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 WSTĘP 

Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przedkładam Raport 

o Stanie Gminy za 2020 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. 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, 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. 

 

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.  
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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 01.01.2020 r. 

(tabela nr. 1)  oraz na dzień 31.12.2020 r. (tabela nr 2)  w podziale na poszczególne miejscowości 

Gminy: 

 

tabela nr 1 – stan na dzień 01.01.2020 r 

 

Miejscowość Ulica 
Mieszkańcy 

stali czasowi aktualni 

BEREZKA  477 12 489 

BEREŻNICA WYŻNA  214  214 

BÓBRKA  424 22 446 

BUKOWIEC  365 16 381 

GÓRZANKA  272 2 274 

HORODEK  1  1 

MYCZKOWCE  494 14 508 

MYCZKÓW  535 4 539 

 OSIEDLE NA GÓRCE 16 2  18 

 Razem  551 6 557 

POLANKI  12  12 

POLAŃCZYK  2 1 3 

 BIESZCZADZKA 54  54 
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 CICHA 43  43 

 DWORSKA 37 2  39 

 KS. FRANCISZKA STOPY 19  19 

 LEŚNA 3 3  6 

 OSIEDLE NA GÓRCE 50 3  53 

 OSIEDLE PANORAMA 373 5  378 

 RÓWNA 42 2  44 

 SPOKOJNA 31 2  33 

 ŚW. JANA 19  19 

 WIEJSKA 83 3  86 

 ZACISZE 4 1  5 

 ZDROJOWA 39 2  41 

 ZIELONE WZGÓRZE 37  37 

 Razem  836 24 860 

RAJSKIE  49 5 54 

RYBNE  151 4 155 

SAKOWCZYK  25 2 27 

SOLINA  425 31 456 

TERKA  223 12 235 

WERLAS  98 2 100 

WOLA GÓRZAŃSKA  27  27 

WOLA MATIASZOWA  180 2 182 

WOŁKOWYJA BIESZCZADZKA 23 1 24 

 CICHA 40  40 

 HOLICE 3  3 

 KOŚCIELNA 27  27 

 LEŚNA 3  3 

 OSIEDLE JAWORY 60  60 

 SŁONECZNA 158 10 168 

 SZKOLNA 81 1  82 

 ZACISZE 9  9 

 Razem  404 12 416 

ZAWÓZ  214 5 219 

 Razem 5442 171  

 

 

Liczba mieszkańców ogółem w gminie: 5612 

 

 

tabela nr 2 – stan na dzień 31.12.2020 r 
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Miejscowość Ulica 
Mieszkańcy 

stali czasowi aktualni 

BEREZKA  479 10 489 

BEREŻNICA WYŻNA  212  212 

BÓBRKA  420 19 439 

BUKOWIEC  358 14 372 

GÓRZANKA  270 1 271 

HORODEK  1  1 

MYCZKOWCE  490 17 507 

MYCZKÓW  536 1 537 

 NA GÓRCE 1  1 

 OSIEDLE NA GÓRCE 15 1 16 

 Razem 552 2 554 

POLANKI  12  12 

POLAŃCZYK  2 1 3 

 BIESZCZADZKA 53  53 

 CICHA 43  43 

 DWORSKA 36 2 38 

 KS. FRANCISZKA STOPY 18  18 

 LEŚNA 3 1 4 

 OSIEDLE NA GÓRCE 50 2 52 

 OSIEDLE PANORAMA 369 7 376 

 PANORAMA 3  3 

 RÓWNA 43 2 45 

 SPACEROWA 2  2 

 SPOKOJNA 32 5 37 

 ŚW. JANA 19  19 

 WIEJSKA 85 2 87 

 ZACISZE 4 1 5 

 ZDROJOWA 42 2 44 

 ZIELONE WZGÓRZE 37  37 

 Razem 841 25 866 

RAJSKIE  49 5 54 

RYBNE  146 2 148 

SAKOWCZYK  24 1 25 

SOLINA  413 33 446 

TERKA  223 5 228 

TYSKOWA   1 1 
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Miejscowość Ulica 
Mieszkańcy 

stali czasowi aktualni 

WERLAS  98 3 101 

WOLA GÓRZAŃSKA  25  25 

WOLA MATIASZOWA  181 2 183 

WOŁKOWYJA BIESZCZADZKA 23 1 24 

 CICHA 40  40 

 HOLICE 2  2 

 JAWORY  1 1 

 KOŚCIELNA 29  29 

 LEŚNA 4  4 

 OSIEDLE JAWORY 63  63 

 SŁONECZNA 156 8 164 

 SZKOLNA 81 1 82 

 ZACISZE 9  9 

 Razem 407 11 418 

ZAWÓZ  220 2 222 

 Razem 5421 153  

 
 

Liczba mieszkańców ogółem w gminie: 5574 

 

 

Zameldowania osób na pobyt stały w Gminie Solina 

Liczba osób 

zameldowanych z innej 

gminy 

Liczba osób, które 

ponownie zameldowały 

się w Gminie Solina 

liczba dzieci 

urodzonych i 

zameldowanych 

Liczba osób, które 

zmieniły miejsce 

zameldowania w 

obrębie Gminy Solina 

48 3 51 58 

 154 

 

 

Wymeldowania z  pobyt stały w Gminie Solina 

Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych 

66 58 

RAZEM 124 
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Liczba ludności  – porównanie lat 2018, 2019 i 2020 

Rok Liczba ludności Urodzenia 

dzieci, które są 

zameldowane w 

Gminie Solina 

Zgony osób 

zameldowanych 

w Gminie Solina 
Pobyt stały Pobyt czasowy 

2018 5481 164 49 54 

2019 5443 186 47 47 

2020 5421 153 51 58 

 

                       

Z danych pozostających  w zasobach Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Solina wynika,  

że w 2020r. zarejestrowano 49 urodzeń, 58 zgonów i 36 małżeństw.  W Urzędzie Stanu Cywilnego w 

Solinie z/s w Polańczyku w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sporządzono 71 aktów stanu 

cywilnego, 14 z tych aktów sporządzono w drodze transkrypcji zagranicznych aktów stanu 

cywilnego. Dokonano również  21 czynności materialno-technicznych, nie skutkujących 

sporządzeniem aktu stanu cywilnego (sprostowania i uzupełnienia aktów) oraz 283 migracje aktów z 

ksiąg papierowych do krajowego, elektronicznego systemu Bazy Usług Stanu Cywilnego. 

Sporządzono 56 wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego i  zamieszczono 282 przypiski. 

Wydano 386 odpisów aktów stanu cywilnego oraz 2 decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk. 

Wydano 12 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 1 zaświadczenie  

o stanie cywilnym . Wydano także 3 zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu 

wyczekiwania.  Sporządzono  5 protokołów  przyjęcia oświadczeń. Zrealizowano 8 wniosków o 

sporządzenie wielojęzycznych formularzy dokumentów.  Zameldowano/wymeldowano 237 osób. 

Wydano 2 decyzje   w sprawach meldunkowych . Wydano 120 zaświadczeń z rejestru mieszkańców  

i dokonano 15 udostępnień danych z rejestru mieszkańców i rejestru Pesel. Usunięto 68 niezgodności 

w rejestrze Pesel. Wydano 243 dowody osobiste, przyjęto 25 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu 

dowodu osobistego  i wydano 25 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego. Wydano 3 zezwolenia 

na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie 

związku małżeńskiego. Przyjęto do protokołów i sporządzono 3 oświadczenia o uznaniu ojcostwa.  
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W zakresie spraw społeczno-obywatelskich w Urzędzie Gminy Solina w roku 2020 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.  

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 2020 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. Nazwa jednostki 

organizacyjnej 

Ilość osób 

zatrudnionych 

Ilość etatów 

na dzień 

01.01.2020 

na dzień 

31.12.2020 

na dzień 

01.01.2020 

na dzień 

31.12.2020 

1 Urząd Gminy Solina z/s 

w Polańczyku 

42       39 40,67 37,92 

2 Centrum Usług 

Wspólnych  

4 4 4 4 

3 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

7 

 

7 6,5 6,5 

4 Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu i 

Turystyki w Solinie z/s 

w Polańczyku 

11 13 9,5 11,5 

 

 

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 
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przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność 

praw majątkowych. 

Załączone poniżej tabele przedstawiają: wartość mienia gminnego w poszczególnych 

Sołectwach gminy Solina, wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Solina wg. stanu na 

dzień 01.01.2020 r. oraz 31.12.2020 r. 

Wartość mienia gminnego w poszczególnych sołectwach Gminy Solina 

– zbiorczo 

    

LP MIEJSCOWOŚĆ 

WARTOŚĆ MIENIA 

31.12.2019 

WARTOŚĆ MIENIA 

31.12.2020 

1 BEREZKA 9 555 316,83 22 706 283,43 

2 BEREŻNICA WYŻNA 1 679 351,76 1 782 636,72 

3 BÓBRKA 7 604 975,97 7 616 364,97 

4 BUKOWIEC 3 526 490,54 9 860 751,19 

5 GÓRZANKA 2 972 689,45 2 985 949,45 

6 MYCZKÓW 17 811 304,11 17 932 566,85 

7 MYCZKOWCE 8 222 736,83 8 904 859,35 

8 POLAŃCZYK 35 616 196,36 37 947 781,97 

9 RAJSKIE 742 486,83 789 687,42 

10 RYBNE 661 964,63 732 419,37 

11 SOLINA 17 769 534,99 18 008 956,89 

12 TERKA 2 304 315,01 2 304 315,01 

13 WERLAS 2 110 760,33 2 110 760,33 

14 WOŁKOWYJA 16 144 047,65 16 214 876,75 

15 WOLA MATIASZOWA 1 788 387,57 1 813 997,57 

16 ZAWÓZ 8 515 238,28 10 072 431,61 

RAZEM 137 025 797,14 161 784 638,88 

 

Grunty stanowiące własność Gminy Solina -  stan na dzień 01.01.2020 r. 

Lp. Obręb Powierzchnia Wartość 

1 Berezka 36,8044 4 459 467,00 zł 

2 

BereżnicaNizna 

Bereżnica Wyżna 19,1170 1 866 630,00 zł 

3 Bóbrka 123,4786 8 400 567,00 zł 

4 Bukowiec 28,0734 2 609 025,00 zł 

5 Górzanka 60,7764 5 362 476,00 zł 

  Górzanka 53,4206 4 534 296,00 zł 

  Tyskowa 2,5024 318 120,00 zł 

  Radziejowa 1,1913 143 850,00 zł 

  Wola Górzańska 3,6621 366 210,00 zł 

6 Myczków 28,7256 2 701 122,10 zł 
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7 Myczkowce 130,4980 10 718 685,00 zł 

8 Polańczyk 61,9195 8 243 169,00 zł 

9 Rajskie 27,5600 2 150 761,00 zł 

  Rajskie 6,2616 926 841,00 zł 

  Sakowczyk 18,8929 939 530,00 zł 

  Studenne 2,4055 284 390,00 zł 

10 Rybne 56,5175 5 655 400,00 zł 

11 Solina 99,9893 10 424 330,00 zł 

12 Terka 118,9051 8 735 982,00 zł 

13 Werlas 7,0233 696 762,00 zł 

  Horodek 2,5877 252 860,00 zł 

  Werlas 4,4356 443 902,00 zł 

14 Wola Matiaszowa 15,5182 1 438 143,00 zł 

15 Wołkowyja 22,9874 2 051 271,00 zł 

16 Zawóz 49,2548 4 902 305,00 zł 

  RAZEM 887,1485 80 416 095,10 zł 

 

 

Grunty stanowiące własność Gminy Solina -  stan na dzień 31.12.2020 r. 

    Lp. Obręb Powierzchnia Wartość 

1 Berezka 36,8231 4 563 745,00 zł 

2 

Bereżnica Niżna 

Bereżnica Wyżna 19,1308 1 845 590,00 zł 

3 Bóbrka 123,2320 8 565 164,00 zł 

4 Bukowiec 28,0734 2 609 025,00 zł 

5 Górzanka 60,7764 5 362 476,00 zł 

  Górzanka 53,4206 4 534 296,00 zł 

  Tyskowa 2,5024 318 120,00 zł 

  Radziejowa 1,1913 143 850,00 zł 

  Wola Górzańska 3,6621 366 210,00 zł 

6 Myczków 28,7256 2 702 462,10 zł 

7 Myczkowce 129,9680 10 692 185,00 zł 

8 Polańczyk 61,9195 8 293 102,00 zł 

9 Rajskie 27,6494 2 160 161,00 zł 

  Rajskie 6,3510 936 241,00 zł 

  Sakowczyk 18,8929 939 530,00 zł 

  Studenne 2,4055 284 390,00 zł 
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10 Rybne 56,5175 5 655 400,00 zł 

11 Solina 99,9893 10 424 330,00 zł 

12 Terka 118,9051 8 735 982,00 zł 

13 Werlas 7,0233 696 762,00 zł 

  Horodek 2,5877 252 860,00 zł 

  Werlas 4,4356 443 902,00 zł 

14 Wola Matiaszowa 15,4951 1 436 978,00 zł 

15 Wołkowyja 22,9874 2 051 271,00 zł 

16 Zawóz 49,2548 4 902 305,00 zł 

  RAZEM 886,4707 80 696 938,10 zł 

 

 Gminne zasoby mieszkaniowe 

Łącznie w zasobach  gminy Solina  na dzień 1 stycznia 2020 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 2020 r. 

Rada Gminy Solina na wniosek dotychczasowych najemców lokalu w budynku przy ul. 

Słonecznej w m-ci Wołkowyja podjęła dwie uchwały: 

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. 

L.p Adres budynku/lokalu Nr ewid. 

działki 

 

Powierzchnia 

użytkowa 

całości w m2 

Powierzchnia 

lokali w m2 

1.  

Wołkowyja  

ul.  Słoneczna  51 

436/2  435 300,70 

 

Lokal mieszk. 1   

54,20 

Lokal  mieszk.2   

37,40 

Lokal mieszk. 3   

64,05 

Lokal mieszk. 4   

61,70                 

RAZEM  217,35 

2. Lokal socjalny Polańczyk  

ul. Leśna 1 

58 321,00 Lokal socjalny        

32,00 

3. Ośrodek Zdrowia w Wołkowyi 

ul. Słoneczna 45  

452/1 245,44  Lokal mieszkalny 

nr 2 57,22 

Lokal mieszkalny 
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nr 1     46,28    

RAZEM 

mieszkalne      

103,5 

5. Budynek schroniska i biblioteki 

Myczków 29 

486/5 786,88 

 

Lokal mieszkalny 

63,00 

6. Lokal mieszkalny  (przy 

świetlicy w Bereżnicy Wyżnej) 

141/6 

 

 

 

 

195,00 Lokal mieszkalny 

70,00 

7. Lokal mieszkalny (przy budynku 

Szkoły Podstawowej w Berezce) 

 

182 i 612 1009,50 Lokal mieszkalny 

48,00 

 

8. Budynek ul. Szkolna 11 

Wołkowyja 

608 166,80 

 
Lokal mieszk.2         
63,22 - wynajęty 

Lokal mieszk.1         

61,79 wolny 

RAZEM :   125,01                  

 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

 Na początek roku 2020 długość czynnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Solina 

wynosiła 126,06 km, a na  koniec roku 2020 – 127,33km. W roku 2020 wykonano 40 nowych 

przyłączy do sieci wodociągowej. Ogółem podłączonych do gminnej sieci wodociągowej  na 

terenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. było 1637 podmiotów.  

Gmina Solina posiada 11 stacji uzdatniania wody: Polańczyk, Solina, Wołkowyja, Rybne, 

Bukowiec, Wola Matiaszowa, Bereżnica Wyżna, z czego 6 przekazanych jest umową dzierżawy 

w zarząd Gminnego Zakładu Komunalnego Sp z. o o. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane 

przedstawiają się następująco: 86,97 km na początku roku 2020 oraz 98,57 km na koniec roku 

2020. Wybudowano łącznie 11,6 km sieci w m-ciach Zawóz i Bukowiec. W roku 2020 

wykonano 147 przyłączy do gminnej sieci kanalizacyjnej. W 2020 roku zakończono budowę 1 

oczyszczalni ścieków w Berezce o przepustowości 1800 m3/d.20 Łącznie ilość przyłączy do 

gminnej sieci kanalizacyjnej na dzień 31.12.2020 r. to  1121 przyłączy.   

