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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 27 września 2019 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 09 września 2019 roku  do 27 września 2019 

roku. 

  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 28 września 2019 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 27 września  2019 roku    

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2.W ramach ustawowych kompetencji wydałem 86 decyzji administracyjnych,  oraz 2  

    postanowienie  w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.  

      

    

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

  

 

 

1. W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 rok 

2. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych  na 

2019 rok w związku z uchwałą Nr XIII/173/19 Rady Gminy Solina z dnia 27 września 2019 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 

3. W sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o 

wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Solina długoterminowej pożyczki  

4. W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań 

publicznych w 2019 roku 

  

  
 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

- 7 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych 

- 1 umowa najmu nieruchomości 

- umowa z firmą Usługi Transportowe, Leśne i Sprzętem Ciężkim Terka na wykonanie robót  

  ,,Remont drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 608/10 i 608/32 w miejscowości Terka”  

- umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Inwestorski ,,WIMA” Sanok na  pełnienie nadzoru  

  inwestorskiego w ramach zadania ,,Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej ( odprowadzenie  

  wody przelewowej ze zbiornika wyrównawczego) na działkach nr 120/1, 124/2, 589 w  

  miejscowości Polańczyk”  

- umowa z firmą RAF-KOP Berezka na wykonanie robót ,,Remont drogi gminnej w km 0+392 

  - 0+900 na działce nr 26/1 w miejscowości Berezka”        

 



    

   

              

IV. W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina 

w okresie od 27 września 2019 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

       

   27-28.09- Udział w Europejskich Dniach Dobrosąsiedztwa ,,GRANICA 351” na Ukrainie 

        30.09- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Rzeszów 

        02.10- PGE Rejon Energetyczny  - Sanok 

        08.10- Wizyta studyjna chińskich touroperatorów          

           

                 

  

Polańczyk, 11.10.2019  

 

 

 

          

 

                 
         


