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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 11 października 2019 

roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 27 września 2019 roku  do 11 października 

2019 roku. 

  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 12 października 2019 roku przedstawiają 

się następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 11 października oraz 17 

października  2019 roku    zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2.W ramach ustawowych kompetencji wydałem 88 decyzji administracyjnych,  oraz 1  

    postanowienie  w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.  

      

    

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

  

 

 

1. 2 zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniem 

wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami 

2. 2 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 

rok 

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

2019 rok w związku z uchwałą Nr XIV/182/19 Rady Gminy Solina z dnia 11 października 

2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 

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

2019 rok w związku z uchwałą Nr XV/188/19 Rady Gminy Solina z dnia 17 października 

2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 

5. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Myczków , Górzanka” w ramach części 2: ,,Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzanka” 

6. W sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Polańczyk 

7. W sprawie powołania zespołu nadzorującego realizację projektu 

  

  
 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

- 5 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-  umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o Sanok na wykonanie 

   Robót ,,Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 118409R w miejscowości Polańczyk” 

 



- umowa z Biurem Projektowo-Usługowym Łobozew Dolny na wykonanie robót ,,Rewitalizacja  

na terenie Gminy Solina – rewitalizacja budynku gminnego po byłej szkole podstawowej, 

usytuowanego na działce nr 486/5 w m-ci Myczków” 

- umowa z Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg  

Samorządowych rocznego zadania gminnego 

- umowa z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  ,,Utworzenie szlaku 

uzdrowiskowego wraz z budową dwóch pijalni wód mineralnych i Centrum Informacji 

Uzdrowiskowej w Polańczyku” 

 

    

   

              

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

w okresie od 11 października 2019 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

19-20.10 – Bieszczadzki Weekend Biegowy Rysia 

        23.10 – udział w Obchodach ,,DNIA SENIORA” Gminy Solina  

        24.10 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

                  – Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Zboiskach (Gmina Bukowsko) 

        28.10 – Spotkanie z przedstawicielami PGE i PKL w Solinie 

        29.10 – Spotkanie z Dyrektorami Ośrodków  Sanatoryjnych oraz Radnymi Gminy Solina  

                     w sprawie budowy basenu w Polańczyku 

        31.10 – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie podpisanie umowy 

                  – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego podpisanie umowy   

           

                 

  

Polańczyk, 04.11.2019  

 

 

 

          

 

                 
         