Całość infrastruktury kanalizacyjnej tworzą również stanowiące własność Gminy Solina 

oczyszczalnie ścieków w łącznej ilości 8: 

- Solina – 3 oczyszczalnie ścieków,  

- Polańczyk – 1 oczyszczalnia ścieków, 

- Wołkowyja – 1 oczyszczalnia ścieków, 

- Myczkowce – 1 oczyszczalnia ścieków, 

- Berezka – 1 oczyszczalnia 

- Zawóz – 1 oczyszczalnia ścieków. 
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Wszystkie wymienione wyżej obiekty przekazane są umowami dzierżaw w zarząd 

Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 

Lasy stanowiące własność Gminy Solina. 

Lasy na terenie gminy Solina zajmują powierzchnię 373,5 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 2020 Gmina Solina dokonała 

sprzedaży drewna  z komunalnych zasobów leśnych, z czego uzyskano dochód  109 543 zł. 

W wyniku tych działań pozyskano i sprzedano 304 mp drewna opałowego oraz 4851,50 m3 

drewna tartacznego. Jednym z ważnych zadań realizowanych przez samorząd jest ochrona 

lasów. W tym celu kontynuowane są działania, które zapewniają 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 (melioracje agrotechniczne gruntów, trzebieże oraz wycinka drzew chorych  

i obumarłych, przygotowanie terenów pod nowe nasadzenia). Poniżej zestawienie lasów 

stanowiących własność Gminy Solina w podziale na poszczególne Sołectwa /w ha/:  

Lp. Miejscowość Ilość  /w ha/ 

1 Berezka 14,28 

2 Bereżnica Wyżna  3,39 

3 Bóbrka 33,07 

4 Bukowiec 2,95 

5 Górzanka 40,12 

6 Myczkowce 66,52 

7 Myczków 0,72 

8 Polańczyk 74,99 

9 Rybne 46,68 

10 Solina  26,91 

11 Terka 36,7 

12  Werlas 0,02 

13 Wola Górzańska 2,12 

14 Wola Matiaszowa 0,08 

15 Wołkowyja 0,63 

16 Zawóz 22,81 

17 Razem  373,5 

 

Infrastruktura drogowa   
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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 (odśnieżanie oraz posypywanie) w roku 2020 

wydatkowano z budżetu Gminy Solina kwotę 130 105,84 zł  Koszty bieżącego utrzymania dróg  

w roku 2020 to 400 173,52 zł.   

Poniżej zamieszczona tabela prezentuje ilość dróg w Gminie Solina, w podziale na drogi 

gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. 

 

Drogi 

 

Długość 

/w km/ 

krajowe  0 

wojewódzkie 33,06 

powiatowe  52,17 

gminne 81,20 

Razem 166,43 

 

Na terenie gminy na dzień 31.12.2020 roku znajdowało się łącznie 1279 punktów świetlnych. 

W chwili obecnej trwa realizacja budowy oświetlenia ulicznego w m-ci Bóbrka, przy drodze 

wojewódzkiej Nr 895 w kilometrażu 6+617 – 8+507. Zakres rzeczowy projektu przewiduje 

powstanie nowych  52 punktów świetlnych. 

W roku 2020 Wójt Gminy Solina wydał 25 decyzji zezwalających na zajecie pasa drogowego 

oraz 9 decyzji zezwalających na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej. 

Wydano również 7 decyzji na lokalizację zjazdów w pasie drogowym dróg publicznych. 

Zawarto 43 umowy związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz 

wykonaniem prac w drogach. 

 

5. EDUKACJA 

W 2020 roku w Gminie Solina funkcjonowało 6 szkół podstawowych z oddziałami 

przedszkolnymi i jedno publiczne przedszkole. Na terenie gminy nie funkcjonują szkoły 

niepubliczne, nie ma również podmiotów niepublicznych, którym przekazano prowadzenie 

placówek. Żaden z uczniów nie korzystał z nauczania indywidualnego. 

W roku 2020 ogólne wydatki na oświatę w Gminie Solina wyniosły 9 718 578,83 zł,  w tym: 

a) środki własne gminy – 4 688 578,09 zł,  

      b)  subwencje i dotacje – 5 030 000,74 zł z czego: 

- 4 703 274,00 zł (tj. 53,73 % wydatków) pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazanej z 

budżetu państwa, 

- 158 765,00 zł pokryte z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne (tj. 1,80 % wydatków), 

- 22 560,00 zł pokryte dotacji celowej w ramach programu „Aktywna tablica - rozwój szkolnej 

technologii informacyjno - komunikacyjnych” (tj. 0,27 % wydatków) dla Szkoły Podstawowej w 

Zawozie i Myczkowcach, 

- 101 020,00 zł pokryte z dotacji celowej ramach realizacji projektu pn. „zdalna Szkoła”  

i „Zdalna Szkoła +” 

- 44 381,74 zł pokryte z dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (tj. 0,38 % wydatków). 
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Ponadto uczniom placówek oświatowych udzielone zostało wsparcie finansowe w łącznej 

kwocie 11 666,38 zł w postaci: 

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów socjalnych w 

kwocie 5 666,38 zł, 

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów 

naukowych Wójta Gminy Solina w kwocie 6 000,00 zł, 

 W roku szkolnym naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 381 uczniów i 154 

wychowanków przedszkolnych. W stosunku do ubiegłego roku liczba dzieci uczęszczających 

do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli uległa zmniejszeniu o 12 uczniów 

W roku 2020 na prowadzenie oddziałów przedszkolnych gmina wydała 1 716 753,32 zł, w tym 

43 935,56 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 15,40 

dzieci. Najmniej wychowanków (w przedziale wiekowym 3-6) na oddział przypada w oddziale 

przedszkolnym przy szkole podstawowej w Myczkowcach - 6 dzieci, natomiast najwięcej w 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Myczkowie -   18 dzieci. W stosunku do roku 

poprzedniego liczba przedszkolaków uległa zmniejszeniu  o 9 i wynosi 154. W gminie nie 

funkcjonują żłobki ani punkty opieki nad dziećmi do lat 3 zarówno publiczne jak i nie publiczne.  

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 9,52 ucznia, natomiast do oddziału 

przedszkolnego 15,40. Średnio najwięcej uczniów w klasie jest w szkole podstawowej  

w Wołkowyi 15,12 natomiast najmniej w szkole podstawowej w Myczkowcach 3,20 uczniów w 

klasie.  

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki na zadania oświatowe poniesione przez Gminę Solina 

wyniosły średnio 18 028,87 zł. Najniższy średni koszt w przeliczeniu na 1 ucznia w 2020 r. ma 

szkoła podstawowa w Myczkowie na poziomie 14 894,92 zł, natomiast najwyższy ma szkoła 

podstawowa w Myczkowcach 32 810,76 zł. Średnia kwota subwencji oświatowej, w tym dotacji 

przedszkolnej przypadająca na 1 ucznia/wychowanka w roku 2020 wyniosła  

9 401,87 zł. Najmniej środków własnych średnio na 1 ucznia rocznie gmina dopłaciła w szkole 

podstawowej w Myczkowie – 5 493,05 zł, a najwięcej bo 23 408,89 zł w szkole podstawowej w 

Myczkowcach.  

Mimo przejścia dzieci z klas 7 i 8 ze Szkoły Podstawowej w Myczkowcach do oddziałów 

funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Bóbrce wydatki związane z utrzymaniem Szkoły 

Podstawowej  w Myczkowcach uległy nieznacznemu zmniejszeniu o  8,23 % tj. o 64 702,55 zł 

w porównaniu z poprzednim okresem podlegającym raportowaniu , a ponadto doszły koszty 

dowozu tych dzieci w kwocie  6 000,00 zł, które obciążają szkołę w Bóbrce. 

W roku 2020 r. Organ Prowadzący przyznał i wypłacił dodatkowo godziny ponadwymiarowe, 

godziny za łączone zajęcia i godziny doraźnego zastępstwa w kwocie 213 585,47 zł wg 

poniższego zestawienia: 

 

Lp. SP 

Berezka 

SP 

Bóbrka 

SP 

Myczków 

SP 

Myczkowce 

SP 

Wołkowyja 

SP 

Zawóz 

PP 

Bukowiec 

Ilość 

godzin 

1 232 1 489 1 029 772 900 103 447 

Kwota  36 673,87 52 838,48 36 208,56 27 636,71 37 485,25 7 592,28 15 150,32 
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wypłacona 

 

 

 

 

Podział wydatków na poszczególne placówki oświatowe, w tym w przeliczeniu na 1 ucznia 

przedstawia tabela poniżej.
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LP. Jednostka oświatowa Koszty 

wynagrodzeń  

i utrzymania 

w zł 

Dowożenie 

uczniów w 

tym 

niepełnospra

wnych 

w zł  

Dokształcanie  

i doskonal. 

zawodowe, 

pomoc 

zdrowotna dla 

nauczycieli, 

eksperci 

Podręczniki 

i materiały 

ćwiczeniowe 

w zł 

Zdalna 

Szkoła i 

Zdalna 

Szkoła +  

ZFŚS 

emerytow. 

pracowników 

w zł 

Razem Liczba  

uczniów 

Koszt na 1 

ucznia w zł 

1. 
SP BEREZKA 

 
1 337 716,21 30 383,00 - 7 033,05 

 
- 1 375 132,26 72 19 099,06 

2. 
SP BÓBRKA 

 
1 921 990,68 45 200,00 - 9 267,62 

 
- 1 976 458,30 109 18 132,64 

3. 
SP MYCZKÓW 

 
2 296 796,62 0,00 - 11 916,24 

 
- 2 308 712,86 155 14 894,92 

4. 
SP MYCZKOWCE 

 
720 322,26 0,00 - 1 514,55 

 
- 721 836,81 22 32 810,76 

5. 
ZSIP Wołkowyja 

 
2 050 290,86 107 600,00 - 13 475,96 

 
- 2 171 366,82 121 17 945,18 

6. 
SP ZAWÓZ 

 
384 742,93 8 900,00 - 1 174,32 

 
- 394 817,25 20 19 727,36 

7. PP BUKOWIEC 455 743,76 4 950,00 - -  - 460 693,76 35 13 162,68 

8. 

 

DZIECI 

NIEPEŁNSPRAWNE 
 15 905,60 - - 

 
- 15 905,60 - - 

9. ZFŚS - EMERYTÓW - - - -  69 833,98 69 833,98 - - 



17 
 

10. 

DOKSZTAŁCANIE 

POMOC 

ZDROWOTNA DLA 

NAUCZYCIELI, 

EKSPERCI 

- - 

2 210,00 

 

3 524,29 

- 

 

- 5 734,29 - - 

11. 

UTRZYMANIE 

DZIECI W 

PRZEDSZKOLACH W 

INNYCH GMINACH 

- - - - 

 

- 43 935,56 - - 

10. OGÓŁEM 9 167 603,32 212 938,60 5 734,29 44 381,74 101 020,00 69 833,98 9 645 447,49 535 18 028,87 

11 SCHM Górzanka 73 131,34 0,00 - 0,00  - 73 131,34 0 - 

 RAZEM        9 718 578,83   
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We wszystkich funkcjonujących w Gminie Solina placówkach oświatowych w 2020 

zatrudniano 93 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 80,47 etatów, w tym: 

- 1 nauczyciel stażysta,  

- 13 nauczycieli kontraktowych, 

- 24 nauczycieli mianowanych,  

- 55 nauczycieli dyplomowanych 

Największy poziom zatrudnienia w  roku 2020 odnotowano w 11-oddziałowej Szkole 

Podstawowej Myczkowie - 18,96 etatu, natomiast najmniejsze 3,78 etatu w 4 oddziałowej 

Szkole Podstawowej w Zawozie. Na jednego nauczyciela przypadka średnio 6,64 

uczniów/wychowanków. Najwięcej na jednego nauczyciela przypada w szkole podstawowej 

w Myczkowie odpowiednio 8,17 ucznia, natomiast najmniej 3,22 w szkole podstawowej w 

Myczkowcach. Ponadto w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 35 pracowników 

niepedagogicznych (kucharek, sprzątaczek, pomocy nauczycieli, konserwatorów), co daje w 

przeliczeniu 30,58 etatów. W Gminie Solina 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 212 938,60 zł. 

W roku 2020 żadna ze szkół funkcjonujących na terenie Gminy Solina nie miała 

przeprowadzonej kontroli z nadzoru pedagogicznego. 

Szczegółowy podział liczby uczniów i nauczycieli na poszczególne placówki oświatowe  

w tym w przeliczeniu na 1 ucznia przedstawia tabela poniżej. 

W roku szkolnym 2019/2020 r. uczniowie klas ósmych pisali egzamin ósmoklasisty. Egzamin 

ten składał się tylko z 3 części: języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. 

Średnie wyniki egzaminów w gminie są wyższe i zbliżone do poziomu wyników w powiecie  

i województwie). Najwyższy wynik egzaminacyjny osiągnęła Szkoła Podstawowa  

w Myczkowie otrzymując najwyższe wysokie staniny <7-9> ; (68%, 67%, 69%), tym 

samym uzyskując średnią wyższą od średniej powiatowej i wojewódzkiej (55%, 45%, 47%). 

Najsłabszy wynik, dużo poniżej średnich uzyskała Szkoła Podstawowa w Myczkowcach 

odpowiednio ( 25%, 20%, 17%). 
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         Liczba uczniów, wychowanków w klasach i przedszkolach oraz nauczycieli wg SIO na dzień 30.09.2020 r. wg szkół 

LP. Szkoła  

Liczba uczniów  

 

Razem 

uczniowie/ 

liczba 

oddziałów 

 

 

Średnia 

liczba 

uczniów 

na 

oddział 

 

Razem 

OP/ liczba 

oddziałów 

 

 

Średnia 

liczba 

OP na 

oddział 

Razem 

Liczba 

nauczycieli 

Średnia uczniów 

na 1 nauczyciela 

  

E O  

I II III IV V VI VII VIII   „O” 

 i „OP* 
        

1. 

 
Berezka 3 9 4 7 14 8 7 10 56/8 7,00 17/1 17 

12,22 14 5,21 

2. 

 
Bóbrka 11 8 7 6 11 13 5 9 74/8 9,25 35/2 17,5 

18,22 21 5,98 

3. 

 
Myczków 8 13 4 10 13 19 17 13 101/8 12,62 54/3 18,00 

18,96 20 8,17 

4. 

 
Myczkowce 0 4 4 3 5 3 0 2 16/5 3,20 6/1 6 

6,83 10 3,22 

5. 

 
Wołkowyja 13 9 10 10 22 22 19 18 121/8 15,12 0 0 

16,94 19 7,14 

6. 

 
Zawóz 2 5 4 0 0 0 0 0 13/3 4,33 7/1 7 

3,78 5 5,29 

7. 

 
Bukowiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35/2 17,5 

3,52 4 9,94 

 

 

 

Razem 37 48 33 36 65 65 48 52 381/40 9,52 154/10 15,40 

80,47 93 6,64  



20 
 

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

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Solina 

2019/2020 

 

Język polski Matematyka Język angielski 

% % % 

100 100 100 

SP Bóbrka 49 36 33 

SP Berezka 61 42 53 

SP Myczków  68 67 69 

SP Wołkowyja 47 35 34 

SP Myczkowce 25 20 17 

Średnia w Gminie 55 45 47 

Średnia w Powiecie 55 42 47 

Średnia  

w Województwie 
61 48 53 

STANINY Bóbrka 3 3 2 

STANINY Berezka 6 5 5 

STANINY Myczków 7 9 8 

STANINY Wołkowyja 2 3 3 

STANINY Myczkowce nie ujęto nie ujęto nie ujęto 

 

Skala staninowa:  

1 - najniższy        6 – wyżej średni  

2 – bardzo niski        7 – wysoki  

3 – niski                                                                                8 – bardzo wysoki  

4 – niżej średni                                                                9 - najwyższy  

5 - średni  
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6. POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa i znaczącym elementem systemu 

zabezpieczenia społecznego, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości                       

i uprawnienia. Celem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu wyżej wymienionych sytuacji,                   

a także zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych jednostek i rodzin oraz umożliwianie im bytowanie   

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna poprzez system świadczeń 

pieniężnych, rzeczowych oraz szeroko pojmowanych usług ingeruje wtedy, gdy jednostka lub rodzina nie 

jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć swego trudnego położenia, bez względu na to, czy doszło do 

niego z jej winy, czy też na skutek zdarzenia losowego. 

