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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  

18 listopada  2015 roku. Obejmowało ono okres mojej działalności  od 30 października do 18 
listopada 2015 roku. 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 18 listopada   2015 roku 
przedstawiają się następująco: 

 
1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 18 listopada roku 

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 
2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem  36   decyzji administracyjnych oraz                

4      postanowienia w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych. 
 

II.  Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach  
 

1. W sprawie sprzedaży drewna opałowego 
2. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania ” Poprawa funkcji  

rekreacyjnej wokół  amfiteatru w Polańczyku wraz z budową sanitariatów”  
w miejscowości Polańczyk 

3. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek 
budżetowych na 2015 rok  

4. W sprawie wprowadzenia  zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2015 rok 
5. W sprawie wyznaczenia  stałych opiekunów sołectw i innych jednostek 

pomocniczych Gminy Solina 
 
 

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

realizację zadań Gminy 
 

- z Województwem Podkarpackim –Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie w spawie użyczenia gruntu pasa drogowego drogi wojewódzkiej ”Budowa 
przepustu przez potok bez nazwy  (nazwa zwyczajowa potok Wołacz) wraz z remontem 
istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 895 w miejscowości Bóbrka 

- z Urzędem Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne na wejście w teren działek położonych w Solinie 
w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa głównej magistrali 
wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do stacji uzdatniania wody w m-ci 
Solina 

- z PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Sanok na wejście w teren działki nr 592/60 
położonej w Zawozie w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego do studni 
na działce nr 592/7 w Zawozie 



- PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Sanok na wejście w teren działki nr 215 
położonej w Myczkowcach w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego  
do stacji bazowej Polkomtel w m-ci Myczkowce 

- 8 umów na zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2015-2016 

- z Firmą MAYKI Roboty Inżynieryjne remont przepustu w m-ci Bukowiec  

IV.  W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina  
w okresie od 18.11.2015 roku uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach: 

 
- 19.11 Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lesko oraz Radnymi z m-ci 
Myczków w sprawie regulacji gruntów pomiędzy Nadleśnictwem a Gminą Solina;  
- Spotkanie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Myczkowie z Firmą 
PRID Krosno oraz Firma Rymtar z Rymanowa Zdroju 
- 20.11 Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie wydania warunków na 
opracowanie projektów miejsc postojowych przy Sanktuarium w Polańczyku  
i przy cmentarzu w m-ci Wołkowyja; 
- udział w spotkaniu poświęconym gospodarce odpadami po zmianach granic 
regionów w WPGO w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych  
- 24.11 Spotkanie z przedstawicielami Firmy Eurogrant Sp z o.o. Tarnów  w sprawie 
projektów UE  
- 25.11 spotkanie z Panią Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Samorządów 
Terytorialnych w Rzeszowie 
- 26.11 spotkanie dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej dla m-ci Bereźnica Wyżna  
i Wola Matiaszowa z udziałem projektanta, sołtysa, radnego i pracownika Gminnego 
Zakładu Komunalnego 
- 27.11 uczestniczenie ze Starosta Leskim w wyjazdowym posiedzeniu Zarządu 
Województwa Podkarpackiego   
- 28.11 udział w Dniu Seniora w m-ci Myczkowce 
  
 
 

Polańczyk, 02.12.2015 rok 
 


