężne i usługi, natomiast zmniejsza
się ilość przyznawanych świadczeń pieniężnych. Wskaźnik deprywacji lokalnej (brak zaspokojenia
potrzeb biologicznych i psychicznych) od 2016 roku obniża się, świadczy to przede wszystkim o tym,
iż potrzeby mieszkańców są coraz lepiej zaspokajane. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców wiąże się
zarówno z lepszą polityką gminy jak i nowymi kierunkami w polityce społecznej państwa (np. poprzez
świadczenia 500 plus, dobry start, świadczenia rodzicielskie, politykę senioralną). Poniżej
przedstawiono w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób w
rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika deprywacji
lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej w podziale na płeć i grupy wiekowe,
liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, liczby rodzin
korzystających z poradnictwa specjalistycznego.
Tabela 1. Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji w roku 2021
Liczba świadczeniobiorców
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gmina

225

176

167

149

103

92

55

Powiat
(średnia)

247

216

195

163

145

129

107

Województwo
(średnia)

751

674

600

540

490

447

374

Tabela Nr 2. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć /według
liczby wypłaconych świadczeń/ w roku 2021
Grupa
0-17

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety
20

11

9
23

Produkcyjny

74

29

45

Poprodukcyjny

11

8

3

Tabela Nr. 3 Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w latach 20152021
Rok

Liczba osób w
rodzinach

Liczba rodzin

2015

181

605

2016

126

404

2017

134

396

2018

136

395

2019

78

207

2020

61

150

2021

55

133

Tabela Nr 4. Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej w latach 2015-2021 w podziale na
wiek
Liczba kobiet korzystających z pomocyy
społecznej
Poziom

Wiek

0-17
Solina
(podkarpackie,
Powiat leski) Produkcyjny

Powiat
(średnia)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

74

56

43

38

23

24

11

110

82

73

55

39

37

29

Poprodukcyjny

17

15

18

14

10

11

8

0-17

88

70

57

49

39

33

28

111

91

78

64

53

52

45

17

18

21

19

18

17

17

200

175

148

132

115

102

85

246

212

183

159

144

141

117

44

47

51

53

54

51

47

Produkcyjny
Poprodukcyjny

Województwo 0-17
(średnia)
Produkcyjny
Poprodukcyjny

Tabela Nr 5 . Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej w latach 2015-2021 w podziale
na wiek.
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7. KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, PROMOCJA GMINY

SPORT I REKREACJA
Inwestycje:




















Dofinansowanie wydarzenia Arua Cup
5.000,00 zł
Zakup expanderów do siłowni wew.
183,97 zł
Podwórko Nivea /konkurs na darmowy plac zabaw/
nagranie filmu konkursowego
600,00 zł
Wymiana wszystkich urządzeń na placu zabaw w Myczkowie 15.000,00 zł
Zakup parasoli plażowych trzcinowych
/Kąpielisko „Patelnia”/
17.306.76 zł
Wykonanie schodów na plaże Cypel i Patelnia
11.716,00 zł
Zakup piasku na plaże Cypel, Patelnia, Solina
5.617,92 zł
Wsparcie wydarzenia Armagedon Active Solina
12.000,00 zł
Zakup zestawu do siatkówki plażowej /Cypel/
2.381,50 zł
Pobór i badanie próbek wody w kąpieliskach
2.237,54 zł
Koszty związane z organizacją I Klubowych
Mistrzostw Powiatu Leskiego w Piłce Nożnej
1.845,13 zł
Budowa siłowni zew. W Woli Matiaszowa
15.215,10 zł
Dofinansowanie kursu żeglarskiego dla dzieci
z terenu Gminy Solina
8.400,00 zł
Dofinansowanie I Ogólnopolskich Regat Kajakowych
i Pokazu Ratownictwa Wodnego
5.000,00 zł
Opłata przewozu dzieci na turniej szachowy
Bóbrka – Jasionka
600,00 zł
Koszty związane z organizacją zawodów wędkarskich
1.834,28 zł
Zakup huśtawki kubełkowej plac zabaw Solina/Zabrodzie
360,99 zł
Zakup regałów szatniowych dla młodzików drużyny
LUKS Zalew Myczkowce
1.785,36 zł
Przegląd stanu technicznego siłowni zew. i placów zabaw 7.354,43 zł
Wydarzenia:
W roku 2021 na terenie Gminy Solina odbyły się następujące wydarzenia:








I Puchar ARUA CUP 2020/2021 Zimowe pływanie – Zlot Morsów /26-28.02 2021 r./ w miejscu Eko
marina:
Armagedon
Active
Solina
–
biegi
ekstremalne
z
przeszkodami
–
Amfiteatr
w Polańczyku /26.06.2021 r./;
I Klubowe Mistrzostwa Powiatu Leskiego w Piłce Nożnej – stadion sportowy
w Polańczyku /11.07.2021 r./; /Pod Patronatem Starosty Leskiego/;
I Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Na Tafli Bieszczadzkiego Morza z Pokazem Ratownictwa
Wodnego – Eko Marina /21.08.2021 r./
Otwarte Spławikowo – Gruntowe Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Solina – Polańczyk –
Patelnia – Klub Żeglarski Naftowiec /23.09.2021 r./;
III Bieszczadzki Weekend Biegowy Rysia na terenie miejscowości Polańczyk /siedziba GOKSiT/,
Myczków, Solina, Myczkowce /23.10.2021 r. -24.10.2021 r./
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Ponadto w ramach oferty jesienno-zimowej 2021/2022 organizowane są:






Zajęcia muzyczne w każdy poniedziałek, w siedzibie GOKSiT
Zajęcia szachowe dla dzieci w każdą środę, w siedzibie GOKSiT;
Zajęcia oldboys w każdy poniedziałek oraz czwartek - S.P. w Myczkowie /hala sportowa/;
Zajęcia młodzieżowej sekcji piłkarskiej w każdy poniedziałek oraz środę - S.P.
w Myczkowie /hala sportowa/;
W miesiącu listopadzie 2021 rozpoczęliśmy zajęcia tańca nowoczesnego w grupie tanecznej
„FANTAZJA”, dla dzieci z terenu Gminy Solina przy współpracy z Lubelskim Centrum Inicjatyw
Tanecznych, które odbywają się w każdy piątek w świetlicy w Polańczyku.
W odniesieniu do klubów sportowych, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w
Polańczyku współpracuje z trzema: LKS Nelson Polańczyk, LKS Orzeł Górzanka oraz LKS Zalew
Myczkowce. Jak co roku realizowane są zadania własne z w/w klubami w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W roku 2021 z programu tego skorzystał nowy klub
sportowy stworzony przez Fundację „Na Fali”, który przeprowadzał zajęcia teoretyczne i praktyczne
poświęcone żeglarstwu.
Sekcja biegowa pod opieką LKS Nelson Polańczyk – SOLINA TEAM, która poza godną
reprezentacją gminy, osiąga świetne wyniki sportowe w biegach ulicznych i przełajowych w kraju i za
granicą.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku sprawuje również
opiekę nad sportowcami oraz działalnością sportową. Z tego tytułu zakupiono regały szatniowe dla
młodzików drużyny LUKS „ZALEW” Myczkowce oraz przekazano 1 parę butów sportowych do LKS
ORZEŁ Górzanka.
Mając na uwadze popularyzację walorów rekreacji ruchowej, GOKSiT jak co roku utworzył na
okres wakacyjny cztery kąpieliska :