W ramach środków z pomocy społecznej przyznawane były zasiłki celowe ze środków własnych Gminy, 

zasiłki okresowe dla rodzin i stałe dla osób w wieku emerytalnym i niepełnosprawnych bez środków do 

życia, które były finansowane z budżetu państwa. Skierowano również i opłacano pobyt osób w domach 

pomocy społecznej. Przyznawano pomoc pieniężną na zakup żywności. Podobnie jak w poprzednich latach 

jednym z celów głównych GOPS było kontynuowanie działań zmierzających do ograniczenia ilości rodzin 

dysfunkcyjnych  i poprawy warunków ich życia, głównie dzieci. W  naszej Gminie prowadzone jest na 

szeroką skalę dożywianie w szkołach. Z tej formy pomocy przez cały rok korzysta wiele rodzin (średnio 

ok. 170 dzieci), natomiast w okresie zimowym tj. w miesiącach: grudzień, styczeń, luty, marzec                             

z dożywiania w szkołach, w tym również z gorących posiłków, korzystały wszystkie dzieci uczęszczające 

do szkół podstawowych. Dzieciom ze szkół ponadpodstawowych dopłacono do wyżywienia w internatach                                                

i stołówkach szkolnych. Dodatkowo GOPS uczestniczył w programie „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania  na lata 2014-2020”, pozyskując określone świadczenia pieniężne z przeznaczeniem na zakup 

produktów żywnościowych, niezbędnych do przygotowywania gorących posiłków w domu i tą formą 

pomocy objęto  50 rodzin. Poziom dofinansowania wszystkich poniesionych  kosztów tego programu  

to 60 %. Ponadto GOPS w Solinie z/s w Polańczyku bierze udział w Programie Operacyjnym  Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD), w ramach którego realizowane jest dostarczanie żywności zakupionej ze środków 

unijnych dla najuboższej ludności. Z tej pomocy skorzystało 91 rodzin. Dokonywano również świadczenia 

rodzinne oraz świadczenia wychowawcze (500 plus). Ośrodek przyjmował i rozpatrywał wnioski, 

prowadził postępowania i wydawał decyzje o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz  

z dodatkami, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych a także świadczeń wychowawczych. Kolejnym 

zadaniem realizowanym przez nasz Ośrodek było rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego dla osób mających zasądzone alimenty oraz podejmowanie czynności 

dotyczących postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych za zaległe alimenty. Ośrodek 

prowadził również postępowania dotyczące przyznania dodatków: mieszkaniowego i energetycznego, z 

których skorzystało średnio 20 rodzin. GOPS prowadził działania w zakresie zapobiegania przemocy 

domowej w rodzinie poprzez realizację procedury Niebieskiej Karty. Dodatkowo dla rodzin wielodzietnych 

wydawano ogólnopolskie Katy Dużej Rodziny. Przyjmowano i rozpatrywano wnioski o przyznanie 

stypendiów szkolnych dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. W 2020 roku podjęto 

współpracę z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Placówką KRUS w Sanoku celem organizacji 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiczną nie 

organizowano wzorem lat wcześniejszych uroczystego Dnia Seniora. Wszystkim seniorom  

z okazji Gminnego Dnia Seniora wysłano kartki z życzeniami. W raportowanym roku działania GOPS 

koncentrowały się również na udzielaniu pomocy w formie niepieniężnej. Pomoc ta obejmowała przede 

wszystkim załatwianie różnego rodzaju spraw urzędowych, kompletowaniu dokumentów do ZUS i KRUS 

celem uzyskania świadczeń emerytalno–rentowych, przygotowanie dokumentacji koniecznej do ustalenia 

stopnia niepełnosprawności, kompletowaniu dokumentów do Środowiskowych Domów Samopomocy                      

w Lesku i Nowosiółkach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Huzelach. GOPS zajmował się również 

przygotowaniem dokumentacji i organizacją  potrzebnych miejsc w zakładach opieki leczniczej, 
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występował do Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich - celem uzyskania należnych 

alimentów lub wydania zarządzeń opiekuńczych. Pracownicy socjalni uczestniczyli                                    

w posiedzeniach wykonawczych Sądu dotyczących problemów rodzinnych i nieletnich. Realizowano także 

niezbędną pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej w przypadku uzyskania rozwodu, 

rozdzielności majątkowej czy też podjęcia procedury ubezwłasnowolnienia. GOPS współpracował                          

z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesku, w celu otrzymania jak największej ilości ofert pracy dla 

podopiecznych, zwłaszcza dłużników alimentacyjnych. Nawiązano także współpracę z podmiotami 

prywatnymi, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Gminy, w celu uzyskania miejsc pracy dla 

potrzebujących mieszkańców. Stałym elementem pracy GOPS jest współpraca z Gminną Komisją                           

d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, między innymi pośrednictwo w kierowaniu osób i rodzin 

zagrożonych alkoholizmem. Wspólnie z kuratorami sądowymi ośrodek kontroluje postępy tych osób                      

i rodzin oraz monitoruje  uczestnictwo w zajęciach grupowych i indywidualnych w Poradni Uzależnień                 

w Lesku. Umożliwiono rodzinom zagrożonym zjawiskiem przemocy w rodzinie korzystanie ze wsparcia 

psychologa  i prawnika w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Lesku. W ramach współpracy z Policją oraz 

zbieżności niektórych zadań, bardzo często pracownicy GOPS uczestniczyli w różnego rodzaju 

interwencjach w środowisku, a w okresie jesienno-zimowym sprawdzali warunki bytowe osób nie 

mających odpowiedniego zabezpieczenia mieszkalnego. GOPS, mimo ograniczeń spowodowanych 

pandemią z powodu wirusa SARS-CoV-2, prowadził również pracę socjalną, która jest szczególnym 

rodzajem działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom lub rodzinom we wzmocnieniu lub 

odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna była prowadzona przy współpracy 

różnych instytucji rządowych i pozarządowych, miedzy innymi Policji, Sądu, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, Urzędu Pracy, lekarzy i pielęgniarek środowiskowych, szpitali, nauczycieli, kuratorów 

zawodowych i społecznych, księży, Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

wszelkiego rodzaju stowarzyszeń takich jak Caritas Archidiecezji Rzeszowskiej i Przemyskiej, Polskiego 

Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie,  Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze, środowiskowe 

domy pomocy społecznej i warsztaty terapii zajęciowej. Nasz Ośrodek jako wykonawca zadań własnych 

gminy w sferze polityki społecznej, zajmował się również wspieraniem rodziny i systemem pieczy 

zastępczej dla rodzin i dzieci z Gminy Solina. W 2020 roku GOPS uczestniczył w programie „Wspieraj 

Seniora” , mającym na celu  udzielanie pomocy w robieniu zakupów dla seniorów powyżej 70 roku życia. 

W dobie pandemii wszyscy pracownicy GOPS stale monitorują potrzeby osób przebywających na 

kwarantannie. W 2020 roku rozpoczęto wydawanie zaświadczeń o dochodach dla osób ubiegających się o 

wsparcie inwestycji  w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”. Kierownik GOPS od października 

2020 roku jest również gminnym koordynatorem do spraw dostępności w Gminie Solina dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. W 2020 roku budżet jakim dysponował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                    

w Solinie z/s w Polańczyku wynosił łącznie na wszystkie zadania własne i zlecone 8 8 325 229,05 zł, z 

czego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie 804 

286,70 zł.  

W 2020 roku z pomocy społecznej w tut. Ośrodku skorzystało ogółem 78 rodzin.  Zrealizowano wydatki na 

wypłatę zasiłków stałych, składek zdrowotnych od zasiłków stałych, zasiłki  okresowe, zasiłki celowe  

i w naturze, usługi opiekuńcze, odpłatność Gminy za pobyt w DPS.  Ponadto skorzystano z innych form 

pomocy społecznej, takich jak:  poradnictwa specjalistycznego (28 rodzin), pracy socjalnej (24 rodziny), 

prowadzono 12 Niebieskich Kart - Przemoc domowa, kontynuowano udział w programie rządowym 

„Posiłek w szkole  i w domu” - w formie gorącego posiłku, zasiłku celowego i pomocy w naturze 

skorzystało 108 osób na łączną kwotę: 34 789,73 zł. (z tego 60% wkładu z budżetu państwa i Wojewody tj. 

19 160,00 zł.).   W okresie zimowym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Solina przyjmującą program 

osłonowy, z dożywiania i gorącego posiłku korzystają wszystkie dzieci uczęszczające do szkół na terenie 

Gminy Solina oraz przez cały rok dzieci dojeżdżające do szkół powyżej 7 kilometrów.  Wydatkowano na 

ten cel łącznie kwotę: 62 249,43 zł.  



23 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s w Polańczyku prowadził postępowania w sprawie 

przyznania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych na co wydatkował łącznie kwotę                         

29 621,54 zł. W ramach pozostałej działalności GOPS sfinansowano dowóz osób niepełnosprawnych                       

z terenu Gminy Solina na Warsztaty Terapii Zajęciowej (5 osób) i do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Nowosiółkach (14 osób), a koszt tego zadania to 16 737,45 zł. Kwotę 348 241,09 zł  

wykorzystano na realizację zadań własnych i zleconych oraz utrzymanie GOPS (w tym wynagrodzenia                       

4 pracowników, usługi Inspektora Danych Osobowych oraz Administratora Systemów Informatycznych). 

W roku 2020 wydatkowano łącznie - 7 271 809,34 zł. Wypłacono świadczenia wychowawcze łącznie na 

kwotę 4 950 986,64 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń: 552 rodziny, a liczba dzieci 

otrzymujących świadczenie wychowawcze : 884. 

 

Liczba bezrobotnych w Gminie Solina w 2020 roku 

 

 
Liczba 
zarejestrowanych 
bezrobotnych 

Z prawem do zasiłku Bez prawa do zasiłku 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem Kobiety 

 

 

431 205 82 50 349 155 

 

 

Bilans wybranych kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy w Gminie Solina w 2020 roku 

 
 

Do 30 roku życia 

 

W  tym do 25 roku 
życia 

 

Długotrwale 
bezrobotni 

 

Powyżej 50 roku życia 

 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem 

 

kobiety 

 

133 65 80 35 257 121 93 

 

37 

 

  

Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji. 

 

 Liczba świadczeniobiorców 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gmina 225 176 167 149 103 92 

Powiat (średnia) 247 216 195 163 145 129 
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Województwo 

(średnia) 

751 674 600 540 490 447 

 

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2015 181 605 

2016 126 404 

2017 134 396 

2018 136 395 

2019 78 207 

2020 61 150 

 

                  Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej  

                  w 2020. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 

świadczenia 

niepieniężne 

1 050 

świadczenia pieniężne 336 

 

 

Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych  

i niepieniężnych 

 Liczba osób 

Rodzaj świadczenia 2016 2017 2018 2019 2020 

świadczenia niepieniężne 90 73 66 37 30 

świadczenia pieniężne 88 95 85 67 64 

 

Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę dzieci 

w 2020 roku. 

 

 Liczba świadczeń 

Typ rodziny Ogółem Świadczenia pieniężne Świadczenia 

niepieniężne 
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bez dzieci 267 242 25 

jedno dziecko 44 42 2 

dwoje dzieci 446 6 440 

troje dzieci 349 2 347 

czworo i więcej 

dzieci 

182 5 177 

inne 98 39 59 
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Powody udzielania pomocy rodzinom w 2020 roku. 

 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia liczba rodzin 

ogółem 

ubóstwo 37 

niepełnosprawność 29 

bezrobocie 27 

bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem 
20 

długotrwała lub ciężka choroba 18 

alkoholizm 7 

bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem - w tym: rodziny wielodzietne 
6 

potrzeba ochrony macierzyństwa 4 

potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym: potrzeba ochrony wielodzietności 4 

bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem - w tym: rodziny niepełne 
2 

 

Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Rok 2019 

 

Rok oceny 

2020 

 

PPrognoza 2021 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZASIŁEK STAŁY 

Liczba osób 1 19 18 18 

Kwota świadczeń w złotych 2 112 540 95 242 95 242 

W tym: (wiersze 3-6) 

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących 

Liczba osób 3 15 14 14 

Kwota świadczeń w złotych 4 105 552 87 201 87 201 

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie 
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Liczba osób 5 4 4 4 

Kwota świadczeń w złotych 6 6 988 8 041 8 041 

ZASIŁEK OKRESOWY 

Liczba osób 7 13 13 13 

Kwota świadczeń w złotych 8 14 846 13 538 13 538 

W tym: (wiersze 9-16) 

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 9 8 7 7 

Kwota świadczeń w złotych 10 11 188 9 502 9 502 

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 11 2 3 3 

Kwota świadczeń w złotych 12 968 2 242 2 242 

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 13 6 4 4 

Kwota świadczeń w złotych 14 2 690 1 794 1 794 

Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego 

Liczba osób 15 0 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 16 0 0 0 

Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie 

art. 38 ust. 4a i 4b 

Liczba osób 17 0 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 18 0 0 0 

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM 

Liczba osób 19 50 39 39 

Kwota świadczeń w złotych 20 46 464 38 164 38 164 

W tym: (wiersze 21 - 22) 
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ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU 

WIELOLETNIEGO "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" 

Liczba osób 21 37 30 30 

Kwota świadczeń w złotych 22 29 680 23 351 23 351 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

POSIŁEK OGÓŁEM 

Liczba osób 23 36 21 21 

Kwota świadczeń w złotych 24 16 463 7 931 7 931 

W tym: (z wierszy 25 - 26) 

DLA DZIECI 

Liczba osób 25 34 20 20 

Kwota świadczeń w złotych 26 13 690 7 532 7 532 

W tym (z wierszy 25-26): 

POSIŁEK 

świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Posiłek w 

szkole i w domu" 

Liczba osób 27 36 21 21 

Kwota świadczeń w złotych 38 14 537 7 931 7 931 

W tym (z wierszy 29-30): 

DLA DZIECI 

Liczba osób 29 34 21 21 

Kwota świadczeń w złotych 30 11 764 7 532 7 532 

SCHRONIENIE - OGÓŁEM 

Liczba osób 31 0 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 32 0 0 0 

UBRANIE 

Liczba osób 33 0 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 34 0 0 0 
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SPRAWIENIE POGRZEBU 

Liczba rodzin 35 0 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 36 0 0 0 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Liczba osób 37 9 8 8 

Kwota świadczeń w złotych 38 225 187 181 219 200,000 

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

Liczba rodzin objęta pracą 

asystenta rodziny 

39 7 7 7 

Liczba rodzin wspierających 40 0 0 0 

Liczba asystentów rodziny 41 1 1 1 

Odpłatność za pobyt dziecka w 

pieczy zastępczej w złotych 

 

42 

 

18 267 

 

19 841 

 

20 000 

 

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz 

korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

 

 Wyszczególnienie Liczba rodzin 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin korzystających z zasiłków 

rodzinnych wraz dodatkami 

261 237 242 222 187 

 

Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku. 

 

Rok Kwota w złotych 

2016 933 589 

2017 873 315 

2018 853 904 

2019 801 985 

2020 695 393 
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Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla 

niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych 

stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. 

