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SPRAWOZDANIE 
z działalności Wójta Gminy Solina  

w okresie międzysesyjnym 
 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 9 lipca   2015 roku. Obejmowało 
ono okres mojej działalności od 13 czerwca 2015 roku do 9 lipca 2015 roku. 
 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 9 lipca 2015 roku przedstawiają się 
      następująco: 

 
1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 9 lipca i 6 sierpnia 2015 roku 
zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 

  W ramach ustawowych kompetencji wydałem 252 decyzji administracyjnych oraz 27 postanowień   
  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 XII/112/15 rady Gminy Solina z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2015  

2. 6 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2015 rok   
3. 2 zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z podziałem rezerwy celowej  
4. W sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Solina 

na 2015 rok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  
5. 10 zarządzeń w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniem wydatków 

między rozdziałami i paragrafami  
6. W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej  
7. W sprawie powołania Koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 

6 września 2015 roku  
8. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok   

w związku z uchwałą Nr XIII/120/15 Rady Gminy Solina z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2015  

9. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Petreckiej nauczyciela SP   
w Berezce, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

10. W sprawie utworzenia stanowiska urzędniczego w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku  
11. W  sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

Podinspektora ds. obsługi informatycznej oraz administratora bezpieczeństwa informacji                       
w Ref OSO w UG Solina z/s w Polańczyku  

12. W sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora ds. obsługi 
informatycznej oraz administratora bezpieczeństwa informacji w Ref. OSO w UG Solina z/s   
w Polańczyku  

13. 2 zarządzenia w  sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2015 r.  
w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone 

14. W sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia na terenie Gminy 
Solina referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku 

15. W sprawie powołania operatorów informatycznej obsług obwodowych Komisji ds. Referendum,   
w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

16. W sprawie sprzedaży drewna tartacznego  
17. W sprawie przedstawienia RG Solina i RIO w Rzeszowie informacjo o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe 
instytucje kultury za I półrocze 2015 roku  

18. W sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych Komisji ds. Referendum   
w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami  

19. W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniem wydatków między 
rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej 
 
 



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

 

 Porozumienie z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w sprawie trybu przekazywania w 2015 roku 
środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania  

 Umowa z  Wojewodą Podkarpackim  o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego   
w ramach: ”Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” 

 Umowa z Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasami Państwowymi  - Nadleśnictwem Lesko z/s  
w Łączkach o udział w przedsięwzięciu wspólnym, pn: „Przebudowa drogi k/leśniczówki   
w miejscowości Myczków”. 

 Umowa z Firmą Usługi Sprzętowo – Budowlane  Bukowiec na remont drogi koło leśniczówki   
w miejscowości Myczków 

 6 umów na dzierżawę gruntów na terenie gminy   

 11 umów na wejście w teren działek gminnych   

 Umowa z Firmą Usługi Transportowe, Leśne i Sprzętem Ciężkim Terka na wykonanie robót remont 
drogi do pól w miejscowości Berezka  

 Umowa Zakładem Usług Leśnych Rybne na przygotowanie terenu pod urządzenie placu zabaw dla 
dzieci przy świetlicy wiejskiej w m-ci Rybne  

 Umowa z KOZŻ  Polańczyk na promowanie Gminy Solina podczas Regat rozgrywanych w ramach 
Mistrzostw Świata Polonii w żeglarstwie  w Polańczyku 

 Umowa z Firmą Handlowo – Usługową Instal Socha  Sp. jawna  - Jasło na sprzedaż rur polietylenowe 
ciśnieniowe do wody  

 Umowa z Ludowym Klubem Sportowym Orzeł w Górzance na przekazanie dotacji na rozwój Klubu 
Sportowego w Górzance 

 Umowa z Województwem Podkarpackim na budowę placu zabaw w miejscowości Terka – etap II 

 Umowa z Powiatem Leskim na zakup ambulansu medycznego dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku  

 Umowa z Firmą DARJAN sp. z.o.o. Materiały Budowlane, Betoniarnia Hoczew  na budowę placu 
zabaw w miejscowości Terka etap II 

 Umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym w Polańczyku na budowę sieci wodociągowej PE 160mm 
od przepompowni do zbiorników retencyjnych w miejscowości Polańczyk 

 Umowa z Panem Edwinem Bebło  - Jasło wykonanie inwentaryzacji istniejących pieszych szlaków 
spacerowych na terenie Gminy Solina  

 Umowa z Firmą ALGEO sp. z.o.o. Grabownica Starzeńska  na wykonanie prac obróbczych na 
odwiercie wody leczniczej  Polańczyk IG-2 w Polańczyku  

 Umowa z Firma Usługi Transportowe Górzanka polegające na  opiece i przewozie (uczniów) do 
Zespołu Szkół w Wołkowyi z miejscowości Zawóz  

