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SPRAWOZDANIE 
z działalno ści Wójta Gminy Solina  

w okresie mi ędzysesyjnym 
 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 30 października   2015 roku. 
Obejmowało ono okres mojej działalności od 1 października 2015 roku do 30 października 2015 roku. 
 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 30 października  2015 roku przedstawiają 
się     następująco: 

 
 

1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 30 października 2015 roku zgodnie       
art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 

  W ramach ustawowych kompetencji wydałem 43 decyzji administracyjnych oraz 2 postanowienia   
  w  wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych. 
  

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach  
 

1. W sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 
2. W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy. 
3. W sprawie projektu Gminy Solina na rok 2016 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej        
Gminy Solina. 
4. W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2015 rok 
5. W sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniem wydatków między 
rozdziałami i paragrafami 
 6. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 
rok w związku z uchwała Nr XV/136/15 rady Gminy Solina z dnia 30 października 2015 roku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.  
 

III. W okresie międzysesyjnym podpisałem umowy o charakterze cywilno-prawnym na realizację 
zadań Gminy 

 
• Umowa z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Sanok zezwalająca na wejście 

w teren działki nr 490 położonej w miejscowości Bukowiec 
 

IV. W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina w okresie   
od 30 października 2015 roku uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach: 

  
02.11  –  spotkanie z dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przedstawicielstwo w Krośnie w sprawie pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Myczków  
05.11 – spotkanie grupy roboczej w sprawie zakończenia projektu budowy Amfiteatru w Polańczyku  
i Schidnicy, 
         - Spotkanie w sprawie projektu termomodernizacji z Podkarpacką Agencją Energetyczną wraz  
z projektantami  
07.11- udział w uroczystych obchodach Dnia Ratownika Górskiego w Ośrodku WDW Rewita w Solinie 
12.11 – spotkanie w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz w Urzędzie 
Marszałkowskim 
 
 
 
Polańczyk, 18.11.2015 r. 
 
 
 

 
 

 