 

 Liczba świadczeń 

Świadczenia opiekuńcze 2016 2017 2018 2019 2020 

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 1 462 1 511 1 444 1 421 1 301 

Zasiłek pielęgnacyjny - dla 

niepełnosprawnego dziecka 

256 263 273 278 244 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 

16. roku życia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

 

520 

 

522 

 

510 

 

520 

 

468 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która 

ukończyła 75 lat 

13 12 12 12 18 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 

16. roku życia legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w 

wieku do ukończenia 21 roku życia 

 

 

673 

 

 

714 

 

 

649 

 

 

611 

 

 

571 

Świadczenie pielęgnacyjne 129 121 143 159 269 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 204 201 223 308 216 

Świadczenia opiekuńcze ogółem - 

Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia 

pielęgnacyne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

 

1 795 

 

1 833 

 

1 810 

 

1 888 

 

1 786 

 

Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla 

niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych 

stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób które ukończyły 75 lat, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. 

 

 Kwota świadczeń w złotych 

Świadczenia opiekuńcze 2016 2017 2018 2019 2020 

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 
223 686 231 183 228 001 269 351 280 808 

Zasiłek pielęgnacyjny - dla 

niepełnosprawnego dziecka 
39 168 40 239 42 994 52 620 52 665 
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Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. 

roku życia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

 

 

79 560 

 

 

79 866 

 

 

80 481 

 

 

98 632 

 

 

101 013 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która 

ukończyła 75 lat 

 

1 989 

 

1 836 

 

1 898 

 

2 276 

 

3 885 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. 

roku życia legitymującej się orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do 

ukończenia 21 roku życia 

 

 

 

 

102 969 

 

 

 

 

109 242 

 

 

 

 

102 628 

 

 

 

 

115 823 

 

 

 

 

123 245 

Świadczenie pielęgnacyjne 166 473 170 126 208 688 249 902 490 068 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 
104 422 101 757 118 326 189 014 133 071 

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

 

 

494 581 

 

 

503 066 

 

 

555 015 

 

 

708 267 

 

 

903 947 

Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w latach 2016-2020 

 

Wyszczególnienie Liczba osób 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób korzystających ze świadczenia 

alimentacyjnego 

19 18 14 10 9 

 

Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach  

 

Wyszczególnienie Kwota w złotych 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogólna kwota 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

85 600 81 750 60 650 45 700 43 500 

 

Dane zawarte w przedłożonym raporcie umożliwią analizowanie i monitorowanie występowania 

problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w 

obszarze usług społecznych. Zawarte w nim informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić 

władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki 

społecznej w kolejnym roku. Wszelkie działania podmiotów realizujących zadania polityki społecznej 
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powinny opierać się na przyjętych zasadach, normach i wartościach. Podstawową zasadą, która winna 

stanowić fundament polityki społecznej jest zasada dostępności wszystkich obywateli do wszystkich 

obszarów życia społeczno-gospodarczego. Oznacza to konieczność stworzenia obywatelom lokalnej 

społeczności możliwości równego korzystania z dostępu do rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, 

mieszkań, kultury, sportu, pomocy społecznej, usług zapewniających pomoc prawną, bezpieczeństwo. 

Pamiętając też, iż człowiek nie jest jednostką samowystarczalną i potrzebuje kontaktu  

z innymi, należy każdemu dać również szansę udziału w różnych formach życia społecznego. 

 

7. KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, PROMOCJA GMINY 

 Gminną jednostką organizacyjną, prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury, 

sportu i turystyki oraz promocji gminy Solina jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki                                   

w Solinie z/s w Polańczyku. W przedłożonym raporcie o stanie Gminy Solina za rok 2020 

zgromadzono informacje w zakresie instytucji funkcjonujących w strukturach GOKSiT-u,  

realizowanych wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych. 

 

TURYSTYKA I PROMOCJA  

 Utworzenie szlaku rowerowego „Pętla pod Korbanią”; 

 Utworzenie wraz z utwardzeniem ścieżki Berezka (Wiejskie ZOO) – Myczków (tzw. Spęd); 

 Rewitalizacja oznaczeń na szlakach; 

 Montaż altanek spoczynkowych; 

 Powstanie Questu (gra terenowa) Solina – Tajemnice Bieszczadzkiej Atlantydy; 

 Powstanie Mapy Skarbów dla dzieci; 

 Utworzenie nowej strony www.goksolina.pl; 

 Utworzenie fanpage na Facebooku: „Centrum Informacji Uzdrowiskowo – Turystycznej”; 

 Udział w IV Targach Wschodnich oraz forum Europa – Ukraina; 

 Zakup materiałów promocyjnych: breloczki, smycze, latarki, długopisy, kubki; 

 Prowadzenie Centrum Informacji Uzdrowiskowo – Turystycznej w Polańczyku przy ulicy 

Zdrojowej w obsadzie dwuosobowej; 

 Promowanie wydarzeń organizowanych przez GOKSiT w social media oraz środkach 

masowego przekazu; 

 Udzielanie informacji o gminie i jej atrakcjach, a także wydarzeniach kulturalnych, sportowych 

i targowych; 

 Dystrybucja wydawnictw turystycznych (mapy, przewodniki, informatory, wydawnictwa 

historyczne, itp.), materiałów promocyjnych (kubki, reklamówki, smycze, opaski odblaskowe, 

długopisy, koszulki: „I love Solina”, przypinki, piny, maskotki); 

 Wydruk ulotek Questów na terenie Gminy Solina; 

 Zakup elementów systemu wystawienniczego Gminy Solina: leżaki; 

 Realizacja trzech filmów promocyjnych #WspierajmyPolskąTurystykę; 

 Realizacja programu #SolinaMinus30Procent – mającego na celu wydłużenie sezonu 

turystycznego;  

KULTURA 

 6 stycznia 2020 r. - Orszak Trzech Króli w Polańczyku; 

 Aktywne Ferie w Gminie Solina m.in.: 

 14 stycznia - Spotkanie z podróżnikiem Łukaszem Łagożnym – Świetlica GOKSiT 

w Polańczyku; 

 15 stycznia  - Warsztaty Garncarskie – Świetlica GOKSiT w Polańczyku; 

 19 stycznia  - Gminna Zabawa Choinkowa – Świetlica GOKSiT w Polańczyku; 

 21 stycznia - Rodzinne spotkane z dietetykiem – Świetlica GOKSiT w Polańczyku; 

 24 stycznia - Warsztaty bębniarskie – Pracowania Wyobraźni w Woli Matiaszowej;  

http://www.goksolina.pl/


33 
 

Ponadto w ramach Aktywnych Ferii w Gminie Solina w naszych placówkach (Gminna Biblioteka 

Publiczna wraz z Filiami w Bóbrce, Myczkowcach, Wołkowyi oraz w Punkcie Bibliotecznym w 

Polańczyku organizowane były liczne zajęcia plastyczne dla dzieci;  

 2 lutego - XVIII Festiwal Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie"; 

 7 marca - Spotkanie autorskie ze Stanisławem Krycińskim; 

 5 lipca - Uroczystość Upamiętnienia Organizatorów „Przerzutów Granicznych” Wojska 

Polskiego na Węgry w latach 1939-1940; 

 Letnie Kino Plenerowe pod Gwiazdami – Solińskie Lato 2020: Polańczyk, Solina, Myczkowce, 

Wołkowyja, Bukowiec,  

 25 lipca  – Wieczór Bajkowy – Polańczyk amfiteatr; 

 31 lipca  – Romantyczny Wieczór przy zaporze – Solina parking przy zaporze;  

 7 sierpnia – Wieczór Komediowy – Myczkowce stadion sportowy;  

 14 sierpnia  – Wieczór Familijny – Wołkowyja stadion sportowy; 

 15 sierpnia  – Romantyczny Wieczór – Bukowiec „Między Mostami”; 

 21 sierpnia  – Wieczór Komediowy - Polańczyk amfiteatr; 

 29 sierpnia – Wieczór Komediowy – Wyspa Energetyk;  

 11 listopada  - Złożenie wiązanek przez delegacje przy tablicy upamiętniającej setną rocznicę 

odzyskania niepodległości; 

 

SPORT I REKREACJA  

Inwestycje: 

 remont piłko-chwytów LUKS Myczkowce              1681,88 zł. 

 wiata zawodników 8 osobowa Myczkowce             5202,90 zł. 

 czeki – nagroda dla zwycięskich drużyn                     

w X Otwartym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar       600,00 zł. 

Rady Gminy Solina 

 kurs żeglarski  (szkółka)                                            9600,00 zł. 

 przeglądy gwarancyjne i naprawy sił. zew.             5812,98 zł. 

 siłownia zew. w Bereżnicy Wyżnej                         17256,90 zł. 

 orbitrek i bieżnia sił. wew. w Solinie                       3298,00 zł.  

 przeglądy techniczne urządzeń na placu zabaw  

w Solinie i Zawozie oraz naprawa   ważki w Zawozie             1968,00 zł.  

 Dofinansowanie wydarzenia Morska Enigma 2020                  992,50 zł  

/zabezpieczenie medyczne/, 

 Dofinansowanie I Regat Kajakowych i Pokazu                        3500,00 zł. 

Z uwagi na sytuacje epidemiczna oraz związane z nią obostrzenia niektóre zajęcia i wydarzenia sportowe 

zostały odwołane m.in.: 

 od 11.03.2020 r. zajęcia jesienno – zimowe 2019/2020; 

 XIX Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora GOKSiT; 

 1 maja Mecz Przyjaźni – Oldboys – Kluby sportowe; 

 Zawody Aquaman – Swimrun; 

 III Bieszczadzki Weekend Biegowy Rysia.  

Wydarzenia sportowe, które się odbyły: 

 Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Solina /18.01.2020 r./ - 

Hala sportowa przy S.P. w Myczkowie; 

 Rodzinne spotkanie z dietetyczką „W zdrowym ciele  zdrowy mózg” /21.01.2020 r/ - świetlica 

w Polańczyku; 
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 Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Solina /25.01.2020 r./ 

- Hala sportowa przy S.P. w Myczkowie; 

 I Otwarty Turniej Online o Puchar Dyrektora GOKSiT w Counter Strike                          

/19.04.2020 r./ - nowe przedsięwzięcie w ramach hasła #ZostańWDomu; 

 X Otwarty Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Solina /04.07.2020 r./ - stadion w 

Polańczyku; 

 Morska Enigma  /30.08.2020 r./ Cypel Polańczyk; 

 I Regaty Kajakowe Na Tafli Bieszczadzkiego Morza z Pokazem Ratownictwa Wodnego 

/22.08.2020 r./ 

Ponadto w ramach oferty jesienno-zimowej 2019/2020 do 11 marca 2020 r. organizowane były następujące 

zajęcia:  

 Brazylijskie Ju-Jitsu dla dzieci w każdą środę w hali sportowej w SP Myczków;  

 Zajęcia szachowe dla dzieci w każdy poniedziałek w SP w Myczkowie; 

 Treningi na trampolinach dla dzieci i dorosłych w każdy wtorek – hala sportowa w SP 

Myczków; 

 Latino fitness w każdy wtorek – hala sportowa w SP Myczków 

 Trening ogólnorozwojowy TBC oraz pilates w każdy poniedziałek – świetlica  w Polańczyku; 

 Trening Kettlebell w każda środę – hala sportowa w SP Myczków; 

 zajęcia Old Boys w każdy poniedziałek i czwartek – hala sportowa w SP Myczków 

W dniu 29.08.2020 r. Stowarzyszenie Ustyan zorganizował na Wyspie Energetyk w Polańczyku wydarzenie 

p.n. IV Charytatywny Cross PGE Energia Odnawialna oraz Nordic Walking /biegi terenowe/, na które GOKSiT 

udostępnił nieodpłatnie nagłośnienie, scenę oraz materiały promocyjne i gadżety dla zawodników.  

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.  

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 wiatę zawodniczą oraz materiał do piłko-

chwytów na stadion sportowy dla drużyny piłki nożnej LUKS „ZALEW” Myczkowce. 

 Mając na uwadze popularyzację walorów rekreacji ruchowej, GOKSiT jak co roku utworzył na okres 

wakacyjny trzy kąpieliska : 

 Cypel – Polańczyk dz. nr 186; 

 Patelnia – Polańczyk dz. nr 296; 

 Solina – Góra Jawor obok Białej Floty dz. nr 482/1 

 oraz miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli „ZIELONA PLAŻA”                              

w miejscowości Zawóz dz. nr 45/1 

 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. 

W sezonie podjęto łącznie 54 interwencje ratownicze /3 nocne i 51 dziennych/. Wykonano: 45 akcji 

ratunkowych, 7 technicznych, 2 poszukiwawcze  

Liczba poszkodowanych: 3 osoby wyciągnięto spod wody, 7 osób wyciągnięto z wody,   74 osoby podjęto z 

jednostek pływających. 
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MUZEUM Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie oraz Regionalne Centrum 

Kultury w Myczkowie 

  

Struktura placówki 

1. Nadzór bezpośredni – dyrektor GOKSiT – mgr Krzysztof Pecka 

2. Kierownik muzeum – mgr Stanisław Drozd 

3. Działy ekspozycyjne:  

a) etnograficzny 

kąciki: 

 mieszkalny (wyposażenie dawnej izby) 

 młynarski 

 tkacki 

 strojów ludowych 

 szkolny 

 ciesielski i bednarski 

 kowalski 

 sakralny 

b) historyczny 

 dokumentacyjny 

 fotograficzny i filmowy 

 militarny 

 czasów PRL 

 księdza Franciszka Stopy 

 maszyny i urządzenia rolnicze (zewnętrzny) 

Do księgi inwentarzowej wpisane jest 1617 eksponatów. Księga depozytów zawiera 170 wpisów. Do Centrum 

Usług Wspólnych przekazano 160 PT. 

1) Działalność naukowa i organizacyjna 

W wyniku zainicjowania przez muzeum tematyki związanej z upamiętnieniem ważnych lokalnych wydarzeń 

historycznych i patriotycznych podjęto następujące przedsięwzięcia: 

1. Upamiętnienie wydarzeń w miejscowości Bóbrka w dniu 29/30 września 1939 r. 

związanych z szarżą oddziału kawalerii polskiej pod dowództwem płk. Schweizera 

2. Upamiętnienie twórców i uczestników przerzutów granicznych oficerów i żołnierzy 

Wojska Polskiego na Węgry na przełomie lat 1939/40 (kapitana Czesława Wawrosza                        

i towarzyszy) 

3. Upamiętnienie pochówku żołnierzy i mieszkańców miejscowości Rybne z okresu I wojny 

światowej 

4. Upamiętnienie osób straconych przez UPA – mieszkańców naszej Gminy – w napadzie na 

Wołkowyję w nocy z 14/15 lipca 1946 r. 

W dniu 7 lipca 2020 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej na budynku 

RCK, poświęconej organizatorom „przerzutów granicznych”  w rocznicę rozstrzelania kapitana Czesława 
Wawrosza i Fryderyka Sedlaka na Gruszce koło Leska (w nocy z 6 na 7 lipca 1940 r.). Uroczystość miała 

bardzo podniosły i patriotyczny charakter. Zgromadziła przedstawicieli lokalnych władz, na czele z Wójtem 

Gminy Solina, Przewodniczącym Rady Gminy, kombatantami, rodzinami osób upamiętnianych, m. in. 
wnuczkami kapitana Czesława Wawrosza i jego żony Wandy, córką Fryderyka Sedlaka, synem i córką oraz 

bratem Stanisława Matuszewskiego. Wartę honorową pełnili żołnierze Wojska Polskiego. Mszę św. 

odprawił oraz poświęcenia dokonał proboszcz parafii Myczków. Obecne również były poczty sztandarowe 

OSP Myczków i Szkoły Podstawowej w Myczkowie. 

5. Kontynuowano prace związane z rekonstrukcją chaty z Bóbrki z czasów pobytu tam Oskara 

Kolberga (lata 80-te XIX w.). 

6. Kontynuowano współpracę z Zakładem Karnym Uherce, przyjmując grupy osadzonych w 

naszej placówce (wykłady, projekcje filmów, oprowadzanie) 
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7. Kierownik muzeum, na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, wziął udział |w 

pracach społecznego komitetu obchodów 550-lecia lokacji miasta Lesko. 

8. Przeprowadzono rozmowy ze Starostą Leskim i z Burmistrzem Miasta Sanoka  

w sprawie odsłonięcia tablicy pamiątkowej związanej z przerzutami. 

9. Zorganizowano spotkanie z kierownictwem IPN w Rzeszowie w sprawie upamiętnienia 

organizatorów „przerzutów granicznych”. 