Cypel – Polańczyk dz. nr 186;
Patelnia – Polańczyk dz. nr 296;
Solina – Góra Jawor obok Białej Floty dz. nr 482/1
Wołkowyja „Zielona Plaża” część działki nr 383/8 w m-ci Wołkowyja
oraz miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli „ZIELONA PLAŻA” w miejscowości Zawóz
dz. nr 45/1. Niestety w połowie sierpnia z powodu bardzo niskiego stanu wody konieczne stało się
zamkniecie kąpieliska w Wołkowyi.
Przedsięwzięto również współpracę z firmą odpowiedzialną za organizację miejsc
wykorzystywanych do kąpieli oraz zapewnieniu bezpieczeństwa na w/w miejscach wykorzystywanych
do kąpieli – Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
KULTURA, PROMOCJA, TURYSTYKA
Sezon turystyczny 2021 był sezonem bardzo specyficznym. W analizie jego przebiegu należy
wziąć pod uwagę fakty związane z pandemią COViD-19, kryzysem migracyjnym oraz rosnącą
inflacją. Sytuacja w sektorze gospodarki była trudna w całym kraju. Kolejnym aspektem było otwarcie
zagranicznych destynacji – tu dużo zmieniła kwestia wprowadzenia sporych ograniczeń
z przemieszczaniem się przez Słowacje. Wiele osób zrezygnowało z tego powodu z wczasów
na Chorwacji na konto wypoczynku w kraju. Największy problem z obłożeniem miejsc noclegowych
miały obiekty, które nie zdecydowały się na Bon Turystyczny. Pomimo wszystkich negatywnych
czynników obłożenie ośrodków noclegowych na terenie Gminy Solina w najgorszych momentach
wahało się pomiędzy 80-90%. Porównując to z innymi regionami turystycznymi w kraju, jak
i z ościennymi gminami sytuacja w naszej gminie była bardzo dobra. Bezsprzecznie ma to też związek
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z cenami na lokalnym rynku, gdyż nie uległy znaczącej zmianie. Trzeba przyznać, że jest to
ewenement w skali całego kraju.
Sezon wbrew przewidywaniom rozpoczął się od długiego weekendu majowego. Nie doszło
do takiej sytuacji jak w zeszłym roku, kiedy to jego rozpoczęcie odwlekło się mocno w czasie i ruch
turystyczny rozpoczął się dopiero w połowie czerwca. Ruch turystyczny po długim weekendzie
wzrastał w sposób geometryczny. Za początek sezonu wysokiego w br. można uznać weekend Bożego
Ciała. Od tego momentu do 10 września ciężko było o wolne miejsca noclegowe na terenie całej
gminy.
Ważnym aspektem związanym z rynkiem turystycznym jest gastronomia. Pracownicy CIT
w Polańczyku spotkali się z wieloma negatywnymi opiniami na temat obniżenia współczynnika
jakości do ceny ofertowanych produktów i usług w tym zakresie.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/w Polańczyku podjął szereg działań
mających na celu zwiększenie ruchu turystycznego w Gminie Solina, nie tylko w sezonie letnim.
Powstał nowy film promujący walory krajobrazowe okolic Jeziora Solińskiego. Ponadto na przełomie
roku 2020/2021 zrealizowano materiał wideo mający za zadanie promocję zimowego wypoczynku na
terenie Gminy Solina. Premiera filmu na portalach społecznościowych oraz w mediach odbyła się 7.
Grudnia 2021 r. Liczymy na, że dzięki temu działaniu uda nam się zwiększyć ruch turystyczny
również w tym okresie.
Planowanie sezonu turystycznego 2021 rozpoczęło się już na przełomie listopada i grudnia
2020 r. Sytuacja na rynku turystycznym oraz kulturalnym w tym okresie była wyjątkowo niejasna
i trudna z uwagi na nieprzewidywalność dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej. Pomimo
wskazanych przeciwności podjęto wstępne rozmowy i dokonano uzgodnień odnośnie wydarzeń
planowanych w roku 2021, w tym również udało się zrealizować część wydarzeń, które nie odbyły się
w roku 2020.
Pracownicy GOKSiT opracowali i zaprojektowali nowe materiały promocyjny takie jak „Mapa
Uzdrowiska Polańczyk dla Kuracjusza”, „Mapa Punktów Widokowych Gminy Solina”, „Mapa Szlaku
Filmowego Gminy Solina”. Ostatnia z map powiązana jest z posadowieniem tablic pamiątkowych
umiejscowionych na obeliskach, na których zostały umieszczone informacje o filmach kręconych
w danej okolicy. Na planie znalazły się: 1. „Wilcze Echa” – Myczkowce, 2. „Chudy i inni” – Solina,
3. serial „Wataha” – Bóbrka, 4. „Enduro Bojz” – Solina, 5. „Ogniomistrz Kaleń” – Bereżnica Wyżna,
6. „Rancho Texas” – Rajskie. W przyszłości planujemy rozwijanie tego projektu o kolejne elementy,
mające na celu podniesienie jego atrakcyjności. Kolejnym materiałem opracowanym na ten sezon była
„Mapa Skarbów dla Dzieci”. Zasadniczą różnicą w stosunku do poprzedniej wersji było dodanie
dwóch dodatkowych lokacji (Caritas w Myczkowcach oraz Ekomarina w Polańczyku) oraz stworzenie
legendy o wędkarzu, który zamiast złotej rybki wyłowił z Jeziora Solińskiego butelkę z mapą skarbów.
Pracownicy GOKSiT opracowali także przewodnik po Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej
Bojków i Regionalnym Centrum Kultury w Myczkowie, co w znaczący sposób usprawniło obsługę
ruchu turystycznego w obiekcie. We współpracy z Fundacją Szlaki Papieskie został opracowany folder
promujący Szlak Papieski w miejscowości Rajskie. Warto zaznaczyć, że to pierwszy sezon, kiedy
powstało tak wiele zupełnie nowych materiałów dla turystów. Już teraz nasuwają nam się pewne
refleksje związane z przygotowaniem kolejnych materiałów na sezon 2022 r. Oferta Centrum
Informacji Uzdrowiskowo–Turystycznej zostanie poszerzona o nowe, darmowe materiały drukowane
mające na celu usprawnienie ruchu turystycznego na terenie Gminy Solina.
Dużą część prac związanych z przygotowaniem do sezonu turystycznego stanowiły prace na
szlakach. Niestety przeciągająca się zima znacząco ograniczyła ich skale i zakres. Przed sezonem
zostały przygotowane główne trasy takie jak szlak żółty – Polańczyk Kabajka, szlak czerwony: Solina
– Polańczyk – tu poza odmalowaniem, odkrzaczeniem i zebraniem śmieci, naprawiono usterki na
mostkach ułatwiających przeprawę przez cieki wodne na terenie szlaku. Szlak niebieski – łącznikowy
– do szlaku zielonego wychodzącego przy Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków
w Myczkowie. Znacząca część prac na szlakach została wykonana również już po zakończeniu sezonu,
tak aby przygotować trasy na kolejny rok. Wykonano prace na szlaku niebieskim dookoła Jeziora
Myczkowieckiego, szlaku czerwonym Terka – Studenne,, zielonym z Bukowca na Korbanię.
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Dzięki zmianie aranżacji wnętrza w Centrum Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej udało się
znacząco polepszyć wygląd pomieszczenia, a dodatkowe półki pozwoliły powiększyć ofertę
wydawniczą. Nowe umeblowanie obiektu usprawniło również obsługę klienta oraz pozwoliło
zachować procedury bezpieczeństwa i zasady reżimu sanitarnego związanego z sytuacją pandemiczną.
Zmniejszył się również bezpośredni kontakt pracowników z osobami, które nas odwiedzają.
Ważną inwestycją jaką sfinansował GOKSIT w 2021 r. było wykonanie utwardzenia działek
nr 570/2, 610, 612/2 w miejscowości Polańczyk. /Dojście na punkt widokowy w Polańczyku –
Osiedle Na Górce/”. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 17 930,46 zł.
Ponadto dzięki uzyskanym dochodom własnym, zakupiliśmy w tym roku nowe iluminacje
świąteczne, które zostały posadowione przy Centrum Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej
w Polańczyku /Bombka 3D oraz Foto rama/. Przy Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków
w Myczkowie została również wykonana tradycyjna szopka Bożonarodzeniowa z ręcznie rzeźbionymi
figurkami. Szopka pełni funkcję dodatkowej atrakcji turystycznej w okresie świąt Bożego Narodzenia,
Sylwestra oraz ferii zimowych. /Jest dostępna całodobowo dla zwiedzających/.
Uwzględniając wszelkie panujące rygory i obostrzenia sanitarne spowodowane pandemią
zrealizowano cykl wydarzeń kulturalnych w ramach „Solińskiego Lata”.
3 maja /poniedziałek/ odbył się recital online w wykonaniu Michała Matuszewskiego. Decyzja
o przeprowadzeniu wydarzenia online była związana z licznymi obostrzeniami.
15 maja /sobota/ w Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków miała miejsce Noc
Muzeów.
1 czerwca /wtorek/ spotkaliśmy się z okazji Dnia Działacza Kultury. Poza wieloma atrakcjami,
starliśmy się przybliżyć Gościom naszą pracę.
4-6 czerwca /piątek – niedziela/ na parkingu przy GOKSiT odbył się zlot Foodtrucków –
FoodPark Solina. Wydarzenie stanowiło istny raj dla smakoszy wysokojakościowych produktów.
6 czerwca /niedziela/ miał miejsce Kosmiczny Dzień Dziecka na stadionie sportowym
w Polańczyku. Podczas wydarzenia dzieci mogły skorzystać z licznych bezpłatnych atrakcji takich jak
labirynt, karuzela, dmuchane zjeżdżalnie, rakieta.
26 czerwca /sobota/ odbył się Armagedon Active Solina. Główna bazą wydarzenia był
amfiteatr w Polańczyku. W biegach wzięło udział ponad 200 osób.
1 lipca /czwartek/ w amfiteatrze w Polańczyku miał miejsce koncert inaugurujący cykl
Solińskie Lato 2021 - Tribute to Natalia Kukulska w wykonaniu młodzieży z Fabryki Talentów.
7 lipca /środa/ ponownie spotkaliśmy się na naszej scenie z młodymi artystami. Tym razem był
to Wielki Finał Fabryki Talentów.
10 lipca /sobota/ zorganizowany został koncert Wspomnienie Mistrza Wodeckiego
w wykonaniu Michała Rorata i Marcina Jajkiewicza.
17 lipca /sobota/ na stadionie sportowym w Polańczyku odbyły się I Klubowe Mistrzostwa
Powiatu Leskiego w Piłce Nożnej.
25 lipca /sobota/ spotkaliśmy się w amfiteatrze w Polańczyku podczas długo wyczekiwanej
V Solińskiej Nocy Kabaretowej. Wydarzenie zostało przeniesione z poprzedniego roku, gdyż wtedy
obostrzenia związane z epidemią nie pozwalały na organizację wydarzeń plenerowych o takiej skali
i zasięgu. Gwiazdami wieczoru byli: Kabaret Czwarta Fala, Grzegorz Halama oraz Kabaret SMILE.
31 lipca /sobota/ Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku
współorganizował XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żeglarskiej Eko Cypel. Część koncertów
odbyła się na tzw. Cyplu w Polańczyku, a dwa koncerty w naszym amfiteatrze.
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5-6 sierpnia /czwartek-piątek/ w amfiteatrze w Polańczyku po raz kolejny zagościł Teatr im.
Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa. Tym razem w ramach Teatru nad Soliną wystawiony został
spektakl „Show And Go”.
7 sierpnia /sobota/ odbył się długo wyczekiwany koncert z cyklu Gwiazdami pod Gwiazdami
w wykonaniu Roksany Węgiel. Impreza była dwukrotnie przekładana. Występ gwiazdy wieczoru
poprzedził recital piosenkarki naszej gminy Pani Natalii Paszkowskiej.
14 sierpnia /sobota/ po raz kolejny na naszej scenie zagościł Teatr nad Soliną. Tym razem
podczas spektaklu: „Miłosna Pułapka”, wystąpili aktorzy znani z filmów oraz seriali m.in. Agnieszka
Mrozińska, Magdalena Wójcik, Artur Dziurman, Michał Lesień-Głowacki.
21 sierpnia /sobota/ odbyły się I Ogólnopolskie Regaty Kajakowe „Na tafli Bieszczadzkiego
Morza”.
28 sierpnia /sobota/ na Wyspie Energetyk został zorganizowany V Charytatywny Cross.
25 września /sobota/ odbyły się Otwarte Spławikowo-Gruntowe Zawody Wędkarskie o Puchar
Wójta Gminy Solina /Polańczyk Naftowiec/
23-24 października /sobota-niedziela/ miał miejsce Bieszczadzki Weekend Biegowy Rysia
2020. Biegacze rywalizowali na trzech dystansach 13 km, 6 km (bieg nocny) oraz 23 km. W zawodach
wzięło udział około 600 zawodników /łącznie na 3 dystansach/. Gościem specjalnym był Jacek
„Mezo” Mejer, który wziął udział w biegu na 6 km oraz zagrał koncert dla zawodników.
Nowy budynek CIT z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów i kuracjuszy. Również i w
tym roku nasza placówka cieszyła się dużym zainteresowaniem. Odwiedzający IT mogli skorzystać z
profesjonalnej obsługi pracowników CIT, a także pobrać darmowe ulotki, materiały reklamowe oraz
mapy. Przygotowany został do sprzedaży również bardzo szeroki asortyment wydawnictw
turystycznych: map, przewodników, książek o tematyce regionalnej, widokówek, a także pamiątek.
Przed sezonem turystycznym na ten cel zostało zakupione za kwotę 22 388 zł 2441 map i 244
przewodników turystycznych. Zakupiono również książki za kwotę 14 338 zł, które zostały
przeznaczone na sprzedaż i promocję Gminy Solina.

GMINNE MUZEUM KULTURY DUCHOWEJ I MATERIALNEJ BOJKÓW
ORAZ REGIONALNE CENTRUM KULTURY W MYCZKOWIE
1. Działalność oświatowa i popularyzatorska
L.p.

1

2

Miesiąc

Podjęte działania

Realizacja

Wywiad
Rzeszów

Rozmowa na temat „Nocy Muzeów”

z

Radiem

Maj

Czerwiec

„Noc Muzeów”

Prelekcje: Ikona oraz Bieszczady w latach 40. I 50.
XX w.

Dzień
Kultury

Grupowe oprowadzanie po placówce

Pracownika

Przewodnik po Muzeum Opracowanie przewodnika, wykonanie oznaczeń
oraz RCK
eksponatów oraz dodatkowych opisów
Wernisaż „Wiosna
Bieszczadach”

w Plenerowa wystawa obrazów na terenie Muzeum,
przekazanie dla placówki dzieła zbiorczego
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pt. ”Bieszczadzkie opowieści”
Warsztaty: kowalstwo,
Warsztaty realizowane dla grupy harcerzy
garncarstwo
Naprawa wiaty ekspozycyjnej: oczyszczenie dachu,
konserwacja, uszczelnienie dachu blachą i
wzmocnienie dachu wkrętami, konserwacja beli
podtrzymujących

Wiata ekspozycyjna

Audycja w Polskim Rozmowa na temat budowy chaty z przełomu XIX i
Radiu „Jedynka”
XX w. oraz promocja Muzeum
3

4

Lipiec

Sierpień

Konserwacja mieczyka

Oczyszczenie oraz konserwacja mieczyka z udziałem
Uniwersytetu Rzeszowskiego, brak ustaleń co do
wieku oraz epoki z której pochodzi eksponat

Regionalna Izba Pamięci

Udział w uroczystym otwarci Regionalnej Izby
Pamięci w Lesku, spotkanie z Sekretarz Anną
Schmidt z kancelarii Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej, mentorska pomoc przy tworzeniu izby

Reportaż TVP Rzeszów

Reportaż na temat placówki, jej promocja oraz
budowa chaty jako eksponatu

Budowa chaty

Oddanie I etapu budowy chaty

Dzień
Rzemiosła Warsztaty
kowalskie
oraz
Tradycyjnego
z możliwością zakupu miodu

Uroczystość upamiętnienia pomordowanych cywili
w Wołkowyi przez oddziały UPA w lipcu 1946 r.

