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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 19 marca  2015 roku. 
Obejmowało ono okres mojej działalności  od 24 luty 2015 roku do 19 marca 2015 roku. 
 
I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 20 marca 2015 roku przedstawiają się 

następująco: 
 

1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 19 marca 2015 roku 
zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem  173  decyzji administracyjnych oraz   5    
postanowień w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych. 

 
II. Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach  

 
1. W sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Solina 

 
2. W sprawie szczegółowego trybu pracy Komisji Wyborczych w Gminie Solina  

 
3. W sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich 

na terenie Gminy Solina 
 

4. W sprawie odwołania Pani Anny Sidorskiej ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku 

 
5. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku  
 

6. W sprawie powołania Komisji do przejęcia dokumentów znajdujących się w GOKSiT w 
Solinie z/s w Polańczyku  

 
7. W sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów 

Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Solina  
 

8. W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniem wydatków 
między rozdziałami i paragrafami        (2 zarządzenia) 

 
9. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych 

na 2015 rok w związku z uchwałą Nr IX/80/15 rady Gminy Solina z dnia 27 marca 2015 
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

 
10. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok w związku 

ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne 
  

11. W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Solina 
za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Solina 

 
12. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok w związku 

ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne 
 

13. W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2015 rok 
 

14. W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2015 rok w 
związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone 

 



15. W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora GOKSiT w 
Solinie z/s w Polańczyku 

 
16. W sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień przy 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solinie z/s w Polańczyku  
  

17. W sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i 
alarmowania  na terenie gminy Solina  w ramach wojewódzkiego ćwiczenia 
kompleksowego nt. „Reagowanie na zagrożenie CBRN” pk „EDEN” 

 
18. Zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad 

Sołeckich w Gminie Solina               (3 zarządzenia) 
 

19. W sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów 
Sołtysów i Rad Sołeckich  

 
20. W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z rozdysponowaniem rezerwy 

ogólnej  
 

21. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora GOKSiT w Solinie z/s w Polańczyku   

 
22. W sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora GOKSiT w Solinie z/s w 

Polańczyku  
 

23. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla 
przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Solina  

  
24. W sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów 

Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 
 

25. W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2015 rok  
 

26. W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu  gminy na 2015 rok w 
związku ze zmiana kwot dotacji celowych na zadania zlecone  

 
27. W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniem wydatków 

między rozdziałami i paragrafami 
  

28. W sprawie powołania Koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta RP w 2015 roku 
 

29. W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji 
Wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2015 roku  

 
30. W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z podziałem rezerwy celowej  

 
31. W sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali Obwodowych Komisji 

Wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi 
wydarzeniami 

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

zadań Gminy 
 

- z Wojewodą Podkarpackim o udzielenie dotacji celowej w ramach programu wspierania gmin w 
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2015 roku” 
 
- z Gminnym Zakładem Komunalnym na odbiór, transport 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 
 



- z osobą fizyczną na wejście w teren działki nr 46 (droga) położonej w Polańczyku 
 
- z Laboratorium Wiedzy na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 
 
- z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Sanok o przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej obiektu: 
przepompownia ścieków P-2, Berezka dz. 648/3 
 
- z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Sanok o przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej obiektu: 
przepompownia ścieków P-2, Berezka dz. 199/1  
 
- z firmą Wschodnie Centrum Wsparcia dla Biznesu na świadczenie usług w zakresie Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy 
 
- z Zakładem Projektowo-Realizacyjno-Usługowym Branży Elektrycznej na wykonanie robót „ Budowa 
oświetlenia ulicznego na działce nr  117 w m-ci Zawóz” 
 
- z Zakładem Budownictwa Energetycznego Baligród na wykonanie robót „ Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na działkach  nr  639/2, 639/1, 640, 635, 631/1, 34/1, 34/2, 35, 46 w m-ci Bóbrka 
 
- z „INSTAL-PROJEKT” na wykonanie robót „ Budowa oświetlenia ulicznego na działkach  nr  308, 
311/2, 313, 316/1 w m-ci Górzanka” 
 
- z Zakładem Budownictwa Energetycznego Baligród na opracowanie dokumentacji oświetlenia 
ulicznego w m-ciach Bukowiec, Bóbrka, Rajskie 
 
- z osobą fizyczną na likwidację zasuwu skarpy w m-ci Polańczyk Oś. Na Górce 
 
- z osobą fizyczną na przebudowę przepustu w pasie drogi publicznej w m-ci Solina 
 
- z osobą fizyczną na dzierżawę miejsca parkingowego (była Hydrobudowa w Solinie) 
 
-   z   33 osobami fizycznymi na dzierżawę gruntów na cele nierolnicze 
 
-  z osobą fizyczną na wejście w teren nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
 
- z prywatnym przedsiębiorcą na wykonanie usługi obejmującą tłumaczenie pisemne i ustne (z języka 
ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński), realizowanej w ramach projektu 
pn. „ Polańczyk i Schidnica”  
 
- z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Budowlanym na wykonanie robót „Budowa osłon przy 
zadaszeniu sceny amfiteatru  w Polańczyku”  
 

IV. W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina w okresie od 
20.03.2015 roku uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach: 

• 20.03.br – spotkanie z Panem Turopolskim Fundacja Posejdon 
• 23.03.br – spotkanie dotyczące studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania 

przestrzennego 
• 24.03.br – spotkanie w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w Myczkowie 
• 25.03.br – udział w konferencji otwierającej Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim 
• 27.03.br – udział w Drodze Krzyżowej Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego w 

Zwierzyniu 
• 30.03.br – spotkanie z Dyrektorem PGE Energia Odnawialna S.A., Solina Myczkowce 

Józefem Folcikiem w sprawie dzierżaw terenów  
• 01.04.br – spotkanie w terenie z firmą Wide-Net Ustrzyki Dolne w sprawie sieci 

szerokopasmowej 
• 08.04.br – udział w posiedzeniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Hotelu „Chutor 

Kozacki” w Łukowem 
• 09.04.br – spotkanie w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w Myczkowie 



• 10.04.br – spotkanie w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie w sprawie studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solina  

• 14.04.br – spotkanie Partnerstwo Publiczno Prywatne w Urzędzie Marszałkowskim w 
Rzeszowie 

• 14.04.br – spotkanie w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w Zawozie 
• 16.04.br – spotkanie w sprawie Parku Zdrojowego w Polańczyku oraz zagospodarowania 

terenu zieleni 
• 17.04.br – posiedzenie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Solinie 
• 20.04.br – spotkanie w Rymanowie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie 

RPO oraz funduszy na uzdrowiska 
• 21.04.br – spotkanie gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” z 

reprezentantami Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie 
Wołoskiej 

• 24.04.br – WFOŚiGW w Krośnie – podpisanie umów na przesunięcie środków przy budowie 
kanalizacji w Myczkowie 
 
 
 

Polańczyk, 30.04.2015 rok 
 

 