10. Zorganizowano spotkanie z Wójtem Gminy Solina, Dyrektorem GOKSiT  

i sekretarz Urzędu Gminy, związane z organizacją i przebiegiem uroczystości odsłonięcia 

tablicy pamiątkowej. 

 

Gromadzenie, opisywanie i konserwacja zbiorów 

Od stycznia do grudnia 2020 r. pozyskano około 80 eksponatów tematycznie związanych  

z życiem codziennym. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują następujące zakupy oraz darowizny: 

 aparaty kinowe z stacjonarnego kina w Lesku, 

 szabla oficerska pozyskana od prywatnego kolekcjonera Adama Żółtowskiego, 

 podarowana muzeum maszyna omłotowa z lat 50-tych pochodząca z Rapiszki – dar 

rodzin Wacławskich, Krupińskich, Rafalskich  i Matuszewskich.  

Zakonserwowano i uszczelniono część pokrycia dachowego wiaty ekspozycyjnej, oraz 
dokonano drobnych napraw pozyskanego sprzętu celem użycia w pokazach. Zakonserwowano środkiem 

owadobójczym najbardziej narażone na działalność drewnojadów części drewniane muzealiów. Uruchomiono i 

zaprezentowano w pokazie jeden z aparatów projekcyjnych. 

Działalność wystawienniczo-popularyzatorska  

1. Wystawy stałe - kąciki: 

a) Mieszkalny – zawiera przedmioty i sprzęty związane. 

z wyposażeniem dawnej izby (m. in. piec, stół, ławki, naczynia gliniane i żeliwne)  

b) Młynarski – zawiera narzędzia służące do przeróbki zboża oraz do wyrobu i wypieku chleba. 

c) Tkacki – warsztat tkacki z oporządzeniem, służący do wyrobu materiałów lnianych, wełnianych 

oraz konopnych 

d) Stroje ludowe – pochodzące z przełomu XIX i XX w., do użytku codziennego i od święta 

e) szkolny – wyposażenie dawnej szkoły z okresu okupacji i po wojnie, zawiera ławki oraz tablicę, 

przybory i przedmioty szkolne 

f) ciesielski i bednarski – przedmioty do obróbki drewna, budowy domów mieszkalnych oraz 

wytworzone drewniane wyposażenie domu 

g) kowalski – wyposażenie kuźni, m. in. miechy skórzane, miech korbowy, kowadła i narzędzia 

kowalskie 

h) sakralny – zawiera bardzo cenne przedmioty kultu, związane zarówno z cerkwią, jak i kościołem 

(m. in. tabernakula, mszały, z cennym mszałem z cerkwi w Łopience i innymi utensyliami 

niezbędnymi w liturgii) 

i) dokumentacyjny – dokumenty związane z okresem zaborów oraz okresem międzywojennym, 

dotyczące codziennych spraw urzędowych 

j) fotograficzny i filmowy – aparaty fotograficzne i projektory filmowe oraz szpule z taśmami 

zawierającymi ciekawe filmy z lat 1950-1980, m. in. „Wilcze echa” 

k) militarny – artefakty i dokumenty z okresu I i II wojny światowej oraz z lat 1944-47 (walka z 

UPA, wysiedlenia) 

l) czasy PRL – dokumenty związane z i wytworzone w okresie „władzy ludowej”, m. in. akty 

nadania ziemi, książeczki, pieniądze, odznaczenia 

m) kącik księdza Franciszka Stopy – zawiera zdjęcia i dokumenty związane z pierwszym 

powojennym proboszczem, założycielem parafii Polańczyk, obrazem Matki Boskiej Łopieńskiej 

i uroczystościami kościelnymi 
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n) maszyny i sprzęt rolniczy – zawiera zespół maszyn, m. in. kieraty, maszyny omłotowe, silnik 

spalinowy ES, które używane są do pokazów i warsztatów 

 

Działalność oświatowa 

W 2020 roku z różnych form działalności naszego muzeum skorzystało około 12 tys. osób (w roku 2019 około 

14 tys.).  

 przeprowadzono 10 lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży z naszej gminy i sąsiednich gmin, 

 wygłoszono 5 prelekcji dla osób zwiedzających i współpracujących z muzeum (ZK Uherce), 

 udzielono trzech wywiadów radiowo-telewizyjnych dla Radia Biwak i TVP Rzeszów, 

 kierownik muzeum wziął udział w dwóch konferencjach online tematycznie związanych 

z naszym regionem (Uniwersytet Wrocławski i Urząd Miast i Gminy Ustrzyki Dolne), 

 odbyły się 3 pokazy działania starych maszyn i urządzeń rolniczych, 

 jeden pokaz „ginące zawody” związany z kowalstwem oraz pokazy działania aparatów 

filmowych. Pokazy mogły się odbyć dzięki zaangażowaniu pana Stanisława Pasławskiego 

z Bukowca, 

 muzeum systematycznie wspiera i ukierunkowuje zainteresowanych radnych, sołtysów 

z naszej gminy udzielając materiałów i zbiorów  w realizowanych przez nich 

przedsięwzięciach (folder o miejscowości Bereżnica Wyżna), 

 TVP Rzeszów realizowało na bazie naszej placówki program związany z tradycjami 

i zwyczajami bożonarodzeniowymi z udziałem grup z Baranowa Sandomierskiego, 

Lubaczowa, Rzeszowa i Zespołu Muzyki Dawnej „Vox Angeli” oraz Kół Gospodyń Wiejskich 

z Rybnego, Bukowca i Myczkowa, 

 Pani Bożena Wisła z Bukowca realizowała nagranie związane z dawną kuchnią naszego 

regionu, 

 kierownik udzielił wywiadu panu M. Kozłowskiemu do książki pod tytułem „Zanim 

wyjedziesz w Bieszczady”. 

 

Statystyka odwiedzin Muzeum i RCK 

W 2020 roku nasze muzeum i RCK  odwiedziło około 12 tys. zwiedzających, wśród nich byli między innymi: 
Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Piotr Pilch z rodziną, wiceminister sprawiedliwości Pan Marcin 

Warchoł z rodziną, grupa osób z Chin i Korei oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska. 

Działalność administracyjna i statutowa 

Ze sprzedaży biletów  w 2020 roku uwzględniając przerwę w pracy placówki od marca do maja i w listopadzie 

przy cenach biletów 8 zł – normalny i 5 zł – ulgowy uzyskano kwotę  

w wysokości 71 000.85 zł (dla porównania w roku 2019 – 94 810.50 zł). 

a) Darowizny instytucjonalne – brak 

b) Darowizny indywidualne – brak 

c) Wpływy ze sprzedaży informatorów – około 700 zł 

W minionym roku dokonano remontu w łazience (większość prac wykonał pracownik GOKSIT Marcin 

Olejnik). Wykonano również w drewnie napis „Regionalne Centrum Kultury”, który wykonał Tomasz 

Wermiński. 

Nieodpłatnie wykonano prace konserwacyjne w kąciku militarnym oraz przy zabezpieczeniu elementów chaty  
z Bóbrki, jak również prace porządkowe na działce muzeum. Pan Jan Joniak zainicjował wystawę stałą o 

Solinie  i wykonał około 60 sztuk ramek drewnianych różnej wielkości na zdjęcia i fotografie. Pan Stanisław 

Pasławski dokonał zabezpieczenia wyrobów bednarskich oraz uruchomił przystawkę do kieratu i miech 

kowalski. 

Działalność bibliotek.  
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    Gminna Biblioteka Publiczna w Polańczyku wraz z działającymi na terenie Gminy Solina 

filiami bibliotecznymi w Bóbrce, Myczkowcach i Wołkowyi od lat prowadzi szereg zadań i inicjatyw 

skierowanych do czytelników bibliotek, a także stara się zachęcić społeczność lokalną do odwiedzenia 

swoich placówek, poprzez propagowanie idei czytelnictwa. Głównym zadaniem statutowym biblioteki 

jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie książek. Aby zaspokoić gusta i preferencje 

czytelników, którzy są coraz bardziej świadomi swoich oczekiwań w stosunku do literatury, biblioteka 

dokonuje zakupów nowości wydawniczych dla potrzeb swoich oraz filii bibliotecznych. Księgozbiór 

jest na bieżąco wzbogacany  i aktualizowany poprzez systematyczne zakupy ze środków własnych, dotacji 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pozyskanych darów od czytelników i miłośników bibliotek. 

  W 2020 roku do wszystkich placówek przybyło ogółem 593 wol.; 

- GBP Polańczyk 204 wol.(148 wol. lit. dla dorosłych, 26 wol. lit. dla dzieci, 30 wol. lit. niebeletrystyczna) 

- Filia Bóbrka 145 wol.(94 wol. lit. dla dorosłych, 37 wol. lit. dla dzieci, 14 wol. lit. niebeletrystyczna) 

- Filia Myczkowce 110 wol.(84 wol. lit. dla dorosłych, 20 wol. lit. dla dzieci, 6 wol. lit. niebeletrystyczna) 

- Filia Wołkowyja 134 wol.(105 wol. lit. dla dorosłych, 15 wol. lit. dla dzieci, 14 wol. lit. niebeletrystyczna) 

  Wkład własny na zakup książek w 2020 roku wyniósł 10 000 zł za tę kwotę udało się zakupić 396 wol., które 

zostały rozdysponowane w następujący sposób: 

- GBP Polańczyk 144 wol. 

- Filia Bóbrka 90 wol. 

- Filia Myczkowce 69 wol. 

- Filia Wołkowyja 93 wol. 

  Pozyskana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 roku wyniosła 2 450 zł co 
pozwoliło na zakup 94 wol.; 

- GBP Polańczyk 33 wol. 

- Filia Bóbrka 19 wol. 
- Filia Myczkowce 15 wol. 

- Filia Wołkowyja 27 wol. 

  Dzięki hojności czytelników i miłośników bibliotek (dary) w 2020 roku półki bibliotek wzbogaciły się o 103 

wol.; 
- GBP Polańczyk 27 wol. 

- Filia Bóbrka 36 wol. 

- Filia Myczkowce 24 wol. 
- Fila Wołkowyja 14 wol. 

  Wszystkie zbiory, które wpływają do biblioteki podlegają pełnemu opracowaniu oraz katalogowaniu w 

systemie elektronicznym MAK+. Obecnie 100% naszego księgozbioru jest    w ewidencji elektronicznej. Każdy 
czytelnik może uzyskać zdalny dostęp do swojego konta, złożyć zamówienie na książki, lub sprawdzić jaki jest 

termin zwrotu. Zarejestrowani czytelnicy mają możliwość wypożyczania książek w każdej placówce filialnej na 

terenie gminy. 

  W 2020 roku w bibliotekach znajdujących się na terenie gminy Solina zarejestrowało się ogółem 494 

czytelników: 
- GBP Polańczyk 205 osób (144 kobiet i 61 mężczyzn) 

- Filia Bóbrka 109 osób (71 kobiet i 38 mężczyzn) 

- Filia Myczkowce 77 osób (48 kobiet i 29 mężczyzn) 
- Filia Wołkowyja 103 osoby (75 kobiet i 28 mężczyzn) 

  W 2020 roku na zewnątrz wypożyczono ogółem 7133 wol. 

- GBP Polańczyk 3204 wol.(2436 wol. lit. dla dorosłych, 449 wol. lit. dla dzieci  i młodzieży, 319 wol. 

lit. niebeletrystyczna) 

- Filia Bóbrka 1450 wol.(799 wol. lit. dla dorosłych, 392 wol. lit. dla dzieci i młodzieży, 259 wol. lit. 

niebeletrystyczna ) 

- Filia Myczkowce 879 wol.(454 wol. lit. dla dorosłych, 268 wol. lit. dla dzieci  i młodzieży,157 wol. 

lit. niebeletrystyczna)    

- Filia Wołkowyja 1600 wol.( 1137 wol. lit. dla dorosłych, 337 wol. lit. dla dzieci   i młodzieży, 126 

wol. lit. niebeletrystyczna) 
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   Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych jest na bieżąco przeglądany, 

książki zniszczone i zdezaktualizowane są usuwane i przekazywane    na makulaturę.  

  W 2020 roku zostało wycofanych łącznie 704 wol.; 

- Filia Bóbrka 100 wol. 

- Filia Myczkowce 154 wol. 

- Filia Wołkowyja 450 wol. 

W 2020 roku w Filii w Wołkowyi w dniach 21 - 27.04 zostało przeprowadzone skontrum (inwentaryzacja 

całego księgozbioru). 

Działalność kulturalno – oświatowa GBP w Polańczyku  wraz z filiami  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz odwiedzających gminę turystów i kuracjuszy 

w Polańczyku, przy Centrum Informacji Uzdrowiskowo – Turystycznej na zewnątrz budynku została 

umieszczona biblioteczka plenerowa   tzw. BOOKCROSSING, który polega na pozostawieniu przeczytanych 

książek  w miejscach do tego wyznaczonych, po to by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. 
Działania te mają na celu stworzenie przez czytelników swoistej globalnej biblioteki. 

Swoją ofertą czytelniczą staramy się również objąć osoby starsze i niepełnosprawne, które z przyczyn 

zdrowotnych nie mogą samodzielnie odwiedzić naszych placówek.  

W związku z tym wyszliśmy z nową inicjatywą „KSIĄŻKA NA TELEFON”.  

Poprzez swoje działania chcemy zachęcić również dzieci do odwiedzania naszych bibliotek. Zdajemy sobie 

bowiem sprawę z faktu, iż czytelnictwo jest jednym z najistotniejszych instrumentów kształtowania rozwoju 

intelektualno – emocjonalnego człowieka, dlatego bardzo istotne jest sięganie po książki od najmłodszych lat. 

 W 2020 roku GBP po raz kolejny przystąpiła do projektu realizowanego w ramach ogólnopolskiej 

kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, skierowanego do dzieci    w wieku przedszkolnym. Akcja miała na 
celu zachęcić rodziców wraz z dziećmi do odwiedzenia naszych placówek, zapisania małego czytelnika do 

biblioteki  i codziennego czytania. Każdy uczestnik przystępujący do projektu otrzymał  w prezencie wyprawkę 

czytelniczą. Projekt ten cieszył się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności, łącznie zostało 

rozdanych 80 wyprawek. 

Aktywne propagowanie czytelnictwa staramy się także realizować poprzez organizowanie konkursów, 

zajęć kreatywnych, warsztatów oraz gier i zabaw. 

   W 2020 roku zostały zorganizowane 3 konkursy plastyczno – literackie: 

- 27.03. – „Kolorowy świat bohaterów naszych ulubionych książek, zostań mistrzem 

rysunkowym bajkowej krainy” 

- 11.05. – „Bieszczadzki przepiśnik” 

- 18.11.  – „Wizerunek św. Mikołaja na podstawie baśni, legend i opowiadań”  

W bibliotekach zostały przeprowadzone następujące zajęcia i warsztaty: 

Filia w Bóbrce; 

- 16.01 „Mój zimowy pejzaż” /zajęcia plastyczne/ w wydarzeniu uczestniczyło                                 

20 uczestników. 

- 13.02. „Krzyżówki, rebusy i zagadki” zajęcia ortograficzne w wydarzeniu brało udział                    

5 uczestników. 

21. 02 „Moja zakładka do książki” zajęcia plastyczne w wydarzeniu brało udział                               

8 uczestników. 

Filia w Myczkowcach; 

- 14.01 „Moja laurka na Dzień Babci i Dziadka” zajęcia plastyczne w wydarzeniu brało 

udział 14 uczestników 

- 20.01 „Zaczarowany świat baśni i bajek” zajęcia plastyczno – literackie                                         

w wydarzeniu brało udział 5 uczestników 

- 18.02 „Poznaj Franklina i jego przyjaciół” zajęcia plastyczno – literackie                                       

w wydarzeniu brało udział 7 uczestników 



40 
 

- 25.02 „Zabawy ortograficzne dla małych i dużych” zajęcia ortograficzne                                       

w spotkaniu brało udział 7 uczestników 

Filia w Wołkowyi 

- 15.01 „Maski robimy świetnie się bawimy” zajęcia kreatywne w spotkaniu brało udział 8 

uczestników 

- 16.01 „Niespodzianka na Dzień Babci i Dziadka” zajęcia kreatywne  w spotkaniu brało 

udział 11 uczestników 

- 22.01 „Kraina lodu. Mam tę moc” zajęcia plastyczne w spotkaniu brało udział                                 

5 uczestników. 