Wołkowyja
5

Wrzesień

Warsztaty
Muzeum”

pszczelarskie

„Jesień

w

Warsztaty pszczelarskie oraz kowalskie, wstęp wolny

Ścisły sezon turystyczny 2021 został zapoczątkowany dnia 15.05.2021 r. IV „Nocą Muzeów”.
Zrealizowano 2 prelekcje tematycznie związane z Bieszczadami. Rafał Krużel przeprowadził wykład
na temat ikon (historia, etapy powstawania) na podstawie własnych dzieł autorskich. Druga prelekcja
była poświęcona historii regionu w latach 40 i 50 XX w. Pan Krzysztof Potaczała przytoczył dzieje
Bieszczad oraz zaprezentował autorskie książki pt. „To nie jest miejsce do życia”, „Zostały tylko
kamienie” oraz premierę wydawniczą „Świerczewski”.
W omawianym czasie udzielono trzech wywiadów radiowo-telewizyjnyvh dla Radia Rzeszów,
Radia Jedynka oraz TVP Rzeszów.
W sezonie turystycznym 2021 przeprowadzono 3 warsztaty poświęcone kowalstwu, pokazy
działania starych maszyn i urządzeń rolniczych zrealizowane przez Pana Stanisława Pasławskiego oraz
dwukrotnie odbyły się warsztaty pszczelarskie z udziałem Pana Mariusza Kaliniewicza oraz
Władysława Wronowskiego. Przedsięwzięcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony
odwiedzających Gminę Solina turystów jak również młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Myczkowie.
W czerwcu w Muzeum został zorganizowany wernisaż plenerowy realizowany przez
zgrupowanie artystyczne Silesia TAK Art. Wystawa pt. „Wiosna w Bieszczadach” obejmowała dzieła
malarskie o tematyce cerkiewnej oraz krajobrazowej z rejonu Bieszczad. Zwieńczeniem tego dnia było
uroczyste rozdanie dyplomów i podziękowania dla wszystkich artystów biorącym udział w wernisażu.
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Udzieliliśmy pomocy merytorycznej w tworzeniu Regionalnej Izby Pamięci w Lesku. Swoją
wiedzą na temat prowadzenia i funkcjonowania Muzeum podzieliśmy się z Panem Michałem
Michniewiczem, naszym praktykantem z okresu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie
doktorantem wydziału Historii tejże uczelni. Wiedzę tą wykorzystał do odpowiedniego katalogowania
zbiorów, pozyskiwania eksponatów oraz do tematycznej ekspozycji pozyskanych zbiorów. W ramach
podziękowania Kierownik Muzeum oraz stażysta uczestniczyli w uroczystym otwarciu Regionalnej
Izby Pamięci.
W dniu 12.09.2021 r. w Wołkowyi nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniające
pomordowanych w lipcu 1946 r. przez oddziały UPA cywili. Działania w tym kierunku zostały
zainicjowane przez Muzeum.
Działalność administracyjno-gospodarcza
W miesiącu maju Muzeum użyczyło kopi strojów Bojkowskich, które posłużyły jako rekwizyty
podczas kręcenia wideoklipu w miejscowości Krywe. Osobą odpowiedzialną za ich stan był Michał
Sierakowski. Stroje zostały oddane w ustalonym w umowie terminie oraz w stanie w jakim zostały
wypożyczone.
W czerwcu zostały ukończone prace nad „Przewodnikiem po Muzeum oraz RCK”. Podział na
„kąciki” tematyczne (część etnograficzna) oraz działy (RCK) zostały zaprezentowane w broszurze.
Wykonana została numeracja do poszczególnych eksponatów oraz dodatkowe opisy w celu ułatwienia
gościom zwiedzania Muzeum. Przewodnik widnieje w formie papierowej i elektronicznej (kod QRplik do pobrania na telefon). Na nowo zostały zaaranżowane wystawy stałe (działy etnograficzne,
parter).
Ze sprzedaży biletów w sezonie letnim (V-IX) przy cenach 12 zł- bilet normalny oraz 8zł- bilet
ulgowy uzyskano przychód w wysokości 93 605,00 zł. W tym okresie naszą placówkę odwiedziło
łącznie 10 369 osób oraz 82 grupy wycieczkowe, które zostały oprowadzone zgodnie z programem
dla grup zorganizowanych. W tym roku gościliśmy turystów z wielu krajów na świecie m.in. USA,
Brazylii, Argentyny, Australii i Nowej Zelandii, Nepalu oraz z państw Europy Zachodniej i
Południowej. Wśród zwiedzających powinniśmy wyróżnić: Senat RP, Klub Seniora w Lesku,
wykonawcę kolejki gondolowej w Solinie Pan Tomasz Ćwikowski z Nowego Sącza, grupa z Lwowa,
pracownicy Muzeum Narodowego w Lublinie, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, liczne
grupy harcerskie oraz cykliści ze Słowacji.
Sprawy organizacyjno-kadrowe
Z dniem 02.03.2021 r. pracę w naszym muzeum pracę rozpoczęła Pani Natalia Matuszewska
jako stażysta. Po odbyciu sześciomiesięcznego stażu kontynuuje swoją pracę. Z powierzonych
obowiązków wywiązuje się bardzo dobrze. Inicjuje i tworzy wiele przedsięwzięć związanych z pracą
w Muzeum. Jest właściwą osobą na właściwym miejscu, otwarta do ludzi, miła i sympatyczna z dużą
wiedzą i umiejętnościami.
Od dnia 14.07.2021 r. pracę w GOKSIT rozpoczęła Pani Katarzyna Szumańska, która zastąpiła
Panią Beatę Krupińską i kontynuuje utrzymanie czystości w Muzeum i RCK. Dzięki jej wysiłkom
Muzeum i działy ekspozycyjne oraz obejście zyskały nowe oblicze. Swoją pracę wykonuje rzetelnie i
z dużym zaangażowaniem inicjując wiele poczynań.
Gminna Biblioteka Publiczna w Polańczyku wraz z Filiami w Bóbrce, Myczkowcach i Wołkowyi
GBP prowadzi szereg zadań i inicjatyw skierowanych do czytelników , staramy się zachęcić lokalną
społeczność do odwiedzania naszych placówek. Głównym zadaniem statutowym biblioteki jest
gromadzenie, opracowanie i udostępnianie książek. Biblioteka dokonuje zakupów nowości
wydawniczych zaspokajając gusta i preferencje czytelnicze wszystkich grup wiekowych. Czytelnictwo
jest jednym z najistotniejszych instrumentów kształtowania intelektualno – emocjonalnego człowieka,
dlatego bardzo ważne jest sięganie po książki od najmłodszych lat.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz odwiedzających naszą gminę
turystów i kuracjuszy w Polańczyku, oprócz biblioteki gminnej posiadamy przy Centrum Informacji
Uzdrowiskowo – Turystycznej czynny całotygodniowo punkt biblioteczny oraz na zewnątrz budynku
została umieszczona biblioteczka plenerowa tzw. BOOKCROSSING, do której systematycznie są
dokładane książki i czasopisma.
Poprzez podejmowane działania GOKSiT stara się zachęcić dzieci do odwiedzania naszych
bibliotek i popularyzowania czytelnjictwa. Dla najmłodszych mieszkańców gminy realizowane dwa
projekty, jeden jest dostępny już po raz kolejny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała Książka –
wielki człowiek” i skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 3-6 lat. Każde dziecko
otrzyma w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelniczą na dobry czytelniczy start. Akcja ma zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem . Drugi projekt skierowany do
dzieci i młodzieży szkolnej „Karta młodego czytelnika”, która polega na odwiedzeniu biblioteki
i wypożyczeniu interesującej książki. Za każde odwiedziny otrzymujemy naklejki, po uzbieraniu 10 –
pierwszy upominek, po 20 niespodzianka, po 30 nagroda główna –„Mistrz czytelnictwa”. Obie akcje
mają zachęcić do odwiedzania naszych placówek, korzystania z dostępnego księgozbioru
i codziennego czytania.
Ofertą czytelniczą obejmujemy również osoby starsze i niepełnosprawne dla których jest
dostępna „KSIĄŻKA NA TELEFON”.
Aktywne propagowanie czytelnictwa realizujemy także poprzez organizowanie akcji ogólnopolskich
,konkursów, zajęć literacko –plastycznych, warsztatów.
Ważniejsze wydarzenia kulturalne współorganizowane w 2021 r.:
1) 4 stycznia – 15 stycznia „Ferie w krainie książek „-on-line (testy, krzyżówki, diagramy) na
podstawie książek dla dzieci „Afryka Kazika”, „Cukierku ty łobuzie”, „Zaczarowana zagroda”, „Jak
Wojtek został strażakiem”, ”O psie, który jeździł koleją”- wzięło udział 15 uczestników.
2) 5 stycznia - 29 stycznia – Konkurs na maskotkę Gminy Solina.
3) 13 stycznia – Zimowe dyktando on-line /na żywo/ dla klas 3-4,5-6,7-8 czytane przez pracowników
GOKSiT.
4) Przypomnienie o trwającym projekcie skierowanym do dzieci najmłodszych „Mała książka-wielki
człowiek”5) 14 lutego -Walentynki w bibliotece
6) 3 marca -Międzynarodowy dzień pisarzy-książkowy challenger noblistów-wystawka
7) 8 marca - Wystawka poświęcona twórczości kobiet z okazji ich święta
8) 3 maja – Konstytucja 3 maja w literaturze ,pieśni i malarstwie – wystawka plenerowa przy Centrum
Informacji Uzdrowiskowo - Turystycznej
9) 1 czerwca – Odwiedziny dzieci z Szkoły Podstawowej w Myczkowie z okazji Dnia Działacza
Kultury oraz Dnia Dziecka –wspólne czytanie, gry, zabawy, łamigłówki. Wydarzenie miało miejsce w
punkcie bibliotecznym.
10) 15 czerwca – Ogólnopolskie święto wolnych książek – Bookcrossing
11) 4 września – X jubileuszowa edycja Narodowego Czytania – „Moralność Pani Dulskiej” –
Wydarzenie miało miejsce przy Centrum Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej, w którym wzięli
udział przedstawiciele z Urzędu Gminy Solina oraz inni zaproszeni goście oraz publiczność. Gościem
specjalnym, który uświetnił całą uroczystość pieśnią patriotyczną był Pan Paweł Maszczak.
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12) 29 września – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania- odwiedziły nas dzieci z klasy II i IV
Szkoły Podstawowej w Myczkowie ,który był poświęcony twórczości Janiny Porazińskiej w dniu jej
urodzin.
13) 8 października - Noc Bibliotek pod hasłem ”Czytanie wzmacnia”. W spotkaniu brała udział klasa
IV ze Szkoły Podstawowej w Myczkowie oraz inne zainteresowane dzieci i ich rodzice.
W programie znalazło się sporo atrakcji dla najmłodszych od konkursów przez warsztaty plastyczne,
wieczór legend po projekcje filmu „Operacja Człowiek w czerni” .Główną atrakcją wieczoru był teatr
ognia. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
14) 5 listopada – Międzynarodowy Dzień postaci z bajek- zostały przeprowadzone warsztaty literacko
- plastyczne dla dzieci w Publicznym Przedszkolu w Bukowcu – udział wzięło 35 uczestników
15) 11 listopada – Wystawka poświęcona Dniu Niepodległości.
inwestycje, o których należy wspomnieć to:
a) remont dwóch pomieszczeń w Bibliotece filialnej w Bóbrce oraz korytarza i
kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Bóbrce.
- Całkowity koszt tzw. robocizny wyniósł: 22725 zł;
- Zakup materiałów ok: 22 000 zł;
b) Remont głównej sali w budynku świetlicy wiejskiej w Bóbrce /5000 zł/,
c) Remont pomieszczeń w Bibliotece filialnej w Wołkowyi /ok. 6500 zł/.

zaplecza

ZESTAWIENIE UZYSKIWANYCH DOCHODÓW WŁASNYCH GOKSiT
2015 r. – 2021 r.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

71 995,09 zł

97 9770,90 zł

122 861,12 zł

124 948,48 zł

194 000 zł

196 700 zł

233 496,21 zł

8. FUNDUSZ SOŁECKI
Fundusz solecki to wyodrębniona część w budżecie danej gminy, zawierająca środki finansowe
zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia
mieszkańców. Kwota środków finansowych, jaka przypada danemu sołectwu uzależniona od
zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się
wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć
dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Sołectwa nie będą musiały dokonywać tych
obliczeń. Wójt corocznie do 31 lipca jest zobowiązany poinformować sołtysów o wysokości środków,
które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następ W ramach funduszu sołeckiego,
wyodrębnionego w Gminie Solina, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 501 613,93 zł. Gmina
Solina w 2021 roku otrzymała z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. w kwocie 60 916 zł.
Lp.

