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SPRAWOZDANIE 
z działalności Wójta Gminy Solina  

w okresie międzysesyjnym 
 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu  

02 luty 2016 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 30 grudnia 2015 roku   

do 02 luty 2016 roku. 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 02 luty 2016 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 2 lutego 2016 roku 

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 3154   decyzje  administracyjne, w tym 

3062 decyzje ustalające wymiar roczny podatków oraz 1 postanowienie w wyniku 

prowadzonych postępowań administracyjnych.   
 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach  

 

1. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska w Ref GKOŚRH  w Urzędzie 

Gminy Solina z/s w Polańczyku  

2. W sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora 

ds. ochrony środowiska w Ref GKOŚRH w Urzędzie Gminy Solina z/s  

w Polańczyku   

3. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek 

budżetowych na 2016 rok w związku  z uchwała XX/184/16 Rady Gminy Solina 

z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016  

4. W sprawie sprzedaży drewna tartacznego  

5. W sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie projektów na realizację 

zadania własnego Gminy Solina w zakresie tworzenia warunków sprzyjających 

rozwojowi sportu   

6. W sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora 

ds. świadczeń wychowawczych 

7. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze Podinspektora ds. świadczeń wychowawczych 

 

 
 

III. W okresie międzysesyjnym podpisałem umowy o charakterze cywilno-prawnym  

na realizację zadań Gminy 

 

- 1 umowa na wejście w teren nieruchomości gminnych 

      - Umowa zlecenie zawarta z radcą Prawnym Krzysztofem Samuś  na pełnienie dyżurów  

         w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie  i udzielania   

         pomocy prawnej w Polańczyku 

 



        

 

                                                                                                                                           

IV. W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina  

w okresie od 02 luty 2016 roku uczestniczyłem w następujących naradach  

i spotkaniach:  

 03-04.02 Udział w Konferencji Regionalnej Podkarpackiego Stowarzyszenia 

Samorządów Terytorialnych w Świlczy k/Rzeszowa 

 05.02 Spotkanie z przedstawicielami firmy GEOKART Rzeszów w sprawie budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Matiaszowa i Bereżnica Wyżna 

- Udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Myczkowce 

 06.02 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało jedenaście par z terenu 

Gminy Solina. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Pięknej 

Miłości w Polańczyku 

 08.02 Spotkanie Komitetu organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu 

i Turystyki w sprawie Dożynek Archidiecezjalnych w Polańczyku 

 09.02 Spotkanie z przedstawicielami PZDW Rejon Dróg Wojewódzkich Ustianowa 

Górna, Radną miejscowości Berezka, Radnymi miejscowości Myczków w sprawie 

ujęcia zadania w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 894 relacji Hoczew-Wołkowyja-

Czarna, oraz drogi wojewódzkiej nr 895 relacji skrzyżowanie Myczków-Solina-

Uherce Mineralne 

- Zebranie wiejskie w Sołectwie Zawóz 

 10.02 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

- Zarządzanie kryzysowe 

 11.02 Zebranie wiejskie w Sołectwie Werlas 

 12.02 Szkolenie w świetlicy wiejskiej w Polańczyku z przedstawicielami 

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w sprawie możliwości pozyskania 

dofinansowania unijnego przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z RPO 

Województwa Podkarpackiego oraz prezentacja innych działań RARR w zakresie 

przedsiębiorczości 

 15.02 Zebranie wiejskie w Sołectwie Rajskie 

 17.02 Spotkanie z Sołtysami Gminy Solina w sprawie Funduszu Sołeckiego i innych 

spraw bieżących 

- Zebranie wiejskie w Sołectwie Terka 

 18.02 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 19.02 Zebranie wiejskie w Sołectwie Górzanka 

 22.02 Spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Polańczyka, 

dyrektorami sanatoriów i innych obiektów usługowych funkcjonujących na terenie 

Uzdrowiska Polańczyk w sprawie przyjętych uchwałą Rady Gminy Solina rozwiązań 

wywozu odpadów komunalnych 

- Zebranie wiejskie w Sołectwie Bukowiec 

 

          

 

 

 

 

Polańczyk, 24.02.2016 rok 