- 23.01 „Angielski na wesoło dla dzieci” w spotkaniu brało udział 9 uczestników. 

- 24.01 „Białe szaleństwo na kartce” zajęcia plastyczne w spotkaniu brało udział                    

uczestników. 

 - 12.02 „Walentynki dla chłopczyka i dziewczynki” zajęcia plastyczne w spotkaniu brało 

udział 4 uczestników. 

- 27.02 „Zwierzątka z papieru” zajęcia kreatywne zajęcia kreatywne w spotkaniu brało udział 

6 uczestników. 

- 27.05 Wirtualna wycieczka Szkoły Podstawowej w Zawozie do biblioteki w Wołkowyi /film/. 

- 10.06 Zdalne czytanie bajki „Tupcio Chrupcio” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zawozie 

/film/. 

W miesiącach letnich (lipiec, sierpień i wrzesień) działalność bibliotek została ograniczona, ponieważ 

pracownicy zostali zaangażowani do pracy w Centrum Informacji – Uzdrowiskowo Turystycznej w Polańczyku 

i sezonowym Centrum Informacji Turystycznej w Solinie. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne: 

1) 7 marca  w Centrum Informacji Uzdrowiskowo – Turystycznej odbyło się spotkanie autorskie 

z Stanisławem Krycińskim, podczas którego autor promował swoją wówczas najnowszą 

pozycję książkową „Pogórze Przemyskie w krwawym zakolu Sanu”. 

2)  5 września przed budynkiem Centrum Informacji Uzdrowiskowo – Turystycznej   

w Polańczyku podczas dziewiątej edycji Narodowego Czytania, odczytane zostało wybitne 

dzieło polskiego romantyzmu „Balladyna” Juliusza Słowackiego. 

3) 10 października po raz pierwszy nasza biblioteka uczestniczyła w VI odsłonie ogólnopolskiej 

akcji „Noc Bibliotek”, której hasło przewodnie brzmiało „Klimat   na czytanie”. Wydarzenie to 

miało miejsce w plenerze przy  Centrum Informacji Uzdrowiskowo – Turystycznej w 

Polańczyku. Gościem specjalnym tej uroczystości był dr Łukasz Bajda – historyk, przewodnik  

turystyczny, od urodzenia związany  z Bieszczadami. Autor licznych publikacji poświęconych 

przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego. W sposób interesujący 

promował swoją najnowszą książkę „Bieszczady to, co najważniejsze”. Ponadto zostało 

przygotowanych wiele ciekawych gier, zabaw i konkursów związanych w sposób szczególny 

z literaturą.Biblioteka stara się dbać o wygląd wewnętrzny swoich placówek. W miarę 

przydzielonego rocznego budżetu doposaża swoje lokale w sprzęt elektroniczny.  Pod koniec 

2020 roku zostały ukończone prace remontowe filii bibliotecznej w Bóbrce, natomiast do filii 

w Wołkowyi zostało zakupione i wymienione nowe okno. 

W oparciu o kalendarz rocznic literackich i historycznych biblioteka przygotowywała także szereg 

wystaw poświęconych ważnym postaciom i wydarzeniom. Jesienią 2020 roku został założony fanpage 

placówki, na który staramy się bieżąco umieszczać wydarzenia z życia kulturalnego biblioteki. 

 

8. FUNDUSZ  SOŁECKI 
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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 487 761,03 zł. Gmina 

Solina w 2020 roku otrzymała z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r. w kwocie 58 505,52 zł.  

Informacja dotycząca zrealizowanych w 2020 r. zadań ze środków funduszu sołeckiego –  

wg klasyfikacji budżetowej 

KLASYFIK

ACJA 

DZIAŁÓW 

NAZWA 

KWOTA 

ZADANIA 

600 

TRANSPORT  

I ŁĄCZNOŚĆ 
238 882,86 

- remont i budowa dróg wewnętrznych 

- budowa chodnika 

630 

TURYSTYKA 17 449,01 

- utrzymanie szlaków turystycznych 

- budowa altanki, wiaty 

- zakup ławostołów 

- wykonanie tablic informacyjnych  

710 DZIAŁALNOŚĆ 

USŁUGOWA 
17 894,00 

- zakup wyposażenia do kaplicy cmentarnej 

- ogrodzenie kaplicy cmentarnej 

750 ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 9 445,73 

- promocja sołectwa 

- wykonanie tablic informacyjnych 

754 BEZPIECZEŃSTW

O PUBL.  I 

OCHRONA P. POŻ. 
8 999,09 

- zakup wyposażenia dla OSP 

801 

OŚWIATA  

I WYCHOWANIE 
3 491,94 

- zakup sprzętu na wyposażenie Szkoły 

Podstawowej 



42 
 

900 

GOSPODARKA 

KOM.   

I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

123 646,82 

- utrzymanie i urządzenie terenów zielonych 

- doposażenie placu zabaw  

- zakup namiotu, ławek i stołu 

- zagospodarowanie działki pod plac zabaw 

- budowa oświetlenia 

921 

KULTURA  

I OCHRONA 

DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 

65 431,98 

- doposażenie świetlicy wiejskiej 

- remont świetlicy wiejskiej 

- budowa budynku gospodarczego 

- remont chodnika wokół świetlicy 

926 
KULTURA 

FIZYCZNA  

I SPORT 

2 519,60 

- zakup sprzętu sportowego  

- wyposażenie placu zabaw 

- budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej 

 OGÓŁEM 487 7

61,03 

 

 

 

9. DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA  I TRANSPORT 

W 2020 r. zarejestrowano w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku 77 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 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 

 

RODZAJ WNIOSKU LICZBA WNIOSKÓW 

Założenie 92 

Zmiana 200 

Zmiana z zawieszeniem 253 

Zmiana ze wznowieniem 231 

Zakończenie 34 

Suma 810 

 

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 2020 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 

 

 

 

 

 

 

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 I UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI                       

W GMINIE SOLINA W  2020 r. 
 

W 2020 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 2020 r. określała wartość usługi w sposób ilościowy. 

Łączna kwota wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zadania w całym roku 2020  to 2 

789 939,36 zł. W roku 2020 przyjęto 1474 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi. 

 

 

 

 

 

Ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów z terenu gminy Solina w 2020 r. 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Nr 

drogi 

Nazwa  

miejscowości 

Km 

lokalizacji 

Strona Nr 

Przystanku/zatoki 

1. 118408R Polańczyk 

skrzyżowanie 

/ul. Zdrojowa/ 

0+52 L 01 

2. 118408R Polańczyk  

skrzyżowanie 

/ul. Zdrojowa/ 

0+113,5 P 02 

3. 118408R Polańczyk  

ul. Zdrojowa 
0+801 L 03 

4. 118408R Polańczyk  

ul. Zdrojowa 
0+814 P 04 
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadu [Mg] 

1. 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

1364,1100 

2. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 332,3400 

3. 15 01 07 Opakowania ze szkła 381,2800 

4. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 32,2400 

5. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 79,8000 

6. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 4,9970 

7. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

i 20 01 35 

4,3670 

8. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

3,4560 

9. 16 01 03 Zużyte opony 12,3800 

10. 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 6,4600 

11. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 5,4600 

RAZEM 2226,8900 
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Oprócz odbioru odpadów komunalnych Gmina Solina organizowała w roku 2020 odbiór i utylizację 

wyrobów zawierających azbest. Odebrano od mieszkańców i przekazano do utylizacji 42,92Mg 

wyrobów zawierających azbest. Organizowana akcja wpisuje się w założenia „Programu Oczyszczania 

Krajuz Azbestu na lata 2009-2032”, tj. usunięcie  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

minimalizację negatywnych skutków   zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu  oraz 

likwidacją szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Na realizacje tego zadania 

wydatkowano kwotę 22 713,26 zł 

 

W 2020 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.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 895 na 

odcinku Solina – Myczków" w ramach projektu „Przebudowa/rozbudowa DW nr 895 na odcinku 

Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk". Zostało także wszczęte postępowanie 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 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" (decyzja została wydana w 2021 r.).  

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. Wójt Gminy Solina wydał 84 decyzje administracyjnych 

dotyczące wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów oraz 15 zaświadczeń o braku wniesienia 

sprzeciwu dotyczącego usunięcia drzew.  

 

 

11. FINANSE GMINY 

 
Budżet Gminy Solina na rok 2020, uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 r. zakładał: 

- po stronie dochodów – 47 051 992,00  zł, 

- po stronie wydatków -  64 251 992,00 zł. 

Planowany deficyt budżetu ustalony został w wysokości – 17 200 000 zł.        

Rozchody budżetu na 2020 r. ustalone zostały w kwocie 1 839 623,00 zł, zaś przychody budżetu na 

pokrycie deficytu i spłaty zaciągniętych pożyczek określone zostały w kwocie 19 039 623,00 zł.  

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2020 roku plan dochodów wzrósł do kwoty 59 738 305,42 zł, 

tj. zwiększenie o kwotę 12 686 313,42 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się  do kwoty 

63 734 305,42  zł, tj. zmniejszenie o kwotę 517 686,58 zł. 

 Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków na 

31.12.2020 r. wynoszą  12 779 354,55 zł, zaś rozchody 8 783 354,55 zł. 

 Planowany wynik budżetu gminy na 31.12.2020 r. stanowi deficyt  w wysokości  

3 996 000 zł.  

Zmiany budżetu wprowadzone zostały w wyniku podjętych 13 uchwał Rady  Gminy Solina z dnia 24 

stycznia,  7 lutego, 28 lutego, 6 maja, 5/ czerwca, 7 sierpnia, 21 sierpnia,  

21 października, 16 grudnia  i 30 grudnia 2020 r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Solina na podstawie 

art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 869 ze 

zm.).       

                                                

Ogólne wyniki wykonania budżetu za 2020 rok 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach 

w zł     

Wykonanie 

w zł i gr. 
% 

wykonania 

1 Dochody  ogółem:   

       w tym: 59 738 305,42 66 062 214,30 110,59 

   - dochody bieżące 35 865 529,52 35 225 495,67 98,22 

   - dochody majątkowe 23 872 775,90 30 836 718,63 129,17 
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2 

Przychody ogółem:                                     

       w tym: 12 779 354,55 6 907 172,94 54,05 

       - pożyczki 12 609 430,95 6 722 520,60 53,31 

       - niewykorzystane środki  

       pieniężne 0,00 14 728,74  

       - inne źródła /wolne środki/                          169 923,60 169 923,60 100,00 

  Razem dochody + przychody: 72 517 659,97 72 969 387,24 100,62 

3 Wydatki  ogółem:   

  w tym: 
63 734 305,42 55 082 830,50 86,43 

        - wydatki bieżące                 30 946 068,60 29 599 154,30 95,65 

        - wydatki majątkowe                                                             32 788 236,82 25 483 676,20 77,72 

4 Rozchody ogółem:     

    w tym: 
8 783 354,55 8 783 354,55 100,00 

   - spłaty pożyczek  
8 783 354,55 8 783 354,55 100,00 

  Razem wydatki + rozchody 72 517 659,97 63 866 185,05 88,07 

  Nadwyżka / Deficyt (1-3) -3 996 000,00 10 979 383,80 -274,76 

 

 

Wykonane dochody ogółem –   66 062 214,30 zł, 

wykonane wydatki ogółem – 55 082 830,50 zł.    

Deficyt budżetu na 2020 rok zaplanowany został w wysokości  3 996 000,00  zł. 

W wyniku realizacji budżetu za 2020 rok na dzień 31.12.2020 r. figuruje nadwyżka w kwocie  

10 979 383,80 zł.                    

 

12. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE , REALIZOWANE  i ZREALIZOWANE                     

W 2020 r. ORAZ POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNETRZNYCH 

  Podczas pełnienia funkcji publicznych w 2020 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 2020 r., zgodnie z harmonogramami finansowo-rzeczowymi i terminami 

określonymi  w umowach zawartych z 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 2020 uruchomiony Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - program, w ramach którego rządowe 

środki trafiają do gmin za pośrednictwem Wojewodów. Wskazane wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi                                 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  

13. L
.

p

. 

Nazwa zadania Program 
Koszty inwestycji 

po przetargu 

Dofinansowani

e 

2. 

Ochrona wód Jeziora 

Solińskiego i wód leczniczych 

kurortu Schidnica – wspólne 

PL-BY-UA  

2014-2020 
6 622 450,00 zł 3 912 617,08 zł 
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wyzwanie i szansa zachowania 

i wykorzystania potencjału 

dziedzictwa naturalnego 

Okres realizacji 2018 – 2020r 

6. 

Utworzenie szlaku 

uzdrowiskowego wraz z 

budową dwóch pijalni wód 

mineralnych i centrum 

informacji uzdrowiskowej w 

Polańczyku 

Okres realizacji 2019-2021 r. 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podkarpackiego 

na lata 2014-

2020 

4 618 234,76 zł 3 925 499,53 zł 

7. 

Rozwój gospodarki ściekowej 

w Gminie Solina – budowa 

oczyszczalni ścieków oraz 

budowa kanalizacji ściekowej 

w Aglomeracji Polańczyk  

Okres realizacji 2019-2020 r. 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podkarpackiego 

na lata 2014-

2020 

30 407 011,04 zł 13 598 699,19 zł 

9. 

Przebudowa drogi gminnej 

publicznej nr 118428R w 

miejscowości Myczkowce 

Okres realizacji 2019r -2020r. 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
540 058,69 zł 270 029,00 zł 

10. 

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. 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podkarpackiego 

na lata 2014-

2020 

7 924 785,96 zł 5 110 427,74 zł 

11. 

Rozwój infrastruktury 

lecznictwa uzdrowiskowego i 

turystyczno-rekreacyjnej w 

gminach uzdrowiskowych 

województwa Podkarpackiego 

Okres realizacji 2020 – 2022r. 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podkarpackiego 

na lata 2014-

2020 

2 664 196,76 zł 2 036 408,65 zł 

13. 

Zagospodarowanie przestrzeni 

turystyczno – rekreacyjnej 

przy szlakach pieszych i 

rowerowych w miejscowości 

Górzanka 

Okres realizacji 2020 – 2021r. 

PROW 2014-

2020 
276 873,06 zł 128 346,00 zł 

14. 

Remont drogi gminnej 

publicznej nr 118433R                      

w miejscowości Terka 

Okres realizacji 2020 – 2021r. 

Fundusz Dróg 

Samorządowych

   

815 282,68 zł 407 641,00 zł 

15. 

Przebudowa pompowni  

i stacji uzdatniania wody wraz 

z budową sieci wodociągowej 

w Polańczyku 

Okres realizacji 2020-2021r. 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podkarpackiego 

na lata 2014-

2020 

2 664 790,26 zł 1 841 521,71 zł 
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16. 

Zakup lekkiego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla 

OSP Polańczyk 

Okres realizacji 2020 r. 

  

   

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podkarpackiego 

na lata 2014-

2020 

 

370 569,20 zł 245 831,59 zł 

 

 

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE PRZEPROWADZONE W ROKU 2020 

lp Nazwa zadania 

Data 

zawarcia 

umowy 

Kwota umowy 

Termin umowny 

realizacji 

zamówienia 

wykonawca 

1 

Zakup lekkiego 
samochodu ratowniczo 

– gaśniczego dla OSP 

Polańczyk 

31.03.2020 r. 359 450,00 zł 30.07.2020 r. 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 
"BIBMOT" BIK - 

Spółka Jawna, 39-

300 Mielec, ul. 
Drzewieckiego 1 

2 
Budowa oświetlenia 
ciągu pieszego w 

miejscowości Bóbrka - 

ETAP I 

09.04.2020 r. 194 340,00 zł 31.08.2020 r. 