Sołectwo

Kwota funduszu sołeckiego na rok 2021
kwota

1

Berezka

41 768,96 zł

2

Bereżnica Wyżna

25 207,30 zł
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3

Bóbrka

38 846,36 zł

4

Bukowiec

39 949,54 zł

5

Górzanka

30 322,07 zł

6

Myczkowce

43 473,82 zł

7

Myczków

43 778,26 zł

8

Polańczyk

35 862,86 zł

9

Rajskie

16 987,67 zł

10

Rybne

21 432,47 zł

11

Solina

39 698,78 zł

12

Terka

27 095,03 zł

13

Werlas

18 388,09 zł

14

Wola Matiaszowa

23 319,99 zł

15

Wołkowyja

37 750,37 zł

16

Zawóz

25 268,40

Informacja dotycząca najważniejszych zadań realizowanych w 2021 r. ze środków funduszu
sołeckiego

Lp.

Sołectwo

Nazwa zadania
Budowa chodnika

1
Myczkowce

Budowa zadaszenia kaplicy cmentarnej

kwota
20 000 zł
10 973,82 zł

2

Górzanka

Projekt rozbudowy remizy OSP

8 000 zł

3

Bóbrka

Doposażenie OSP

3 500 zł

Budowa oświetlenia ulicznego

11 346,36 zł

3

Myczków

Wykonanie oświetlenia ulicznego

8 000 zł

4

Solina

Remonty dróg

6 000 zł

5

Wołkowyja

Remont dróg i przepustów

22 250,37 zł

6

Bukowiec

Remont dróg

27 949,54 zł

7

Polańczyk

Remont dróg

16 862,86 zł

8

Terka

Utrzymanie dróg

22 595,03 zł

9

Berezka

Utrzymanie dróg

37 268,96 zł
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11

Bereznica Wyżna

Budowa i remont dróg

5 000 zł

12

Wola Matiaszowa

Remont dróg do pól

22 000 zł

13

Werlas

Remonty i budowa dróg wewnętrznych

15 388,09 zł

14

Zawóz

Remont dróg

25 268,40 zł

9. DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA I TRANSPORT
W 2021 r. zarejestrowano w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku 42 nowych przedsiębiorców.
Najczęściej realizowanym przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw była działalność
w zakresie wynajmu miejsc noclegowych - zgodnie z PKD oznaczona symbolem 55.20.Z.
Poniższa tabela stanowi zestawienie wszystkich złożonych i prawidłowo przetworzonych w systemie
CEIDG wniosków w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
LICZBA WNIOSKÓW
42
158
259
237
27
723

RODZAJ WNIOSKU
Założenie
Zmiana
Zmiana z zawieszeniem
Zmiana ze wznowieniem
Zakończenie
Suma

Porównując analizowane dane do roku 2020 bardzo wyraźna jest tendencja spadku zakładanych
działalności gospodarczych. W roku 2020 założono dokonano założenia 92 nowych działalności
gospodarczych, a w roku 2021 - 42.

300
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Na terenie Gminy Solina 2 przedsiębiorców otrzymało zezwolenia na wykonywanie regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Łączny przebieg roczny na wszystkich liniach
komunikacyjnych wyniósł 46 219 km. Sprzedano 1332 biletów jednorazowych oraz 31 372 biletów
miesięcznych.
W 2021 r. wydano zgody na korzystanie z gminnych przystanków dla następujących przewoźników:
1. BARBARA sp. z o.o. ul. tysiąclecia 22c, 38-400 Krosno
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W dniu 14.08.2018 r. Rada Gminy Solina podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solina oraz określenia
warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Solina.
Lokalizacja przystanków autobusowych przy drodze gminnej nr 118408R w miejscowości
Polańczyk ul. Zdrojowa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
1
Lp.

2
Nr
drogi

3
Nazwa
miejscowości

4
Km
lokalizacji

5
Strona

6
Nr
Przystanku/zatoki

1.

118408R

0+52

L

01

2.

118408R

0+113,5

P

02

3.

118408R

0+801

L

03

4.

118408R

Polańczyk
skrzyżowanie
/ul. Zdrojowa/
Polańczyk
skrzyżowanie
/ul. Zdrojowa/
Polańczyk
ul. Zdrojowa
Polańczyk
ul. Zdrojowa

0+814

P

04

Legenda.
Kolumna 2 - nr drogi gminnej.
Kolumna 3 - nazwa miejscowości, ulica, charakterystyczny element infrastruktury lub krajobrazu.
Kolumna 4 - kilometr lokalizacji przystanku na drodze gminnej.
Kolumna 5 - lokalizacja przystanku po lewej lub prawej stronie drogi.
Kolumna 6 - numer ewidencyjny przystanku na drodze gminnej.
10. OCHRONA
ŚRODOWISKA,
W GMINIE SOLINA W 2021 r.

UTRZYMANIE

PORZĄDKU

I

CZYSTOŚCI

W 2021 r. na terenie Gminy Solina odpady komunalne odbierane były ze wszystkich rodzajów
nieruchomości: zamieszkałych, niezamieszkałych oraz czasowozamieszkałych. Podmiotem
realizującym na rzecz Gminy usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
była firma TRANSPRZĘT z siedzibą w miejscowości Zabłotce. Wykonawca wyłoniony został w
drodze przetargu nieograniczonego. Umowa podpisana w związku z udzieleniem przedmiotowego
zamówienia publicznego na I i II półrocze 2021 r. określała wartość usługi w sposób ilościowy.
Łączna kwota wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zadania w całym roku 2021 to
2 815 428,35 zł. W roku 2021 przyjęto 2544 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Zadania i obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi określa ustawa
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa zobowiązuje radę
gminy do ustanawiania przepisów miejscowych, w zakresie regulaminu czystości
i porządku w gminach, szczegółowych warunków i zakresu świadczenia usług gospodarowania
odpadami w zamian za opłatę, wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
sposoby i częstotliwości pobierania opłat, a także upoważniania do podejmowania uchwał
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fakultatywnych w zakresie objęcia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych systemem odbierania
odpadów komunalnych, ustanowienia pobierania opłaty w drodze inkaso.
W 2021 roku weszły w życie zmiany ustawowe, dotyczące zasad gospodarowania odpadami
komunalnymi, a system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solina regulowały
następujące uchwały:
a) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Nr XVII/153/15 z dnia 2 grudnia
2015r.
b) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solina Nr XXIII/267/20
z dnia 6 maja 2020 r. - zmieniona uchwałą Nr XLIII/427/21 z dnia 19 października 2021r;
c) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Nr
XVII/147/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. - zmieniona uchwałą Nr XLIII/430/21 z dnia 19 października
2021r.
d) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności – uchwała Rady Gminy
Solina Nr XXIII/268/20 z dnia 6 maja 2020 r. - zmieniona uchwałą nr XLIII/428/21 z dnia
19 października 2021 r.;
e) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - Uchwała Nr
XXIII/269/20 Rady Gminy Solina z dnia 6 maja 2020r. - zmieniona Uchwałą Nr XLIV/438/21 Rady
Gmina Solina z dnia 1 grudnia 2021r.
f) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Nr XVII/152/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. - zmieniona uchwałą Nr XLIII/432/21
z dnia 19 października 2021 r.
g) w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Nr XVII/154/15 z dnia 2 grudnia 2015 r., zastąpiona
uchwałą Nr IX/146/19 z dnia 14 czerwca 2019 r.;
W Gminie Solina systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęci zostali właściciele
nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Odpady odbierane są w podziale na frakcje w
workach odpowiednich kolorów: ⎯ niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne- kolor czarny;
bioodpady – kolor brązowy; ⎯ papier i tektura – kolor niebieski; ⎯ zmieszane odpady opakowaniowe
(tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali) – kolor żółty; ⎯
opakowania ze szkła – kolor zielony. Mieszkańcy wyposażani są w worki do zbierania odpadów
segregowanych o odpowiednich kolorach, z wyjątkiem worków na niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne, w które muszą wyposażyć się sami. W okresie letnim od maja do września na
terenach Gminy Solina zwiększona jest liczba wywozów odpadów komunalnych. Dwa razy w roku
przeprowadzane są zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego.
Mieszkańcy mają do dyspozycji jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów: Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych „Transprzęt” w m-ci Olszanica 138, 38-722 Olszanica czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 .
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Stawki opłaty za odpady komunalne w roku 2022 kształtowały się następująco:
- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy wynosiła 25 zł miesięcznie od mieszkańca bez kompostownika
- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy wynosiła 22 zł miesięcznie od mieszkańca, który posiada kompostownik
i kompostuje w nim odpady
- Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a właściciele nie dopełnili obowiązku zbierania
odpadów w sposób selektywny równa jest dwukrotności stawki podstawowej - czyli 50 zł od
mieszkańca. Opłatę podwyższoną nakłada się na właścicieli nieruchomości za miesiąc,
w którym stwierdzono, że odpady nie są zbierane w sposób selektywny.
- Miesięczna stawka opłaty za pojemnik/worek dla właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, wynosi:
⎯ pojemnik 120 l – 24,90 zł - zgodnie z §5 Uchwały Nr XXIII/268/20 Rady Gminy Solina z dnia
6 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej uchwałą
Nr XLIII/428/21 z dnia 19 października 2021.
- miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli
właściciel nieruchomości nie zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny wynosi 49,80 zł - za pojemnik lub worek o pojemności 120 l. zgodnie z §6
Uchwały Nr XXIII/268/20 Rady Gminy Solina z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
i stawki za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej uchwałą Nr XLIII/428/21 z dnia
19 października 2021.
- Ryczałtowa roczna opłata od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku wynosiła ⎯ dla właścicieli nieruchomości którzy
segregują odpady – 191 zł, ⎯ podwyższona dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnili
obowiązku segregują odpadów – 570 zł zgodnie z §1 pkt.1 oraz pkt.2 Uchwały Nr XVII/149/15 Rady
Gminy Solina z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez cześć roku, zmienionej uchwałą Rady Gminy Solina Nr XLIII/429/21 z dnia 19
października 2021 r.
Ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów z terenu gminy Solina w 2021 r.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadu [Mg]

1.

20 03 01

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

1231,2600

2.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

359,5400

3.

15 01 07

Opakowania ze szkła

411,6000

4.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

51,8400
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5.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

172,9800

6.

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

10,7710

7.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 13,0440
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35

8.

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 7,6180
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki

9.

16 01 03

Zużyte opony

26,6400

10.

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

13,9800

11.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

15,3000
2314,5730
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ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPAPAMI
I KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ SOLINA NA REALIZACJĘ ZADANIA
W TATACH 2018-2021
Lp.
1
2
3
4

Rok
2018
2019
2020
2021

Dochody /w zł/
1 090 194,91
1 420 480,55
1 875 016,73
2 244 860,43

Wydatki /w zł/
1 323 470,71
2 113 018,31
2 789 939,36
3 107 707,83

Kwota dopłaty
233 275,80
692 537,76
914 922.63
862 847,40

Oprócz odbioru odpadów komunalnych Gmina Solina organizowała w roku 2021 odbiór
i utylizację wyrobów zawierających azbest. Odebrano od mieszkańców i przekazano
do utylizacji 52,18Mg wyrobów zawierających azbest. Organizowana akcja wpisuje się
w założenia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solina”, , w tym odbiór –
załadunek, zabezpieczenie i transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy
Solina,
złożonych
na
posesjach
osób
fizycznych
oraz
przedsiębiorców. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 25 359,48 zł
W 2021 r. Urząd Gminy Solina realizował również obowiązki, wynikające z ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko. Przeprowadzono jedno postępowanie
administracyjne i wydano jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającą brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa
parku rekreacyjnego obejmującego: obiekty kubaturowe w zakresie budynków, budowli i obiektów
małej architektury; układ komunikacyjny dróg, placów i dojść oraz infrastrukturę techniczną
uzbrojenia terenu wraz z urządzeniami budowlanymi" w ramach projektu „Budowa parku
rekreacyjnego obejmującego: obiekty kubaturowe w zakresie budynków, budowli i obiektów małej
architektury; układ komunikacyjny dróg, placów i dojść oraz infrastrukturę techniczną uzbrojenia
terenu wraz z urządzeniami budowlanymi".
W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Wójt Gminy Solina wydał 159 decyzji administracyjnych
dotyczących wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów (w tym 3 decyzje negatywne).
Na terenie Gminy Solina realizują działalność następujące kola łowieckie: Koło Łowieckie „Ryś’
w Lesku, Koło Łowieckie „Jeleń” w Ustrzykach Dolnych, Koło Łowieckie „Żbik” w Uhercach
Mineralnych oraz Wojskowe Koło Łowieckie „Gawra”. W roku 2021 samorząd Gminy Solina
prowadził współpracę z działającymi tu kołami łowieckimi tj. ⎯ opiniował roczne plany łowieckie oraz
podawał do publicznej wiadomości plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Solina.
Gmina Solina w roku 2021 wydała rolnikom oraz instytucjom następujące zaświadczenia, dokumenty,
decyzje: ⎯ na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wójt Gminy Solina wydał 259 decyzji
o zwrocie podatku dla rolników z terenu gminy Solina na łączną kwotę zwrotu 112 433,78.

