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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 12 czerwca   2015 roku. 
Obejmowało ono okres mojej działalności  od 01 maja 2015 roku do 12 czerwca 2015 roku. 
 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 12 czerwca 2015 roku przedstawiają się 
następująco: 

 
1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 12 czerwca 2015 roku 

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 
a. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 83 decyzji administracyjnych oraz                        

1 postanowienie w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych. 
 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach  
 

1. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych na 
2015 rok w związku z uchwałą Nr XI/108/15 Rady Gminy Solina z dnia 12 czerwca 2015 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  

2. W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z podziałem rezerwy celowej  
3. W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniem wydatków między 

rozdziałami i paragrafami ( 2 zarządzenia) 
4. W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2015 rok  
5. W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Solina do prac w Gminnej Komisji ds. 

szacowania i wysokości strat poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w 
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody 
spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki 
wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę   

6. W sprawie sprzedaży drewna tartacznego  
7. W sprawie powołania Zespołu kontrolnego  

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

zadań Gminy 
 

•   Aneks do umowy w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myczków                    
z PRIiD w Krośnie S.A.  

• Umowa z Firmą Handlowo – Usługową „ELDROZD” Myczków  na wykonanie rocznego 
przeglądu okresowego obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Solina  

• Umowa z „INSTAl – PROJEKT” Cergowa , na budowę oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej 
Nr 895 w miejscowości Solina  

• Umowa z Firmą „DARJAN” Sp.z.o.o. Materiały Budowlane, Betoniarnia – Hoczew na remont 
chodnika na działce nr 37 w miejscowości Myczkowce  

• Umowa z Województwem Podkarpackim na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej                  
Nr 894 Hoczew – Czarna , strona prawa w miejscowości Bukowiec  

• Umowa z Firmą Sztygarka Hetmańska Solina – Łobozew  w sprawie ustalenia opłat za zajęcie 
pasa drogowego na terenie Gminy Solina. 

• Umowa na wejście w teren nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Solina                                  
w miejscowości Wołkowyja  i Rybne  

• Umowa z Firmą Usługi Sprzętowo Budowlane na „Remont drogi k/leśniczówki w miejscowości 
Myczków 

  
 

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

  



12.06 – Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnego Zakładu Komunalnego sp. zo.o    
 w Polańczyku  
16.06 – spotkanie w sprawie koncepcji wodno – ściekowej z Firmą „GEOKART” Rzeszów, 
 Gminny Zakład Komunalny, Radnymi i Sołtysami Gminy Solina   
17.06 – spotkanie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myczków 
 z PRIiD Krosno    
18-19.06 – udział w Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych w WDW  Solina – Jawor  
24.06 – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące PROW 
26.06 – udział w uroczystym zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w Bóbrce  
 i w Szkole Podstawowej w Myczkowcach   
  Udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia  w Starostwie Powiatowym w Lesku  
30.06 – spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Solina na lata 2015 - 2025 
01.07 – udział w posiedzeniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Urzędzie Miejskim  
 w Ustrzykach Dolnych  
02.07 –  udział w uroczystej odprawie Sezonowego Posterunku Policji w Polańczyku – Oddziału  
 Prewencji Policji z Rzeszowa  
04.07 – udział w uroczystościach  40 – lecia Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego   
 Polańczyk przystań KOŻŻ 
08.07 – spotkanie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myczków 
 z PRIiD Krosno    
 

 
  
 
Polańczyk, 09.07.2015 r. 
 

 
 

 