EL-SPORT 

Małgorzata 

Pawlaczyk, ul. 
Rawicka 18, 60-

113 Poznań 

3 Budowa szlaku 
uzdrowiskowego wraz 

z infrastrukturą 

towarzyszącą w 

miejscowości 
Polańczyk 

21.04.2020 r. 2 971 908,13 zł 31.05.2021 r. 

Józef Prasoł   
Usługi Ziemne 

Sprzętem 

Mechanicznym, ul. 

Wiejska 16, 38-700 
Ustrzyki Dolne 

4 

Przebudowa budynku 

pompowni wody wraz 
z budową sieci 

rozdzielczej w 

Polańczyku 

06.05.2020 r. 1 284 000,01 zł 30.11.2020 r. 

Fedor Wiesław 

"USŁUGI LEŚNE 

ORAZ 
SPRZĘTOWOTR

ANSPORTOWE" 

Bachlawa 15 
38-604 Hoczew 

5 Odbiór i 

zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 
od właścicieli 

nieruchomości, na 

których zamieszkują 
mieszkańcy oraz od 

właścicieli 

nieruchomości, na 
których nie 

zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają 

odpady, położonych na 
obszarze Gminy Solina 

01.07.2020  r. 1 693 471,99 zł 31.12.2020 r. 

Transprzęt Spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Spółka 
komandytowa, 

Zabłotce 51, 38-

500 Sanok 
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6 Świadczenie usług w 

zakresie transportu i 

opieki w czasie 

przewozu dzieci na 
terenie Gminy Solina 

w roku szkolnym 

2020-2021 
Część 1 Świadczenie 

usług w zakresie 

transportu i opieki w 
czasie przewozu dzieci 

do Szkoły 

Podstawowej w Bóbrce 

25.08.2020 r. 60 000,00 zł 25.06.2021 r. 

Krajowe i 
Międzynarodowe 

Przewozy Osób 

„BAK-BUS” 
Marek Owsianik, 

ul. Partyzantów 37 

38-606 Baligród 

7 Świadczenie usług w 
zakresie transportu i 

opieki w czasie 

przewozu dzieci na 
terenie Gminy Solina 

w roku szkolnym 

2020-2021 

Część 2 Świadczenie 
usług w zakresie 

transportu i opieki w 

czasie przewozu dzieci 
do Szkoły 

Podstawowej w 

Wołkowyi 

25.08.2020 r. 176 000,00 zł 25.06.2021 r. 

Krajowe i 

Międzynarodowe 

Przewozy Osób 
„BAK-BUS” 

Marek Owsianik, 

ul. Partyzantów 37 
38-606 Baligród 

8 Świadczenie usług w 
zakresie transportu i 

opieki w czasie 

przewozu dzieci na 
terenie Gminy Solina 

w roku szkolnym 

2020-2021 

Część 3 Świadczenie 
usług w zakresie 

transportu i opieki w 

czasie przewozu dzieci 
do Szkoły 

Podstawowej w 

Zawozie 

25.08.2020 r. 12 000,00 zł 25.06.2021 r. 

Krajowe i 

Międzynarodowe 
Przewozy Osób 

„BAK-BUS” 

Marek Owsianik, 

ul. Partyzantów 37 
38-606 Baligród 

 
 

 

 
 

 

9 

Świadczenie usług w 
zakresie transportu i 

opieki w czasie 

przewozu dzieci na 
terenie Gminy Solina 

w roku szkolnym 

2020-2021 
Część 4 Świadczenie 

usług w zakresie 

transportu i opieki w 

czasie przewozu dzieci 
do Szkoły 

Podstawowej w 

Berezce 

25.08.2020 r. 42 460,00 zł 25.06.2021 r. 

FTU TRANS-
BIESZCZADY BIS 

Ewa Roś-Indyk 

Bachlawa 32 

38-604 Hoczew 
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10 

Świadczenie usług w 

zakresie transportu i 

opieki w czasie 

przewozu dzieci na 
terenie Gminy Solina 

w roku szkolnym 

2020-2021 
Część 5 Świadczenie 

usług w zakresie 

transportu i opieki w 
czasie przewozu dzieci 

do Publicznego 

Przedszkola w 

Bukowcu 

25.08.2020 r. 12 000,00 zł 25.06.2021 r. 

Krajowe i 

Międzynarodowe 
Przewozy Osób 

„BAK-BUS” 

Marek Owsianik, 
ul. Partyzantów 37 

38-606 Baligród 

11 Zimowe utrzymanie 

dróg gminnych w 

sezonie 2020-2021  w 
Gminie Solina  

w zakresie części Nr 4 

obejmującej 

miejscowości 
Górzanka, Rybne, 

Wołkowyja 

19.10.2020 r. 16 157,25 zł 30.04.2021 r. 

Kamil Tomczyk, 

Rybne 30 

38-610 Polańczyk 

 
 

 

12 

Zimowe utrzymanie 
dróg gminnych w 

sezonie 2020-2021  w 

Gminie Solina  

w zakresie części Nr 5 
Zimowe utrzymanie 

dróg w m-ci Zawóz, 

Werlas, Sakowczyk, 
Rajskie 

29.10.2020 r. 47 906,68 zł 30.04.2021 r. 

Usługi Leśne i 

Agroturystyka 

Andrzej Pasławski, 
Bukowiec 69 

38-610 Polańczyk 

 

13 
Remont drogi gminnej 
publicznej nr 118433R 

w miejscowości Terka 

04.12.2020 r. 793 602,68 zł 30.06.2021 r. 

STRABAG Sp. z o. 

o.  

ul. Parzniewska 10 
05-800 Pruszków 

 

14 

Budowa 

przepompowni 
ścieków wraz z 

odcinkiem kanalizacji 

tłocznej, siecią 

kanalizacji 
grawitacyjnej, budową 

muru oporowego oraz 

rozbiórką istniejącej 
przepompowni 

ścieków w 

miejscowości 

Polańczyk 

04.12.2020 r. 1 386 329,11 zł 10.06.2021 r. 

Przedsiębiorstwo 

Budownictwa 

Inżynieryjnego 

MACHNIK Sp. z 
o.o.  

33-380 Krynica-

Zdrój 
Mochnaczka 

Wyżna 118 

 

 

 
15 

Odbiór i 

zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 

na terenie Gminy 

Solina 

14.12.2020 r.   3 115 012,82 zł 31.12.2021 r. 

Transprzęt Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 
Spółka 

komandytowa, 

Zabłotce 51, 38-

500 Sanok 
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W 2020 r. uruchomiono szczególny mechanizm wsparcia finansowego, którego beneficjentem mogą 

być samorządy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Podstawą prawną wskazanego mechanizmu 

jest  Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań 

inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (z późniejszymi zmianami).  

Pierwsza alokacja środków skierowana została do samorządów latem 2020 r.  Gmina Solina uzyskała 

wsparcie w wysokości 2 466 925 zł, a kwota wynikała z algorytmu określonego w  

Kolejny nabór ogłoszony był w sierpniu 2020 r. W dniu 29.09.2020 r. Gmina Solina złożyła wniosek 

aplikacyjny w ramach ogłoszonego naboru o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem złożonego wniosku było pozyskanie 

dofinansowania przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w m-ci Wołkowyja. 

Przedmiotowy wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a kwota pozyskanej dotacji to 4 500 000 zł. 

W grudniu  2020 r. uruchomiony został nabór skierowany dla gmin, w których funkcjonowały 

zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarstwa gospodarki rolnej. Gmina Solina złożyła 

stosowny wniosek o wsparcie realizacji następujących inwestycji:   

- przebudowa odcinka drogi gminnej w m-ci Bereżnica Wyżna, 

- budowa odcinka sieci wodociągowej z hydrofornią oraz przebudowa stacji uzdatmniania wody w m-

ci Bereznica Wyżna 

- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości  9,246 km 

W chwili obecnej  trwa ocena złożonych wniosków. 

Dodatkowo Gmina Solina złożyła także wniosek o wsparcie z RFIL, dedykowane dla gmin górskich. 

Na realizację przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ściekow w m-ci Wołkowyja. Wniosek 

rozpatrzony został pozytywnie, a pozyskana kwota dotacji to 5 865 000 zł 

 

13. PLANOWANIE PRZESTRZENNNE 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. na terenie Gminy Solina obowiązywało 47  miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, co stanowi 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 21 października 2020 r. Rada Gminy Solina podjęła 2  uchwały: 

 

- w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 37/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Uzdrowisko Polańczyk dla terenu położonego w miejscowości Polańczyk, gm. Solina - zmieniają 

zapisy dla działki - z 4.mp na budownictwo mieszkaniowo-usługowe. 

- w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„Wyspy Energetyk" w Gminie Solina,  umożliwiające realizację inwestycji dotyczących  fotowoltaiki 

na terenie Wyspy Energetyka. 

W trakcie roku 2020 Rada Gminy Solina podjęła  także 4 uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany 

obowiązującego MPZP „Uzdrowisko Polańczyk”,  

W okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 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 2020 wydano również 11 decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

W roku podlegającym analizie Wójt Gminy Solina wydał również 48 decyzji zatwierdzających 

podziały nieruchomości 

 

14. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

W 2020  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 2020 r. na utrzymanie gotowości bojowej wymienionych jednostek OSP działających na terenie Gminy 

Solina wydatkowano 141 082,98 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. Dodatkowo  

Ilość interwencji podejmowanych przez OSP z terenu Gminy Solina w 2020 r. przedstawia się następująco: 
- pożary - 18 

- miejscowe zagrożenia - 139 
- alarmy fałszywe – 11. 

 

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.  2020 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 

      - 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 2020 roku rozprowadzono  

213 tys. m³ wody tj. o 7 tys. m³ mniej niż w 2019 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. 
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Zakład prowadzi siedem oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach: 

- Polańczyk o wydajności    900 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 JARS Sp. z o.o.                   

w Legionowie. W 2020 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 2020 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 

2021r. 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 242 tys. m³ ścieków tj. o 4 tys. m³ więcej niż w 2019 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 2020 roku wydobyto 225 m³ wody leczniczej, czyli o 515 m3 mniej niż w 2019 r. co jest wynikiem 

wstrzymania działalności w II i IV kwartale 2020 roku przez Sanatoria.  

               W 2020 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 2020 roku poniesiono wskazane niżej wydatki na następujące inwestycje: 

- zakup rębaka                                     – 10.894,31 zł 

- ulepszenie samochodu ciężarowego – 21.422,28 zł 

  - zakupu samochodu osobowego        – 25.300, 00 zł 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Zakład dysponował następującym sprzętem                        

do świadczenia usług: 

– 2 samochody ciężarowy VOLVO przystosowane do przewozu nieczystości płynnych 

– samochód ciężarowy DAF 

– samochód ciężarowy PEUGOUT BOXER 

– samochód ciężarowy RENAULT MASCOTT 

– samochód dostawczy marki Renault Kango 

– 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 
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– piaskarkę 

– zamiatarkę 

– kosiarkę bijakową 

– zestaw komputerowy 

– rębak 

– samochód osobowy   

 

 

16. Strategia Rozwoju Gminy Solina 

 
 

Strategia rozwoju gminy 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 .  

Strategia Rozwoju Gminy Solina do roku 2025  to najważniejszy dokument przygotowywanych przez 

samorząd gminny. Określa ona priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego 

prowadzonego na obszarze naszej gminy. Obowiązująca strategia jest dokumentem w którego 

tworzeniu uczestniczyłem. Dokument ujmuje zapisy, które mają być wyzwaniem dla całej 

społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających na terenie Gminy.  
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. 
   
 

 

17. Informacja z wykonania Uchwał Rady Gminy Solina, podjętych w roku 2020 roku 

oraz z działalność Rady Gminy Solina 

 
Organem uchwałodawczym Gminy Solina, jest Rada Gminy Solina, dla której określony ustawowy skład 

osobowy to 15 osób. Wyjątkowo smutnym wydarzeniem, które miało miejsce w roku 2020 w naszej 

Gminie, była śmierć Radnego Rady Gminy – śp. Pana Tadeusza Kardasza. W chwili obecnej Rada 

Gminy Solina pracuje w składzie 14-osobowym, a wybory uzupełniające zarządzone są na dzień 

13.06.2021 r. Wykonując kancelaryjno-biurową obsługę Rady Gminy Solina w 2020 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. Informacja  o pracy Rady Gminy Solina  na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco: 
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Uchwały Rady Gminy Solina: 

 

 

Lp. 

Nazwa Komisji Ilość posiedzeń 

1 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3 

2 Komisja Budżetu, Zagospodarowania Przestrzennego, Rozwoju 

Gminy i Inwentaryzacyjna 
6 

3 Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 0 

4 Komisja Oświaty, Zdrowia, Uzdrowiska i Spraw Socjalnych 1 

5 Komisja Rewizyjna 1 

6 Komisja Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy 0 

7 Wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy 8 

8 Sesje Rady Gminy Solina 13 

1 XX/225/20 24.01.20 W sprawie uchylenia Uchwały Nr 

LIX/545/18 z dnia 17 października 

2018 roku  

 

 

Zrealizowana 

2 XX/226/20 24.01.20 W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia MPZP, o nazwie „Park 

Zdrojowy Nr 1/2020, terenu 

położonego w Gminie Solina 

 

 

W trakcie 

realizacji 

3 XX/227/20 24.01.20 W sprawie odwołania przedstawiciela 

Gminy Solina w Radzie Społecznej 

przy SPZOZ w Lesku 

 

Zrealizowana 

4 XX/228/20 24.01.20 W sprawie wyboru przedstawiciela 

Gminy Solina w Radzie Społecznej 

przy SPZOZ w Lesku 

 

Zrealizowana 

5 XX/229/20 24.01.20 W sprawie powołania Zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na 

ławników 

 

Zrealizowana 

6 XX/230/20 24.01.20 W sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie gruntów w miejscowości 

Myczków  

Działki Nr 

249/6, 249/4, 

249/2, 237/6, 

749/2, 750/2, 
238/2,  

Zrealizowana 

7 XX/231/20 24.01.20 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości położonych w Bóbrce  

Działki Nr 205, 

648, 649 

Zrealizowana 

8 XX/232/20 24.01.20  Zmieniająca uchwałę Rady Gminy 

Solina nr XVIII/215/19  z dnia 

13.12.19 w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Solina 

w roku szkolnym 2019/2020  

 

 

 

Zrealizowana 
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9 XX/233/20 24.01.20  W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2020  

 

 
 

Zrealizowana 

10 XX/234/20  24.01.20 W sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie długoterminowej 

pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie. 

 Zrealizowana 

11 XX/235/20  24.01.20 W sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie długoterminowej 

pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie. 