11. FINANSE GMINY
Uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 r. budżet Gminy Solina na 2021 r. wynosił:
- po stronie dochodów – 44 813 744,00 zł,
- po stronie wydatków - 58 125 744,00 zł.
Planowany deficyt budżetu ustalony został w wysokości – 13 312 000 zł.
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Rozchody budżetu na 2021 r. ustalone zostały w kwocie 2 458 975,94 zł, zaś przychody budżetu na
pokrycie deficytu i spłaty zaciągniętych pożyczek określone zostały w kwocie 15 770 975,94 zł.
W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2021 roku plan dochodów wzrósł do kwoty
50 366 782,08 zł, tj. zwiększenie o kwotę 5 553 038,08 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się do
kwoty 52 816 161,08 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 5 309 582,92 zł. Planowane przychody z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków na 31.12.2021 r. wynoszą – 4 891 418,94
Planowany wynik budżetu gminy na 31.12.2021 r. stanowi deficyt w wysokości
2 449 379,00 zł.
Ogólne wyniki wykonania budżetu za 2021 rok
Lp.
1.

Wyszczególnienie

Dochody ogółem:
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

2.

3.

Przychody ogółem:
w tym:
- pożyczki
- niewykorzystane środki pieniężne
- inne źródła /wolne środki/
Razem dochody + przychody:
Wydatki ogółem:
w tym:
- wydatki bieżące

4.

- wydatki
majątkowe
Rozchody ogółem:
w tym:
- spłaty pożyczek
- spłaty pożyczek
Razem wydatki + rozchody
Nadwyżka / Deficyt (1-3)

Plan po
Wykonanie
zmianach w
w zł i gr.
%
zł
wykonania
50 366
56 815
782,08
936,94
112,80
39 676
40 282
329,84
777,36
101,53
10 690
16 533
452,24
159,58
154,65
10 289
4 891 418,94
353,67
210,36
785 301,19 1 200 880,22
152,92
2 449 379,00 7 431 734,70
303,41
1 656 738,75 1 656 738,75
100,00
55 258
67 105
201,02
290,61
121,44
52 816
52 317
161,08
002,42
99,05
34 806
34 447
180,08
031,84
98,97
18 009
17 869
981,00
970,58
99,22

2 442 039,94 2 442 039,94

100,00

2 442 039,94 2 442 039,94
55 258
54 759
201,02
042,36
-2 449
379,00 4 498 934,52

100,00
99,10
-183,68

Wykonane dochody ogółem – 56 815 936,94 zł,
Wykonane wydatki ogółem – 52 317 002,42 zł.
Deficyt budżetu na 2021 rok zaplanowany został w wysokości 2 449 379,00 zł. W wyniku realizacji
budżetu za 2021 rok na dzień 31.12.2021 r. figuruje nadwyżka w kwocie 4 498 934,52 zł.
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12. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE , REALIZOWANE i ZREALIZOWANE
ORAZ POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNETRZNYCH

W 2021 r.

Podczas pełnienia funkcji publicznych w 2021 r. samorząd Gminy Solina korzystał z możliwości
dofinansowania realizowanych przez siebie inwestycji z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej,
przewidzianych
dla
Polski
w
ramach
obowiązującej
perspektywy
finansowej
(RPO Województwa Podkarpackiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
Część inwestycji z wykorzystaniem finansowego wsparcia zewnętrznego była rozpoczęta wcześniej
i kontynuowana w 2021 r., zgodnie z harmonogramami finansowo-rzeczowymi i terminami
określonymi w umowach zawartych z wykonawcami i instytucjami zarządzającymi poszczególnymi
środkami. Oprócz możliwości pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, gmina ubiegała
się także o zewnętrzne środki krajowe, którymi dysponują poszczególne Ministerstwa czy Samorządy
Wojewódzkie (Fundusz Dróg Samorządowych). Pozyskane środki pozwalają na szybszy rozwój
gminy w wielu dziedzinach, zwiększając konkurencyjność i poprawiając komfort życia mieszkańców.
Środki z funduszy zewnętrznych stanowią dla Gminy Solina istotne źródło inwestycji, co stanowi
bardzo korzystne rozwiązanie.
W roku 2021 Gmina aplikowała o środki przewidziane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie:
- wniosków złożonych przez Gminę Solina, które zostały pozytywnie ocenione i przekazane do
dofinansowania
– wniosków złożonych i oczekujących na ocenę oczekujących na ocenę:

POLSKI ŁAD - Wnioski złożone i ocenione pozytywnie /pozyskano dofinansowanie/
Lp.

1

Nazwa inwestycji

Zakres inwestycji

Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy
Solina w celu poprawy czystości
wód zbiorników: solińskiego
i myczkowieckiego.

budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i
tłocznej w m-ci Myczkowce o
długości 3,289 km. Zakres
wniosku obejmuje także budowę
sieci wodociągowych w m-ciach
Polańczyk, Myczków,Bereżnica
Wyżna i Wola Matiaszowa o
łącznej długości 5,214 km.

Kwota
dofinansowania

7.578.169,24 zł

POLSKI ŁAD – wnioski złożone i oczekujące na ocenę

1

Rozwój infrastruktury sportoworekreacyjnej w Gminie Solina
poprzez przebudowę stadionu w
miejscowości Polańczyk

przebudowa
stadionu
sportowego
w
Polańczyku
(zmiana
nawierzchni,
oświetlenie, wykonanie drenażu,
montaż nowych piłkochwytów
oraz budowa toru rowerowego
(typu pumptrack).

2.938.781,19 zł
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2

3

Rozwój
infrastruktury budowa budynku świetlicy
kulturalnej na terenie Bieszczad wiejskiej
w
miejscowości
poprzez
budowę
świetlicy Wołkowyja.
wiejskiej w Wołkowyi
Ochrona wód jeziora solińskiego budowa
i
myczkowieckiego
przed sanitarnej
procesem eutrofizacji poprzez tłocznej
budowę
sieci
kanalizacji
sanitarnej
w
m-ci
Wola
Matiaszowa.

sieci
kanalizacji
grawitacyjnej
i

4.108.541,84 zł

9.380.256,15 zł

Inwestycje realizowane w Gminie Solina w 2021 roku z udziałem środków finansowych
zewnętrznych
13. L
.
Nazwa zadania
p
.
Utworzenie
szlaku
uzdrowiskowego
wraz
z
budową dwóch pijalni wód
1.
mineralnych
i
centrum
informacji uzdrowiskowej w
Polańczyku
Okres realizacji 2019-2021 r.

2.

Rozwój gospodarki ściekowej
w Gminie Solina – budowa
oczyszczalni ścieków oraz
budowa kanalizacji ściekowej
w Aglomeracji Polańczyk
Okres realizacji 2019-2020 r.

3.

Rewitalizacja
na
terenie
Gminy Solina - rewitalizacja
budynku gminnego po byłej
szkole
podstawowej,
usytuowanego na
działce nr 486/5 w m-ci
Myczków
Okres realizacji 2019r -2021r.

4.

Rozwój
infrastruktury
lecznictwa uzdrowiskowego i
turystyczno-rekreacyjnej
w
gminach
uzdrowiskowych
województwa Podkarpackiego
Okres realizacji 2020 – 2022r.

5.

Program

Koszty inwestycji
po przetargu

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
4 618 234,76 zł
Podkarpackiego
na lata 20142020
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
30 407 011,04 zł
Podkarpackiego
na lata 20142020
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
7 924 785,96 zł
Podkarpackiego
na lata 20142020

Regionalny
Program
Operacyjny
2 664 196,76 zł
Województwa
Podkarpackiego
na lata 20142020
Zagospodarowanie przestrzeni PROW
2014- 276 873,06 zł
turystyczno – rekreacyjnej 2020

Dofinansowanie

3 925 499,53 zł

13 598 699,19 zł

5 110 427,74 zł

2 036 408,65 zł

128 346,00 zł
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6.

7.

przy szlakach pieszych i
rowerowych w miejscowości
Górzanka
Okres realizacji 2020 – 2021r.
Remont
drogi
gminnej
Fundusz
Dróg
publicznej
nr
118433R
Samorządowych 815 282,68 zł
w miejscowości Terka
Okres realizacji 2020 – 2021r.
Regionalny
Przebudowa pompowni
Program
i stacji uzdatniania wody wraz Operacyjny
2 664 790,26 zł
z budową sieci wodociągowej Województwa
w Polańczyku
Podkarpackiego
Okres realizacji 2020-2021r.
na lata 20142020
Podkarpacki
Utworzenie
siłowni
Program
25 758,28 zł
wewnętrznej
w
świetlicy
Odnowy Wsi na
wiejskiej w Bóbrce
lata 2021 - 2025

407 641,00 zł

1 841 521,71 zł

12 000 zł

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE PRZEPROWADZONE W ROKU 2021
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa zadania

Tryb udzielenia
zamówienia

Data
otwarcia
przetargu

Wartość wybranej
oferty
brutto

Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej na dz. nr ewid.
581/1 w m-ci Polańczyk

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

07-04-2021
r.

267 670,24 zł

Rozwój infrastruktury
lecznictwa uzdrowiskowego i
turystyczno-rekreacyjnej w
gminach uzdrowiskowych
województwa
podkarpackiego. Zadanie:
Rewitalizacja parku
zdrojowego w PolańczykuZdroju

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

08-06-2021
r.

2 985 213,29 zł

Dostawa wyposażenia do
zaplecza gastronomicznego
oraz Centrum Edukacji
Ekologiczno-Turystycznej,
Przedszkola i sali
wielofunkcyjnej do
rewitalizowanego budynku
w m-ci Myczków

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

02-06-2021
r.,
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4.

5.

6.

Część 1: Dostawa
wyposażenia do zaplecza
gastronomicznego
rewitalizowanego budynku w
m-ci Myczków.

139 715,70 zł

Część 2: Dostawa mebli i
wyposażenia do
rewitalizowanego budynku w
m-ci Myczków

155 216,43 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr
118406R oraz drogi
wewnętrznej w miejscowości
Solina

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

18-06-2021 r

1 004 257,24 zł

Dostawa samochodu
asenizacyjnego w ramach
zadania Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w
miejscowości Wołkowyja

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

15-06-2021
r.

1 070 100,00 zł

Świadczenie usług w
zakresie transportu i opieki
w czasie przewozu dzieci do
placówek oświatowych na
terenie Gminy Solina w
roku szkolnym 2021-2022

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

28-07-2021
r.

Część Nr 1 - „Świadczenie
usług w zakresie transportu i
opieki w czasie przewozu
dzieci do Szkoły Podstawowej
w Bóbrce”.

-

Część Nr 2 - „Świadczenie
usług w zakresie transportu i
opieki w czasie przewozu
dzieci do Szkoły Podstawowej
w Wołkowyi”.

-

Część Nr 3 - „Świadczenie
usług w zakresie transportu i
opieki w czasie przewozu
dzieci do Szkoły Podstawowej
w Zawozie”.

-

Część Nr 4 - „Świadczenie
usług w zakresie transportu i
opieki w czasie przewozu
dzieci do Szkoły Podstawowej
w Berezce”.

