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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 1 października   2015 roku. 
Obejmowało ono okres mojej działalności od 9 lipca 2015 roku do 1 października 2015 roku. 
 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 1 października  2015 roku przedstawiają się 
      następująco: 

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

  W ramach ustawowych kompetencji wydałem 98 decyzji administracyjnych oraz 4 postanowienia   
  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 XIV/131/15 rady Gminy Solina z dnia 1.10.2015 roku                       
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  

2. W sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii        
o możliwości spłaty przez Gminę Solina długoterminowej pożyczki   

3. W sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do 
Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r. 

4. W sprawie ustanowienia Koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, 
zarządzonych na dzień 25.10.15 

5. W sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych 
w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25.10.15 

6.  Dwa zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji 
Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na 
dzień 25.10.2015   

7. W sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych         
w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami   

8. Cztery zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 
2015 rok  

9. W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z podziałem rezerwy celowej  
10. Trzy zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniem 

wydatków między rozdziałami i paragrafami  
11. Zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali 

Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej 
nadzwyczajnymi wydarzeń 

12. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Solinie z/s w Polańczyku 

 
 

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

 
• Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych sp.z.o.o. Sanok na remont drogi na 

działce nr 78 w Myczkowcach  
• Umowa z „SKALA” Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane Sanok na wykonanie dokumentacji 

projektowej  na ścieżki zdrowia Solina – Myczków – Polańczyk z małą infrastrukturą przy wodach 
źródlanych  

• Porozumienie z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu na udzielenie pomocy 
finansowej 

• Umowa z Firmą Usługi Remontowo Budowlane w Myczkowie na wykonanie  ścieżki zdrowia Solina – 
Myczków – Polańczyk z małą infrastrukturą przy wodach źródlanych  



• Umowa z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na promocję czytelnictwa wśród dzieci                      
i młodzieży – „Książki naszych marzeń” 

• 4 umowy na wejście w teren nieruchomości gminnych   
  

IV. W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina w okresie   
od 1października 2015 roku uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach: 

  
02.10  –  udział w uroczystych obchodach 15-lecia Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów 
Terytorialnych w Rzeszowie  
06.10 – spotkanie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Myczkowie z Firmą Rymtar                         
z Rymanowa Zdroju   
15.10 – spotkanie z architektem Panią Małgorzatą Puchyr oraz przedstawicielami PGE SA Energia 
Odnawialna ZEW Solina – Myczkowce w sprawie Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Solina  

- spotkanie w Bereźnicy Wyżnej z Firmą TITUTO SA Rzeszów oraz mieszkańcami w sprawie 
opracowania koncepcji sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa  
17.10 – udział w spotkaniu Ekumenicznym przy Centrum Kultury w Ośrodku Caritas w Myczkowcach  
19.10 – spotkanie w Woli Matiaszowej z Firmą TITUTO SA Rzeszów oraz mieszkańcami w sprawie 
opracowania koncepcji sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa  
20.10 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie – podpisanie 
aneksu do umowy pożyczkowej  
 - spotkanie z architektem Panią Małgorzatą Puchyr oraz przedstawicielami PGE SA Energia 
Odnawialna ZEW Solina – Myczkowce w sprawie Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Solina  
21.10 – spotkanie na Słowacji wraz z Radnymi w sprawie nawiązania współpracy transgranicznej  
23.10 – spotkanie w sprawie budowy sieci sanitarnej w Myczkowie z Firmą PRiD SA Krosno oraz 
Firmą Rymtar  z Rymanowa Zdroju  
 - spotkanie Wójta oraz pracowników merytorycznych z Panem Leszkiem Litwinem w sprawie 
aplikacji mobilnej i geoportalu   
26.10 – spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej 
Strategii Rozwoju, Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” w Łodynie koło Ustrzyk Dolnych  
27.10 – udział w obchodach  święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej na podkarpaciu 
oraz 70 – lecia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku 
28.10 – udział obchodach Dnia Seniora w Gminie Solina w Polańczyku  
 
 
 
Polańczyk, 30.10.2015 r. 
 
 
 

 
 

 