 Zrealizowana 

12 XX/236/20 24.01.20  W sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej rady Gminy 

Solina  na 2020 rok  

 Zrealizowana 

13 XX/237/20 24.01.20  W sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji 

Rady Gminy Solina  na 2020 rok  

 Zrealizowana 

14 XX/238/20 24.01.20  W sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji 

Rady Gminy Solina  na 2020 rok  

 Zrealizowana 

15 XX/239/20 24.01.20  W sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Kultury, Turystyki, Sportu i 

Promocji Rady Gminy Solina  na 2020 

rok  

 

 Zrealizowana 

16 XX/240/20 24.01.20  W sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji  Budżetu, Zagospodarowania 

Przestrzennego, Rozwoju Gminy i 

Inwentaryzacyjna Rady Gminy Solina  

na 2020 rok  

 

 

 

 Zrealizowana 

17 XX/241/20 24.01.20  W sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji  Oświaty, Zdrowia, 

Uzdrowiska i Spraw Socjalnych Rady 

Gminy Solina  na 2020 rok  

 Zrealizowana 

18 XXI/242/20 07.02.20 Zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia opłat za zajecie pasa 

drogowego  

 Zrealizowana 

19 XXI/243/20 07.02.20 W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2020 
 Zrealizowana 

20 XXI/244/20 07.02.20 Zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

długoterminowej pożyczki w 

WFOŚiGW w Rzeszowie  

 Zrealizowana 
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21 XXI/245/20 07.02.20 W sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu  

 Zrealizowana 

22 XXII/246/20 28.02.20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2020  

 

 Zrealizowana 

23 XXII/247/20 28.02.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli na 

terenie Gminy Solina  

 Zrealizowana 

24 XXII/248/20 28.02.20  w sprawie wykazu kąpielisk oraz 

określenia sezonu kąpielowego  2020 

na terenie Gminy Solina  

 Zrealizowana 

25 XXIII/249/20  06.05.20   w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Solina w 2020 roku   

 Zrealizowana 

26 XXIII/250/20 06.05.20 w spr. uchylenia Uchwały Nr  

LIX/493/18 , Nr LIX/498/18 , Nr 

LIX/502/18, Nr LIX/505/18, Nr 

LIX/518/18, Nr LIX/521/18, Nr 

LIX/522/18 , Nr LIX/523/18, Nr 

LIX/537/18 z dnia 17 października 

2018 roku oraz uchwały Nr 

XVII/205/19 z dnia 29 listopada 2019 

roku  

 Zrealizowana 

27 XXIII/251/10  06.05.20 w sprawie przystąpienia do zmiany 

MPZP „Uzdrowisko Polańczyk” Nr 

1/2020 w Gminie Solina 

 

 
W trakcie 

realizacji 

28 XXIII/252/10  06.05.20 w sprawie przystąpienia do zmiany 

MPZP „Uzdrowisko Polańczyk” Nr 

2/2020 w Gminie Solina 

 
W trakcie 

realizacji 

29 XXIII/253/10  06.05.20 w sprawie przystąpienia do zmiany 

MPZP „Uzdrowisko Polańczyk” Nr 

3/2020 w Gminie Solina 

 
W trakcie 

realizacji 

30 XXIII/254/20 06.05.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy  

wodociąg 

Solina  
Zrealizowana 

31 XXIII/255/20 06.05.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy  

wodociąg 

Wołkowyja-

Górzanka-

Rybne  

Zrealizowana 

32 XXIII/256/20 06.05.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

wodociąg 

Zawóz-Werlas  
Zrealizowana 
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dzierżawy  

33 XXIII/257/20 06.05.20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2020 
 Zrealizowana 

34 XXIII/258/20 06.05.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonych w 

miejscowości Bóbrka  

Działki Nr 59           

i 672  
Zrealizowana 

35 XXIII/259/20 06.05.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej w 

miejscowości Myczkowce  

Działka  

Nr 266  
Zrealizowana 

36  XXIII/260/20 06.05.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej w 

Polańczyku  

Działka  

Nr 43/4 
Zrealizowana 

37 XXIII/261/20 06.05.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej w 

miejscowości Rajskie  

Działka 42/9 Niezrealizowana 

38 XXIII/262/20 06.05.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonych w 

miejscowości Terka 

Działki Nr 

139/2, 140, 143, 

144, 145 

W części 

zrealizowana 

39 XXIII/263/20 06.05.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej w 

Wołkowyi  

Działka 126 Zrealizowana 

40 XXIII/264/20 06.05.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej w 

miejscowości Zawóz 

Działka  90/2  Niezrealizowana 

41 XXIII/265/20  06.05.20 w sprawie zmiany Statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w 

Solinie z/s w Polańczyku  

 

 Zrealizowana 

42 XXIII/266/20 06.05.20 w sprawie likwidacji Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w 

Myczkowie  

 Zrealizowana 

43 XXIII/267/20  06.05.20 w sprawie przyjęcia „ Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Solina” 

 

 Zrealizowana 

44 XXIII/268/20  06.05.20 w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty i stawki za pojemnik o 

określonej pojemności  

 Zrealizowana 

45 XXIII/269/20 06.05.20 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 

 Zrealizowana 
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wykorzystywane na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe  

46 XXIII/270/20 06.05.20 w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Solina   

 

 Zrealizowana 

47 XXIV/271/20 27.05.20 w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Solina   

 

 

 Zrealizowana 

48 XXIV/272/20 27.05.20 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  

 

 

 Zrealizowana 

49 XXV/273/20 05.06.20 zmieniająca uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Solina 

 

 Zrealizowana 

50 XXV/274/20 05.06.20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2020  

 

 Zrealizowana 

51 XXVI/275/20 03.07.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przedwstępnej umowy 

zamiany nieruchomości położonych w 

miejscowości Solina 

 

 

 

 

 

 
W trakcie 

realizacji 
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52 XXVI/276/20 03.07.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przedwstępnej umowy 

zamiany nieruchomości położonych w 

miejscowości Solina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W trakcie 

realizacji 

53 XXVI/277/20 03.07.20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

przyjętych przez Wójta Gminy Solina 

założeń do II przetargu na sprzedaż 

nieruchomości położonych w m-ci 

Solina oznaczonych jako działki Nr : 

202/3, 514/1, 514/2, 514/3 514/4, 

547/1, 548, 556, 560, 628 o łącznej 

powierzchni 9,0425 ha, przeznaczone 

do sprzedaży łącznie, celem realizacji 

zamierzenia inwestycyjnego pn. 

„Budowa Kolei Gondolowej wraz ze 

stacją dolną „Plasza”, górną „Jawor”, 

budynkami towarzyszącymi i 

infrastrukturą techniczną” na 

podstawie projektu budowlanego 

planowanej inwestycji. 

 

 Zrealizowana 

54 XXVII/278/20  07.08.20 w sprawie wprowadzenia zmian do 

Strategii Rozwoju Gminy Solina do 

roku 2025 

 Zrealizowana 

55 XXVII/279/20 07.08.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o partnerstwie w 

zakresie realizacji projektu pn. 

„Rozwój infrastruktury lecznictwa 

uzdrowiskowego i turystyczno – 

rekreacyjnej w gminach 

uzdrowiskowych województwa 

Podkarpackiego  

 Zrealizowana 
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56 XXVII/280/20 07.08.20 w sprawie określenia szczegółowych 

warunków i trybu udzielania 

stypendiów w ramach „Gminnego 

Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej na terenie Gminy Solina”.  

 

 Zrealizowana 

57 XXVII/281/20 07.08.20  w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Solinie w 

roku szkolnym 2020/2021 

 

 Zrealizowana 

58 XXVII/282/20 07.08.20 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty 

uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej 

na terenie Gminy Solina  

 Zrealizowana 

59 XXVII/283/20 07.08.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości położonych w 

miejscowości Myczków  

Działki Nr  

491/1  i 490/2 
Zrealizowana 

60 XXVII/284/20 07.08.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości położonych w 

miejscowości Polańczyk  

Działka Nr 

112/8 

W trakcie 

realizacji 

61 XXVII/285/20 07.08.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonych w 

miejscowości Rybne  

Działki Nr 

238,239, 240, 

242 

Zrealizowana 

62 XXVII/286/20 07.08.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości położonych w Terce  

 

Działki Nr 

308, 309 
Zrealizowana 

63 XXVII/287/20  07.08.20  w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości położonej w Solinie  

 

EmiTel  Zrealizowana  

64 XXVII/288/20 07.08.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej w 

Solinie  

Działka  nr 

211 

W trakcie 

realizacji 

65 XXVII/289/20 07.08.20  w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2020  
 Zrealizowana 

66 XXVII/290/20 07.08.20 w sprawie zaciągnięcia na rok 2022 

zobowiązania w zakresie 

podejmowania w 2020 roku inwestycji 

o wartości przekraczającej granice 

ustaloną corocznie przez radę gminy  

 Zrealizowana 

67 XXVIII/291/20 21.08.20  w sprawie nieudzielenia wójtowi 

gminy wotum zaufania  
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68 XXVIII/292/20 21.08.20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Solina za 2019 

rok wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu  

 

 Zrealizowana 

69 XXVIII/293/20 21.08.20  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Solina absolutorium za 2019 rok  
 Zrealizowana 

70 XXVIII/294/20  21.08.20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2020  
 Zrealizowana 

71 XXVIII/295/20 21.08.20 w sprawie wyrażenia stanowiska 

dotyczącego poparcia protestu 

mieszkańców Gminy Solina przeciwko 

instalacji systemu telefonii 

komórkowej 5g na terenie gminy 

Solina  

 Zrealizowana 

72 XXVIII/296/20 21.08.20 w sprawie przystąpienia do zmiany 

MPZP Uzdrowisko Polańczyk                

Nr 4/2020 w Gminie Solina  

 
W trakcie 

realizacji  

73 XXIX/297/20  21.10.20 w sprawie wprowadzenia zmian do 

Strategii Rozwoju Gminy Solina do 

roku 2025 

 Zrealizowana 

74 XXIX/298/20 21.10.20 w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczące 

współdziałania Gmin przy realizacji 

zadania polegającego na wyznaczeniu 

obszaru i granic aglomeracji 

 Zrealizowana 

75 XXIX/299/20 21.10.20 w sprawie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Solina 

 Zrealizowana 

76 XXIX/300/20 21.10.20 zmieniająca uchwałę w sprawie 

maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Solina 

 Zrealizowana 

77 XXIX/301/20 21.10.20 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 

37/2018 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Uzdrowisko Polańczyk dla terenu 

położonego w miejscowości 

Polańczyk, gm. Solina 

 Zrealizowana 

78 XXIX/302/20 21.10.20 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 

1/2019 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

„Wyspy Energetyk” w Gminie Solina. 

 Zrealizowana 

79 XXIX/303/20 21.10.20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości lokalowej położonej w 

Wołkowyi 

 Zrealizowana 
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80 XXIX/304/20 21.10.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego 
 Zrealizowana 

81 XXIX/305/20 21.10.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej w 

miejscowości Bóbrka 

Działka  

Nr 534/1 
Zrealizowana 

82 XXIX/306/20 21.10.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości położonej w 

Polańczyku 

Działka  

Nr 63 
Niezrealizowana 

83 XXIX/307/20 21.10.20 w sprawie założenia cmentarza 

komunalnego na terenie Gminy Solina 
 

W trakcie 

realizacji 

84 XXIX/308/20 21.10.20 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 
 Zrealizowana 

85 XXIX/309/20 21.10.20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2020 

 

 Zrealizowana 

86 XXIX/310/20 21.10.20 w sprawie zaciągnięcia na rok 2021 

zobowiązania w zakresie 

podejmowania w 2020 roku inwestycji 

o wartości przekraczającej granicę 

ustaloną corocznie przez radę gminy 

 

 Zrealizowana 

87 XXIX/311/20 21.10.20 w sprawie zaciągnięcia na rok 2021 

zobowiązania w zakresie 

podejmowania w 2020 roku inwestycji 

o wartości przekraczającej granicę 

ustaloną corocznie przez radę gminy  

 

 

 Zrealizowana 

88 XXIX/312/20 21.10.20  

w sprawie zaciągnięcia na rok 2021 

zobowiązania w zakresie 

podejmowania w 2020 roku inwestycji 

o wartości przekraczającej granicę 

ustaloną corocznie przez radę gminy 

 

 Zrealizowana 

89 XXIX/313/20 21.10.20 w sprawie zaciągnięcia na rok 2021 

zobowiązania w zakresie 

podejmowania w 2020 roku inwestycji 

o wartości przekraczającej granicę 

ustaloną corocznie przez radę gminy 

 

 

 Zrealizowana 
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90 XXX/314/20 30.11.20 w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Solina z 

organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami, o których mowa a art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie na 2021 rok 

 Zrealizowana 

91 XXX/315/20 30.11.20 w sprawie wyboru przedstawiciela do 

Rady Społecznej przy Samodzielnym 

Publicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Lesku 

 Zrealizowana 

92 XXX/316/20 30.11.20 w sprawie zaciągnięcia na rok 2021 

zobowiązania w zakresie 

podejmowania w 2020 roku inwestycji 

o wartości przekraczającej granicę 

ustaloną corocznie przez radę gminy 

 Zrealizowana 

93 XXX/317/20 30.11.20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Myczkowce 
 Zrealizowana 

94 XXX/318/20 30.11.20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Polańczyk 
 Zrealizowana 

95 XXX/319/20 30.11.20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Solina 
 Zrealizowana 

96 XXX/320/20 30.11.20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Wołkowyja 
 Zrealizowana 

97 XXXI/321/20 16.12.20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2020 
 Zrealizowana 

98 XXXI/322/20 16.12.20 zmieniająca uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Solina na 2020 rok 

 

 Zrealizowana 

99 XXXI/323/20 16.12.20 zmieniająca uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia na rok 2021 zobowiązania 

w zakresie podejmowania w 2020 roku 

inwestycji o wartości przekraczającej 

granicę ustaloną corocznie przez radę 

gminy 

 

 Zrealizowana 

                                     

100 

XXXI/324/20 16.12.20 w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie długoterminowej 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie 

 Zrealizowana 
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101 XXXI/325/20 16.12.20 w sprawie dopłaty dla taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków 

 Zrealizowana 

102 XXXI/326/20 16.12.20 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty 

uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej 

na terenie Gminy Solina 

 Zrealizowana 

103 XXXI/327/20 16.12.20 w sprawie zmiany uchwały o 

wyrażeniu zgody na zbycie 

nieruchomości lokalowej położonej w 

Wołkowyi 

 Zrealizowana 

104 XXXI/328/20 16.12.20 w sprawie zmiany uchwały o 

wyrażeniu zgody na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego 

 

 Zrealizowana 

105 XXXI/329/20 16.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonej w 

miejscowości Rybne 

 Zrealizowana 

106 XXXII/330/20  30.12.20 w sprawie przekazania na mienie 

komunalne Gminy Solina 

nieruchomości, stanowiących własność 

Skarbu Państwa, położonych w m-ci 

Bukowiec  

 Zrealizowana 

107 XXXII/331/20 30.12.20  w sprawie przekazania na mienie 

komunalne Gminy Solina 

nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa położonych w m-ci 

Myczkowce  

 Zrealizowana 

108 XXXII/332/20  30.12.20  w prawie przekazania na mienie 

komunalne Gminy Solina 

nieruchomości stanowiącej własność 

Skarbu Państwa w m-ci Radziejowa  

 Zrealizowana 

109 XXXII/333/20 30.12.20  w sprawie przekazania na mienie 

komunalne Gminy Solina, 

nieruchomość, stanowiącą własność 

Skarbu Państwa w m-ci Rybne    

 Zrealizowana 

110 XXXII/334/20 30.12.20  w sprawie przekazania na mienie 

komunalne nieruchomości, 

stanowiących własność Skarbu 

Państwa , położonych w m-ci Terka  

 
W trakcie 

realizacji 

111 XXXII/335/20 30.12.20  w sprawie przekazania na mienie 

komunalne Gminy Solina 

nieruchomości, stanowiących własność 

Skarbu Państwa, położonych w m-ci 

Wołkowyja  

 
W trakcie 

realizacji 
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112 XXXII/336/20 30.12.20   w sprawie przekazania na mienie 

komunalne Gminy Solina 

nieruchomości, stanowiących własność 

Skarbu Państwa, położonych w m-ci 

Wola Górzańska  

 
W trakcie 

realizacji 

113 XXXII/337/20 30.12.20   w sprawie przekazania na mienie 

komunalne Gminy Solina 

nieruchomości, stanowiących własność 

Skarbu Państwa, położonych w m-ci 

Zawóz  

 Zrealizowana 

114 XXXII/338/20 30.12.20  w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Solina  
 Zrealizowana 

115 XXXII/339/20 30.12.20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2020  

 

 Zrealizowana 

116 XXXII/340/20 30.12.20  w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki I 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 

 Zrealizowana 

117 XXXII/341/20 30.12.20  w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie pomocy finansowej dla 

Powiatu Leskiego  

remont drogi 

Wołkowyja – 

Baligród  

Niezrealizowana 

118 XXXII/342/20  30.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie pomocy finansowej dla 

Powiatu Leskiego  

budowa 

chodnika  

w m-ci 

Wołkowyja  

Planowana do 

realizacji w roku 

2021 

119 XXXII/343/20 30.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie pomocy finansowej dla 

Powiatu Leskiego  

zakup 

samochodu dla 

KPPSP  

w Lesku  

Planowana do 

realizacji w roku 

2021 

120 XXXII/344/20 30.12.20  w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Solina  
 Zrealizowana 

121 XXXII/345/20  30.12.20  Uchwała budżetowa Gminy Solina na 

rok 2021 
 Zrealizowana 
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