-
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Część Nr 5 - „Świadczenie
usług w zakresie transportu i
opieki w czasie przewozu
dzieci do Publicznego
Przedszkola w Bukowcu”.
7.

8.

9.

Świadczenie usług w
zakresie transportu i opieki
w czasie przewozu dzieci do
placówek oświatowych na
terenie Gminy Solina w
roku szkolnym 2021-2022

-

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

11-08-2021
r.

Część Nr 1 - „Świadczenie
usług w zakresie transportu i
opieki w czasie przewozu
dzieci do Szkoły Podstawowej
w Bóbrce”.

100 450,00 zł

Część Nr 2 - „Świadczenie
usług w zakresie transportu i
opieki w czasie przewozu
dzieci do Szkoły Podstawowej
w Wołkowyi”.

176 300,00 zł

Część Nr 3 - „Świadczenie
usług w zakresie transportu i
opieki w czasie przewozu
dzieci do Szkoły Podstawowej
w Zawozie”.

10 000,00 zł

Część Nr 4 - „Świadczenie
usług w zakresie transportu i
opieki w czasie przewozu
dzieci do Szkoły Podstawowej
w Berezce”.

34 300,00 zł

Część Nr 5 - „Świadczenie
usług w zakresie transportu i
opieki w czasie przewozu
dzieci do Publicznego
Przedszkola w Bukowcu”.

12 500,00 zł

Budowa sieci wodociągowej
rozdzielczej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
sieci w miejscowości
Polańczyk - ETAP III

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

16-09-2021
r.

639 600,00 zł

Budowa oświetlenia
drogowego w m-ci Solina na
dz. nr 115, 152

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

22-09-2021
r.

145 755,00 zł
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10. Budowa sieci kanalizacyjnej
dla miejscowości Zawóz ETAP III

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

24-09-2021
r.

1 030 456,16 zł

11. Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w
miejscowościach Bóbrka
i Solina – ETAP I

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

14-10-2021
r.

4 703 766,00 zł

12. Przebudowa drogi gminnej
publicznej Nr 118406R w
miejscowości Solina

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

21-10-2021
r.

222 998,27 zł

13. Zimowe utrzymanie dróg
gminnych w sezonie 20212022 w Gminie Solina

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

Część Nr 1: Zimowe
utrzymanie dróg w m-ci:
Bereżnica Wyżna, Wola
Matiaszowa, Berezka.

55 721,05 zł

Część Nr 2: Zimowe
utrzymanie dróg w m-ci:
Solina, Bóbrka, Myczkowce.

96 757,60 zł

Część Nr 3: Zimowe
utrzymanie dróg w m-ci:
Górzanka, Rybne,
Wołkowyja.

36 924,96 zł

Część Nr 4: Zimowe
utrzymanie dróg w m-ci:
Bukowiec, Terka , Polanki

40 600,80 zł

Część Nr 5: Zimowe
utrzymanie dróg w m-ci:
Zawóz, Werlas, Sakowczyk,
Rajskie.

68 752,18 zł

14. Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z
terenu Gminy Solina

przetarg nieograniczony
art. 129 ust. 1 pkt 1) Pzp

17-12-2021
r.

3 211 087,08 zł

15. Budowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej na
terenie Gminy Solina w celu
poprawy czystości wód
zbiorników: solińskiego i
myczkowieckiego

tryb podstawowy art. 275
pkt 1 Pzp

21-01-2022
r.

7 730 738,44 zł
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13. PLANOWANIE PRZESTRZENNNE I GEODEZJA
Według stanu na dzień 01.01.2021 r. na terenie Gminy Solina obowiązywało 47 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, co stanowiło 9,3% ogólnej powierzchni Gminy Solina oraz
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, uchwalone
Uchwałą Rady Gminy Solina nr LVI/479/18 z dnia 14 września 2018 r.
W dniu 4 marca 2021 r. Rada Gminy Solina podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Park Zdrojowy Nr 1/2020”, terenu położonego
w Gminie Solina. Granice planu obejmują obszar o powierzchni około 4,8664 ha i wskazują teren
tożsamy z obszarem o funkcji przeznaczonej pod realizację Parku Zdrojowego, wraz
z obiektami i urządzeniami technicznymi.
W dniu 29 marca 2021 r. Rada Gminy Solina podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk Nr 2/2020 dla terenu
położonego w miejscowości Polańczyk, gm. Solina. Wskazaną zmianą objęto obszar ok. 0,66 ha.
W trakcie roku 2021 Rada Gminy Solina podjęła także 3 uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany
obowiązującego MPZP „Uzdrowisko Polańczyk”:
- Uchwała Nr XXXVIII/395/21 z dnia 16 czerwca w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP
Uzdrowisko Polańczyk Nr 1/2021 w Gminie Solina,
- Uchwała Nr XXXVIII/396/21 z dnia 16 czerwca w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP
Uzdrowisko Polańczyk Nr 2/2021 w Gminie Solina,
- Uchwała Nr LX/410/21 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP
Uzdrowisko Polańczyk Nr 2/2021 w Gminie Solina.
Opracowanie wymienionych zmian obowiązującego MPZP UZDROWISKO POLAŃCZYK umożliwi
realizację aktualnych kierunków polityki przestrzennej zapisanej w obowiązującym Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, rozwój turystyczny
i gospodarczy Gminy Solina oraz ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
W okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. ustalono w formie decyzji administracyjnej warunki zabudowy
dla inwestycji planowanych do realizacji na terenach nieobjętych Miejscowymi Planami. Wydano
decyzje o ustaleniu warunków zabudowy w ilości 113, dotyczące zabudowy mieszkaniowej,
mieszkaniowo-usługowej, usługowej i innej. W roku 2021 wydano również 10 decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W roku podlegającym analizie Wójt Gminy Solina wydał również 58 decyzji zatwierdzających
podziały nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Solina.
W roku 2021 realizowane były w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku czynności dotyczące
podziałów i rozgraniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Rozgraniczenie nieruchomości polega na
urzędowym ustaleniu przebiegu granicy między sąsiadującymi nieruchomościami. Dokonują tego
wójtowie na podstawie Kodeksu cywilnego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Ilość spraw dotyczących podziałów i rozgraniczeń w roku 2021.
Rozgraniczenia
decyzje
3

Podziały
decyzje
58

14. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
W 2021 roku na terenie Gminy Solina działało 7 jednostek ochotniczych straży pożarnej:
OSP Polańczyk (działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego)
OSP Myczkowce (działa w ramach Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego)
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OSP Myczków
OSP Bóbrka
OSP Bukowiec
OSP Górzanka
OSP Wola Matiaszowa
W 2021 r. na utrzymanie gotowości bojowej wymienionych jednostek OSP działających na terenie
Gminy Solina wydatkowano kwotę 304 413,04 zł, w tym wynagrodzenie kierowców pojazdów,
badania lekarskie, ubezpieczenie OC strażaków, samochodów strażackich, budynków remiz
strażackich, wymagane przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ppoż., zakup paliwa i innych
materiałów eksploatacyjnych do samochodów oraz potrzebnego sprzętu ratowniczego. We wskazanej
kwocie zawarte są także dwa zrealizowane zadania:
- zakup garażu dla OSP Bóbrka – 18 260 zł,
- rozbudowa remizy OSP w Górzance – 26 500 zł.
Ilość interwencji podejmowanych przez OSP z terenu Gminy Solina w 2021 r. przedstawia się
następująco:
Jednostka OSP
Myczkowce
Bóbrka
Bukowiec
Górzanka
Myczków
Polańczyk
Razem:

Pożary
/P/
6
2
3
3
4
1
19

Miejscowe zagrożenia
/MZ/
14
5
17
5
4
55
100

Alarmy fałszywe /AF/
0
0
0
0
0
5
5

15. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.
Gminny Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Polańczyku utworzony został w wyniku powołania przez
Radę Gminy Solina z/s w Polańczyku jako Spółka jednoosobowa, która wpisana została pod numerem
KRS: 0000297090 do Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.
Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest
zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Solina w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych, a później prace zewnętrzne poza terenem Gminy.
Do podstawowych zadań GZK Sp. z o.o. 2021 roku należało:
1. Utrzymanie sprawności technicznej stacji uzdatniania wody znajdujących się w zarządzie
Zakładu. Eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowych oraz bieżące usuwanie awarii.
Dostawa i rozprowadzanie wody.
2. Eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnych oraz bieżące usuwanie uszkodzeń i awarii
oraz oczyszczanie ścieków.
3. Wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej.
4. Wywóz nieczystości płynnych.
5. Zimowe utrzymanie dróg.
6. Dystrybucja wody leczniczej.
7. Pozostała działalność zakładu:
- usługi i roboty remontowo – budowlane
- budowa dróg, przepustów
- usługi transportowe
- usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości
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- budowa sieci i przyłączy wod-kan.
Zakład eksploatuje ujęcie wody i stacje uzdatniania wody w Polańczyku, Rybnym,
Wołkowyi, Górzance, Werlasie i Zawozie. Miejscowości: Berezka, Myczków i Polańczyk
zaopatrywane są z ujęcia wody w Polańczyku o wydajności 1500 m³ na dobę. Surową wodę do stacji
uzdatniania w Solinie o wydajności 900 m³/d dostarcza PGE Energia Odnawialna S.A. Odział ZEW
Solina – Myczkowce w Solinie. Uzdatnianą wodę rozprowadzamy do miejscowości Bóbrka i Solina.
Ponadto nabywamy wodę od firmy ELBET Spółka z o. o. Hotel Solina SPA w Myczkowcach
i rozprowadzamy dla mieszkańców miejscowości Myczkowce. W 2021 roku rozprowadzono 229 tys.
m³ wody tj. o 16 tys. m³ więcej niż w 2020 roku. Pobrane próbki wody przez Powiatową Stację
Sanitarno- Epidemiologiczną oraz MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych każdorazowo spełniały w
2020 roku normy jakościowe.
Zakład prowadzi siedem oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach:
- Berezka o wydajności
1 435 m3 na dobę
- Myczkowce o wydajności
200 m3 na dobę
- Wołkowyja o wydajności
420 m3 na dobę
- Solina o wydajności
960 m3 na dobę
- Solina Osiedle o wydajności
22 m3 na dobę
- Solina Jawor o wydajności
50 m3 na dobę
- Zawóz o wydajności
180 m ³ na dobę
Regularnie prowadzone są badania jakości odprowadzonych ścieków przez GBA Sp. zo.o.
w Legionowie. W 2021 roku nie odnotowano większych awarii w pracy wszystkich oczyszczalni.
Z dniem 1 stycznia 2018r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, którego
zadaniem jest m.in. zatwierdzanie taryf za usługi wodno-kanalizacyjne przedsiębiorstw komunalnych,
wydawanie i cofanie pozwoleń wodno-prawnych oraz kontrola dostawców wody i odbiorców ścieków.
GZK Sp. z o.o. była w 2021 r. kontrolowana przez Wody Polskie kilkakrotnie, które to kontrole
przebiegły pozytywnie dla Spółki.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków oraz Prawa wodnego, Zakład posiada ważną taryfę, której termin upływa z dniem 31 maja
2024 r. Dnia 5 maja 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydały decyzję
zatwierdzającą taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Solina na okres 3 lat, które po uprawomocnieniu zostanie wdrożona.
W 2020 roku oczyszczono 262 tys. m³ ścieków tj. o 20 tys. m³ więcej niż w 2020 roku.
Spółka posiada kotłownię składającą się z dwóch jednostek kotłowych: firmy VISSMANN typ
Paromat Simplex P o mocy 895 kW oraz firmy De Dietrich o mocy 630 kW, która sterowana jest
automatyką pogodową. Z kotłowni tej dostarczana jest gorąca woda grzewcza o parametrach 80/60°C
do celów centralnego ogrzewania bezpośrednio do instalacji wewnętrznych budynków Spółdzielni
Mieszkaniowej i Wspólnoty Mieszkaniowej.
W Zakładzie działa Uzdrowiskowy Zakład Górniczy. Zgodnie z posiadanymi koncesjami
zajmujemy się wydobyciem i dystrybucją wód leczniczych z dwóch odwiertów. Woda dostarczana jest
do następujących obiektów sanatoryjnych w Polańczyku: AmerPol, Dedal, Plon, Solinka.
W 2021 roku wydobyto 403 m³ wody leczniczej, czyli o 178 m3 więcej niż w 2020 r. co jest wynikiem
wstrzymania działalności w II i IV kwartale 2021 roku przez Sanatoria z uwagi na obowiązujące
obostrzenia sanitarne.
W 2021 roku w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Polańczyku przeprowadzone
zostały kontrole przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Sanepid, oraz Urząd Dozoru
Technicznego Wszystkie eksploatowane przez Spółkę oczyszczalnie ścieków posiadały ważne
pozwolenia wodnoprawne.
– porównywalność danych z rokiem ubiegłym
W 2021 roku poniesiono wskazane niżej wydatki na następujące inwestycje:
- zakupu samochodu osobowego – 4 500, 00 zł
Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Zakład dysponował następującym sprzętem
do świadczenia usług:
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–
2 samochody ciężarowy VOLVO przystosowane do przewozu nieczystości płynnych
–
samochód ciężarowy DAF
–
samochód ciężarowy PEUGOUT BOXER
–
samochód ciężarowy RENAULT MASCOTT
–
samochody dostawcze marki Renault Kangoo 2 x
–
samochód dostawczy marki Citroen
–
koparko-ładowarkę KOMATSU
–
mini koparkę NEUSON
–
przyczepę ciężarową
–
ciągnik URSUS C-360
–
ciągnik FEIN SHON do odśnieżania chodników
–
2 kosiarki samojezdne
–
piaskarkę
–
zamiatarkę
–
kosiarkę bijakową
–
zestaw komputerowy
–
rębak
–
samochód osobowy
Zatrudnienie spółki w roku 2021 przedstawia się następująco:
- na dzień 01.01.2021 r. – 24,25 etatu (25 osób)
- na dzień 31.12.2021 – 23,25 etatu (24 osoby)