 Umowa z Firma Usługi Transportowe Górzanka Umowa z Firma Usługi Transportowe Górzanka 
polegające na  opiece i przewozie (uczniów) do Zespołu Szkół w Wołkowyi   z miejscowości Zawóz  

 Umowa z Firmą Transport Osobowy Myczkowce polegające na świadczeniu usług w zakresie 
transportu i opieki  w czasie przewozu dzieci (uczniów) na terenie Gminy Solina w roku szkolnym 
2015/2016 

 Umowa z Firmą Transport Osobowy Myczkowce polegające na świadczeniu usług w zakresie 
transportu i opieki  w czasie przewozu dzieci (uczniów) do Gimnazjum w Zespole Szkół w Bóbrce   
z miejscowości Myczkowce  

 Umowa z Firmą Usługi Transportowe Leśne i Sprzętem Ciężkim Terka na budowę parkingu oraz 
budowa zjazdu w miejscowości Solina   
  
 

IV. W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina w okresie   
od 10 lipca 2015 roku uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach: 

  
15.07 – Udział w uroczystościach Święta Policji w Urzędzie Miasta i Gminy w Lesku  
17.07 – spotkanie z Panem Januszem Guzik architektem zieleni Parku Zdrojowego oraz Dyrektorami     

Ośrodków Sanatoryjnych Amer – Pol i Atrium  
21.07 – Spotkanie w sprawie opracowania nowych granic aglomeracji z przedstawicielem Firmy 

BIO - SAN Sanok 
23.07 – Spotkanie w Sanatorium Uzdrowiskowym Solinka w sprawie przebudowy Domu Zdrojowego  



24.07 – Spotkanie z przedstawicielami Firmy ZETO -  Rzeszów sp.z.o.o. 
          -  spotkanie z architektem  Panią Małgorzatą Puchyr w sprawie uzgodnienia dalszych prac nad  

Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina 
25-26.07 – udział w festynie integracyjnym Dzień Wilka w Wołkowyi w ramach cyklu imprezy 

Solińskiego Lata  
29.07 – Spotkanie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Myczkowie z Firmą PRiD   

SAKrosno oraz Firmą Rymtar z Rymanowa Zdroju   
31.07 – Spotkanie w sprawie zagospodarowania zieleni ul. Zdrojowej w Polańczyku   
01-02.08 – Udział w XX Jubileuszowych Targach Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa 

Agrobieszczady 2015 w Lesku 
           - Udział w XVI Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „EKO CYPEL 2015” Baza WOPR w Polańczyku 
12.08 – Spotkanie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Myczkowie z Firmą Geokart  

Rzeszów oraz GZK w Polańczyku  
           - Spotkanie z Dyrektorami Szkół w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016  
15-16.08 – Udział w Regatach OWR Stomil Zjawa o Puchar Wójta Gminy Solina  
18.08 – Spotkanie  z Posłem PIS Panem Piotrem Babinetz  
20.08 – Spotkanie w miejscowości Berezka w sprawie budowy  oczyszczalni ścieków z Firmą Geokart 

i mieszkańcami  
21.08 – Udział w podsumowaniu wakacyjnej akcji kolonijnej w Ośrodku Reachabilitacyjno  - 

Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach  
31.08 – Spotkanie z przedstawicielem Zakładu Prac Wiertniczych i Geologicznych Algeo Grabownica   

w sprawie odwiertów studni głębinowych i gospodarki wodnej na terenie Gminy Solina  
09.09 – Udział w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów wchodzących w skład Związku Bieszczadzkich 

Gmin Pogranicza w Pensjonacie Caryńska w Dwerniku  
10-13.09 – Udział w XXV Zjeździe  Balneologicznym w Polańczyku. Wykład inauguracyjny wygłosiła 

pt. „Czas na profilaktykę – Rola potencjału Uzdrowisk Polskich” Pani prof. dr hab. Irena 
Ponikowska. W Zjeździe udział wzięli także przedstawiciele 16 innych państw. Program 
Zjazdu był bardzo bogaty, odbyły się bowiem liczne sesje międzynarodowe w zakresie między 
innymi medycyny, balneologii, balnochemii, kliniczne, krioterapii, fizykoterapii itp. Z uwagi na 
międzynarodowy charakter Zjazdu i liczny udział uczestników z Polski, przedsięwzięcie to ma 
duże znaczenie w zakresie promocji Uzdrowiska Polańczyk, Gminy Solina jak i Bieszczad 

13.09 – Udział w Gminnych Dożynkach w Polańczyku  
25.09 – Udział w Posiedzeniu Zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Lesku  w Stefkowej   
 
Polańczyk, 01.10.2015 r. 
 
 
 

 
 

 