16. Strategia Rozwoju Gminy Solina i inne dokumenty obowiązujące i realizowane
w Gminie Solina w roku 2021
STRATEGIA ROZWOJU GMINY SOLINA jest podstawowym dokumentem, który wskazuje
kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy. Pełni także rolę włączającą
społeczność lokalną w sprawy gminy, w szczególności poprzez proces konsultacji.
Przedmiotowy dokument określa cele strategiczne, służące realizacji wizji gminy. Cele strategiczne
określają rezultaty o zasadniczym znaczeniu w długiej perspektywie oraz kierunkują działania na
rzeczy właściwe dla koncepcji rozwoju gminy. Cele strategiczne związane są z decyzjami
dotyczącymi utrzymania lub zmiany wykorzystania zasobów gminy, w tym również zasobów
będących w dyspozycji sektora prywatnego i pozarządowego. Przypisane im cele operacyjne
wyznaczają kierunki działań, co do przedsięwzięć właściwych dla rozwoju gminy. Cele strategiczne
w uspołecznionym procesie pracy problemy i czynniki wewnętrzne wpływające na możliwość rozwoju
gminy (słabe i mocne strony) oraz zewnętrzne (szanse i zagrożenia w otoczeniu). Cele strategiczne
zostały opracowane w 3 głównych wyznaczonych obszarach funkcjonowania gminy:
- zaspokajanie potrzeb mieszkańców
- potencjał i zasoby gminy
- gospodarka i promocja gminy.
Wskazać również należy, że w dniu 28.07.2021 r. podjęta została uchwała Rady Gminy Solina
w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Solina na lata 2022 – 2031”.
W listopadzie 2020 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest uporządkowanie krajowego systemu
dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju jak również zwiększenie efektywności
programowania i realizacji strategii, programów i polityk. Zmiany prowadzą do konsolidacji
i etapowego wprowadzenia systemu zintegrowanych, spójnych strategii na poziomie lokalnym,
wojewódzkim i krajowym. Wskazana ustaw zmieniająca po raz pierwszy w dotychczas
obowiązującym systemie prawnym, wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju
gminy. Określiła także nowe uregulowania co do procedury opracowania strategii gminnej oraz
określiła zakres merytoryczny tej strategii. Dzięki temu nowa strategia będzie efektywnym narzędziem
umożliwiającym pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.
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- PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SOLINA.
Obowiązek opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt wynika
z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Zgodnie z art. 11a Rada Gminy Solina podjęła
uchwałę nr XXXVI/367/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki na
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solina w 2021 r.
W wyniku realizacji zadań Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami wynikających z programu,
w 2021 roku: odławiano bezdomne zwierzęta, które zostały umieszczone w Schronisku „Wesoły
Kundelek w Lesku” prowadzonym przez Karola Kusala. Opiekę weterynaryjną zwierząt skierowanych
do schroniska prowadził Gabinet Weterynaryjny w Lesku ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko. 2. Pomoc
weterynaryjną dla zwierząt z wypadków drogowych, których właścicieli nie ustalono realizował Karol
Kusal Gabinet Weterynaryjny w Lesku ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko. Prowadzono również
opiekę weterynaryjną, obejmującą głównie sterylizację lub kastrację kotów. Zakupiono także karmę
dla kotów dziko-żyjących, którą rozdysponowano pomiędzy osoby deklarujące dokarmianie. Na
realizację całego programu wydatkowano 169 845,52 zł.
- GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE SOLINA NA LATA 2021-2023
- podjęty został Uchwałą Rady Gminy Solina XXXIII/353/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. Dokument
opracowano zgodnie z artykułem 176 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej. Głównym celem i założeniem programu jest tworzenie sprzyjających
warunków do życia, bądź poprawę już istniejących, dla rodzin i dzieci oraz wspieranie rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie
przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania. W realizację programu muszą być
zaangażowane wszystkie instytucje i organizacje, które swoimi działaniami wspierają lub mogą
wspierać rodziny i dzieci. Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości społeczeństwa
dotyczące przyczyn i skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia, celem
minimalizowania zachowań negatywnych, patologicznych.
Spodziewanym efektem realizacji
programu powinno być polepszenie sytuacji rodzin i dzieci.
- GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK – przyjęty
został uchwałą Rady Gminy Solina nr XXXII/340/20z dnia 30 grudnia 2020 r. Dokument określa
sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)
oraz art. 10 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2050). Program charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
a kierunki działań w nim określone stanowią rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych
w latach poprzednich. Program jest integralną częścią Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Solina na lata 2017 - 2025 i jest zgodny z założeniami: ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poz. 218 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Celem głównym Programu jest ograniczenie skali
występujących na terenie Gminy Solina uzależnień oraz ich negatywnych następstw, w szczególności
przemocy w rodzinie.
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SOLINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI –
podjęty został uchwałą Nr XXX/314/20 Rady Gminy Solina z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok
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Głównym celem Programu jest budowanie partnerstwa między samorządem a sektorem
pozarządowym, które ma służyć w diagnozowaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy, a w
szczególności :
1) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,
2) umacnianie lokalnych działań, stwarzanie warunków do powstawania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,
3) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego
środowiska,
4) zwiększanie aktywności organizacji pozarządowych w wykorzystaniu środków pozabudżetowych
na rzecz mieszkańców Gminy,
5)
promocja
organizacji
pozarządowych
i
zwiększenie
udziału
mieszkańców
w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Wskazany program określa również zasady współpracy, formy współpracy oraz środki finansowe
przeznaczone w budżecie Gminy Solina na realizację programu.
17. Informacja z wykonania Uchwał Rady Gminy Solina, podjętych w roku 2021 roku oraz z
działalność Rady Gminy Solina
Organem uchwałodawczym Gminy Solina, jest Rada Gminy Solina, dla której określony ustawowy skład
osobowy to 15 osób. W dniu 13.06.2021 r. odbyły się w Gminie Solina wybory uzupełniające do Rady
Gminy Solina, w wyniku których skład Rady Gminy został uzupełniony. Radnym z Okręgu Nr 8 został
wybrany Pan Janusz Krupa. W trakcie sesji Rady Gminy Solina nowo wybrany Radny Rady Gminy
złożył ślubowanie i rozpoczął realizację powierzonego mu mandatu. Wykonując kancelaryjno-biurową
obsługę Rady Gminy Solina w 2021 r. zapewniono realizację wymogów zasad kancelaryjnych,
wymogów techniki prawodawczej, zapewniono wykonywanie tych czynności, które przypisane są w
ustawie o samorządzie gminnym jak i zlecone innymi ustawami, a także tych przypisanych w statucie
Rady jej Przewodniczącemu i poszczególnym Komisjom.
Zdecydowana większość uchwał podjętych w 2021 r. przez Radę Gminy Solina dotyczyła spraw
organizacyjnych i ustrojowych. Na mocy uchwał rozpatrywano petycje, dokonywano zmian w budżecie
Gminy Solina oraz wieloletniej prognozie finansowej. Z dużą częstotliwością rozpatrywane były także
sprawy dotyczące nieruchomości stanowiących własność gminy, związane z ich najmem, dzierżawą bądź
zbywaniem.
Informacja o pracy Rady Gminy Solina na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:
Nazwa Komisji

Ilość posiedzeń

1

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

4

2

Komisja Budżetu, Zagospodarowania Przestrzennego, Rozwoju
Gminy i Inwentaryzacyjna
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Komisja Oświaty, Zdrowia, Uzdrowiska i Spraw Socjalnych
Komisja Rewizyjna
Komisja Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy
Wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy
Sesje Rady Gminy Solina

2

Lp.

3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
11
14
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Uchwały Rady Gminy Solina:

Lp.

Numer uchwały

Data

Tytuł uchwały, w sprawie

podjęcia
1

XXXIII/346/21

28.01.21

Ważniejsza
treść uchwały

W sprawie zmiany uchwały o
dopłacie dla taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków

wykonana

2

XXXIII/347/21

28.01.21

W sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021

wykonana

3

XXXIII/348/21

28.01.21

w sprawie wystąpienia o
ustalenie urzędowej nazwy
obiektu fizjograficznego

wykonana

4

XXXIII/349/21

28.01.21

w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie gruntów w
miejscowości Polańczyk

wykonana

5

XXXIII/350/21

28.01.21

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu
nieruchomości położonej w
Solinie

wykonana

6

XXXIII/351/21

28.01.21

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu
nieruchomości położonej w
Solinie

wykonana

7

XXXIII/352/21

28.01.21

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu
nieruchomości położonej w
Solinie

wykonana

8

XXXIII/353/21

28.01.21

w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny
na lata 2021 – 2023

9.

10

11

XXXIV/354/21

XXXIV/355/21

XXXIV/356/21

4.03.21

4.03.21

4.03.21

w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego, o nazwie „Park
Zdrojowy Nr 1/2020”, terenu
położonego w Gminie Solina
w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy

wykonana

wykonana

wykonana

w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady
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Gminy Solina na 2021 rok
12

XXXIV/357/21

4.03.21

w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Budżetu,
Zagospodarowania
Przestrzennego, Rozwoju Gminy
i Inwentaryzacyjnej Rady
Gminy Solina na 2021 rok

wykonana

wykonana

13

XXXIV/358/21

4.03.21

w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Oświaty, Zdrowia,
Uzdrowiska i Spraw Socjalnych
Rady Gminy Solina na 2021 rok

wykonana

14

XXXIV/359/21

4.03.21

w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Kultury, Turystyki,
Sportu i Promocji Gminy Rady
Gminy Solina na 2021 rok

wykonana

15

XXXIV/360/21

4.03.21

w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Rady
Gminy Solina na 2021 rok

wykonana

16

XXXIV/361/21

4.03.21

w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Solina na
2021 rok

wykonana

17

XXXIV/362/21

4.03.21

w sprawie zaciągnięcia na rok
2022 zobowiązania w zakresie
podejmowania w 2021 roku
inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną
corocznie przez radę gminy

wykonana

18

XXXIV/363/21

4.03.21

w sprawie zaciągnięcia na rok
2022 zobowiązania w zakresie
podejmowania w 2021 roku
inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną
corocznie przez radę gminy

wykonana

19

XXXIV/364/21

4.03.21

w sprawie zaciągnięcia na rok
2022 zobowiązania w zakresie
podejmowania w 2021 roku
inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną
corocznie przez radę gminy

wykonana

20

XXXIV/365/21

4.03.21

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021

wykonana

21

XXXVI/366/21

29.03.21

w sprawie uchwalenia zmiany

wykonana
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Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego Uzdrowisko
Polańczyk Nr 2/2020

22

XXXVI/367/21

29.03.21

w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Solina w 2021 r.

wykonana

23

XXXVI/368/21

29.03.21

w sprawie utworzenia
Publicznego Przedszkola w
Myczkowie

wykonana

24

XXXVI/369/21

29.03.21

w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
nauczycielom, którym
powierzono stanowisko
kierownicze w szkołach
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Solina

wykonana

25

XXXVI/370/21

29.03.21

zmieniająca uchwałę w sprawie
zaciągnięcia na rok 2022
zobowiązania w zakresie
podejmowania w 2021 roku
inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną
corocznie przez Radę Gminy

wykonana

26

XXXVII/371/21

29.04.21

w sprawie uznania petycji za
niezasługującą na uwzględnienie

wykonana

27

XXXVII/372/21

29.04.21

w sprawie uznania petycji za
niezasługującą na uwzględnienie

wykonana

28

XXXVII/373/21

29.04.21

w sprawie uznania petycji za
niezasługującą na uwzględnienie

wykonana

29

XXXVII/374/21

29.04.21

w sprawie uznania petycji za
niezasługującą na uwzględnienie

wykonana

30

XXXVII/375/21

29.04.21

w sprawie wykazu kąpielisk oraz
określenia sezonu
kąpielowego2021 na terenie
Gminy Solina

wykonana

31

XXXVII/376/21

29.04.21

w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na

wykonana

56

terenie Gminy Solina w 2021
roku
32

XXXVII/377/21

29.04.21

w sprawie przyjęcia sołectwa
Bóbrka do „ Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata
2021 – 2025”.

wykonana

33

XXXVII/378/21

29.04.21

w sprawie przyjęcia Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Bóbrka
na lata 2021 - 2025

wykonana

34

XXXVII/379/21

29.04.21

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem nieruchomości
położonej w Polańczyku

wykonana

35

XXXVII/380/21

29.04.21

w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości
położonych w miejscowości
Górzanka

wykonana

36

XXXVII/381/21

29.04.21

w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości
położonych w miejscowości
Górzanka

wykonana

37

XXXVII/382/21

29.04.21

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości
położonych w Terce

wykonana

38

XXXVII/383/21

29.04.21

w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości
położonych w miejscowości
Solina i Wołkowyja

wykonana

39

XXXVII/384/21

29.04.21

w sprawie nabycia na rzecz
gminy nieruchomości
położonych w miejscowości
Bóbrka i Polańczyk

40

41

42

XXXVII/385/21

XXXVII/386/21

XXXVII/387/21

29.04.21

29.04.21

29.04.21

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021

w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej
dla Województwa
Podkarpackiego
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości

w trakcie realizacji

wykonana

wykonana

wykonana
57

położonych w Polańczyku
43

44

XXXVII/388/21

XXXVIII/389/21

29.04.21

16.06.21

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę
nieruchomości położonej w
Myczkowcach

wykonana

w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego

wykonana

45

XXXVIII/390/21

16.06.21

w sprawie dopłaty do taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie
ścieków

wykonana

46

XXXVIII/391/21

16.06.21

w sprawie zmiany uchwały Rady
Gminy Solina Nr LXI/637/14 z
dnia 29.10.2014 r. w sprawie
ustalenia minimalnych stawek
czynszu za lokale użytkowe
oddawane w najem

wykonana

47

XXXVIII/392/21

16.06.21

w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
kolejnych umów najmu

48

XXXVIII/393/21

16.06.21

w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
kolejnych umów najmu

wykonana

wykonana

49

XXXVIII/394/21

16.06.21

w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie darowizny
nieruchomości położonych w
Wołkowyi

wykonana

50

XXXVIII/395/21

16.06.21

w sprawie przystąpienia do
zmiany MPZP Uzdrowisko
Polańczyk Nr 1/2021 w Gminie
Solina

wykonana

51

XXXVIII/396/21

16.06.21

w sprawie przystąpienia do
zmiany MPZP Uzdrowisko
Polańczyk Nr 2/2021 w Gminie
Solina

wykonana

52

XXXVIII/397/21

16.06.21

w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Solina

wykonana

53

XXXVIII/398/21

16.06.21

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021

wykonana
58

54

XXXIX/399/21

7.07.21

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Solina

55

XXXIX/400/21

7.07.21

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Solina

56

XXXIX/401/21

7.07.21

w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w
Myczkowie

wykonana

57

XXXIX/402/21

7.07.21

w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w Gminie
Solina w roku szkolnym
2021/2022

wykonana

58

LX/403/21

28.07.21

w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Solina wotum zaufania

wykonana

59

LX/404/21

28.07.21

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
Gminy Solina za 2020 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu

wykonana

60

LX/405/21

28.07.21

w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Solina absolutorium za
2020 rok

wykonana

61

LX/406/21

28.07.21

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021

wykonana

62

LX/407/21

28.07.21

zmieniająca uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie
pomocy finansowej dla Powiatu
Leskiego

63

LX/408/21

28.07.21

w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Solina

64

LX/409/21

28.07.21

w sprawie przystąpienia do
zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Solina
zatwierdzonego uchwałą Nr
LVIII/479/18 rady Gminy Solina
z dnia 14 września 2018 roku ,
Nr 1/2021 w Gminie Solina

wykonana

wykonana

w trakcie realizacji

59

65

66

67

68

69

LX/410/21

LX/411/21

LX/412/21

LX/413/21

LX/414/21

28.07.21

28.07.21

28.07.21

28.07.21

28.07.21

w sprawie przystąpienia do
zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego Uzdrowisko
Polańczyk Nr 3/2021 w Gminie
Solina

w sprawie przystąpienia do
zmiany Studium Uwarunkowań
I kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Solina
zatwierdzonego uchwałą Nr
LVIII/479/18 Rady Gminy
Solina z dnia 14 września 2018
r. , Nr II/2021 w Gminie Solina.
w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę
nieruchomości położonych w
Sakowczyku
w sprawie przystąpienia do
opracowania „Strategii Rozwoju
Gminy Solina na lata 2022 –
2031”
w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania na udzielenie
pomocy finansowej
Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację
zadania publicznego

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

wykonana

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

70

LX/415/21

28.07.21

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego
na realizację zadania
publicznego

W trakcie realizacji

71

LX/416/21

28.07.21

w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji Skarg,
Wniosków I petycji Rady
Gminy Solina

wykonana

72

LX/417/21

28.07.21

w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji Oświaty,

wykonana
60

Zdrowia, Uzdrowiska i Spraw
Socjalnych Rady Gminy Solina
73

LX/418/21

28.07.21

w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji Kultury,
Turystyki, Sportu i Promocji
Gminy Rady Gminy Solina

wykonana

74

XLI/419/21

3.09.21

w sprawie utworzenia
Bieszczadzkiego Związku
Komunalnego

wykonana

75

XLI/420/21

3.09.21

w sprawie przyjęcia Statutu
Bieszczadzkiego Związku
Komunalnego

wykonana

76

XLI/421/21

3.09.21

w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości
położonych w miejscowościach:
Bereżnica Wyżna i Rybne

w trakcie realizacji

77

XLI/422/21

3.09.21

w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Uzdrowisko
Polańczyk” Nr 1/2020 w gminie
Solina

stwierdzenie
nieważności uchwały

78

XLI/423/21

3.09.21

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021

79

XLII/424/21

29.09.21

w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej
dla Województwa
Podkarpackiego

uchylona

Wykonana

80

XLII/425/21

29.09.21

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021

wykonana

81

XLII/426/21

29.09.21

w sprawie przyjęcia apelu do
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
w związku z pracami komisji
Europejskiej nad „ Unijną
strategią na rzecz
bioróżnorodności 2030 .
Przywracanie przyrody dla

wykonana

61

naszego życia”

82

XLIII/427/21

19.10.21

w sprawie przyjęcia
„Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Solina”.

wykonana

83

XLIII/428/21

19.10.21

zm. uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty i stawki za
pojemnik o określonej
pojemności

wykonana

84

XLIII/429/21

19.10.21

zm. uchwałę w spr. ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla
nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe
lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie
przez część roku

wykonana

85

XLIII/430/21

19.10.21

w spr. ustalenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie
odpadami.

wykonana

86

XLIII/431/21

19.10.21

zm. uchwałę w spr. wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na
terenie Gminy Solina

wykonana

87

XLIII/432/21

19.10.21

zm. uchwałę w spr. określenia
terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

wykonana

88

XLIII/433/21

19.10.21

w sprawie uchwalenia zmiany

wykonana
62

miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Uzdrowisko
Polańczyk Nr 1/2020 w gminie
Solina
89

XLIII/434/21

19.10.21

zm. uchwałę w sprawie opłaty
uzdrowiskowej oraz opłaty
miejscowej na terenie Gminy
Solina

wykonana

90

XLIII/435/21

19.10.21

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021

wykonana

91

XLIII/436/21

19.10.21

zm. uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie
pomocy finansowej dla Powiatu
Leskiego

92

XLVI/437/21

1.12.21

w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Solina z
organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w
art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na
2022 rok

wykonana

93

XLIV/438/21

1.12.21

zm. uchwałę w spr. wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie
Gminy Solina

wykonana

94

XLIV/439/21

1.12.21

w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od
nieruchomości

wykonana

95

XLIV/440/21

1.12.21

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości
położonej w miejscowości
Zawóz

96

XLIV/441/21

1.12.21

w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości
położonych w miejscowości
Berezka

wykonana

63

97

98

99

100

XLIV/442/21

XLIV/443/21

XLIV/444/21

XLIV/445/21

1.12.21

1.12.21

1.12.21

1.12.21

w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie gruntów w
miejscowości Berezka
w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
kolejnej umowy dzierżawy z
GZK Sp.z.o.o. na czas
nieoznaczony

wykonana

wykonana

w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej
dla Województwa
Podkarpackiego

Uchylająca uchwałę
Nr XLIV/424/21
z dnia 29.09.2021 r.

w sprawie zaciągnięcia na rok
2022 zobowiązania w zakresie
podejmowania w 2021 roku
inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną
corocznie przez radę gminy

w trakcie realizacji

101

XLIV/446/21

1.12.21

w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Solina

wykonana

102

XLIV/447/21

1.12.21

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021

wykonana

103

XLIV/448/21

1.12.21

w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy
Solina

wykonana

104

XLIV/449/21

1.12.21

w sprawie ustalenia wysokości
diet Radnych Gminy Solina

wykonana

105

XLIV/450/21

1.12.21

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Solina

wykonana

106

XLV/451/21

17.12.21

w sprawie wyrażenia opinii o
przystąpieniu do zobowiązania

wykonana

107

XLV/452/21

17.12.21

w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu

wykonana

108

XLV/453/21

17.12.21

zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości diet
Radnych Gminy Solina

109

XLV/454/21

17.12.21

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021

wykonana

64

wykonana
110

XLVI/455/21

30.12.21

w sprawie dopłaty dla taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie
ścieków

111

XLVI/456/21

30.12.21

w sprawie pokrycia części
kosztów

wykonana

w trakcie realizacji

gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z
pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w 2021 roku
112

XLVI/457/21

30.12.21

w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Solina

wykonana

113

XLVI/458/21

30.12.21

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021

wykonana

114

XLVI/459/21

30.12.21

w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2022

wykonana

115

XLVI/460/21

30.12.21

w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej
dla Powiatu Leskiego

wykonana

w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej
dla Powiatu Leskiego

w trakcie realizacji

116

XLVI/461/21

30.12.21

117

XLVI/462/21

30.12.21

w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Solina

118

XLVI/463/21

30.12.21

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SOLINA NA ROK
2022

119

120

XLVI/464/21

XLVI/465/21

30.12.21

30.12.21

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości
położonej w miejscowości
Bóbrka
w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z
upływem 2021 roku

wykonana

w trakcie realizacji

uchylona

wykonana

65

