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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 04 listopada 2019 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 11 października 2019 roku  do 04 listopada 

2019 roku. 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 05 listopada 2019 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 04 listopada   2019 roku    

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2.W ramach ustawowych kompetencji wydałem 141 decyzji administracyjnych,  oraz 7 

    postanowień  w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych. 

3. Podpisany został akt notarialny na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Rajskie   

      

    

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

  

 

1. W sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z podziałem rezerwy celowej.  

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

2019 rok w związku z uchwałą Nr XVI/190/19 Rady Gminy Solina z dnia 4  listopada 2019 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 

3. W sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniem wydatków między 

rozdziałami i paragrafami. 

4. 4 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 

rok. 

5. W sprawie projektu budżetu Gminy Solina na 2020 rok oraz projektu wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Solina 

6. W sprawie organizacji i przygotowania Głównego Stanowiska Kierownika i Zapasowego 

Miejsca Pracy Wójta Gminy Solina w czasie pokoju ,w razie wewnętrznego lub 

zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych 

szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. 

7. W sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w 

Rodzinie przy 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 : 

 

- 10 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-umowa z Przedsiębiorstwem ,,DROGBUD GOLCOWA  PRO Spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością na wykonanie robót ,,Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 118428 R  

w miejscowości Myczkowce „ 

-umowa z firmą ,,Skala” Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane Sanok  na wykonanie zadania 

pn. ,,Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. :Przebudowa drogi 

gminnej publicznej nr 118428R w miejscowości Myczkowce „. 



-umowa z Firmą Handlowo- Usługową HELP – KOMP Myczków na świadczenie usług pn.: 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019-2020 w Gminie Solina w zakresie usług Nr 1  

obejmującej miejscowość Myczków. 

-umowa z firmą,, CE MASTER Hoczew na świadczenie usług pn.: Zimowe utrzymanie dróg 

gminnych w sezonie 2019-2020 w Gminie Solina w zakresie części Nr 3 obejmującej miejscowości 

Solina, Bóbrka, Myczkowce. 

-umowa z Zakładem Usług Leśnych Rybne na świadczenie usług pn.: Zimowe utrzymanie dróg 

gminnych w sezonie 2019-2020 w Gminie Solina w zakresie części Nr 4 obejmującej miejscowości 

Górzanka, Rybne, Wołkowyja. 

-umowa z Zakładem Usług Leśnych Bukowiec na świadczenie usług pn.: Zimowe utrzymanie dróg 

gminnych w sezonie 2019-2020 w Gminie Solina w zakresie części Nr 5 obejmującej miejscowości  

Bukowiec, Terka, Polanki. 

-umowa z Zakładem Usług Leśnych Bukowiec na świadczenie usług pn.: Zimowe utrzymanie dróg 

gminnych w sezonie 2019-2020 w Gminie Solina w zakresie części Nr 6 obejmującej miejscowości  

Zawóz, Werlas, Sakowczyk, Rajskie. 

-umowa z Firmą Handlowo –Usługową HELP-KOMP  Myczków na wykonanie usługi pod nazwą: 

,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019-2020 w Gminie Solina obejmujące 

miejscowości Bereżnica Wyżna, Wola Matiaszowa, Berezka” 

-umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp.  z o. o. Polańczyk na  świadczenie działalności 

odśnieżania , oraz utrzymania stałej przejezdności dróg gminnych publicznych, dróg wewnętrznych, 

zatok parkingowych i chodników w miejscowości Polańczyk. 

 

              

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

w okresie od 04 listopada 2019 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

11.11 – Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości – udział w uroczystej Mszy                                                                     

             Świętej oraz dalszej części obchodów Święta w Świetlicy Wiejskiej w Polańczyku. 

     13.11– Spotkanie z Radnymi i Sołtysami Gminy Solina nt. infrastruktury turystycznej  

                - Szlaki na terenie Gminy Solina 

     19.11 – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

     21.11-   Udział w konferencji nt. ,,Wpływ uwarunkowań historycznych na sposób 

                  gospodarowania w lasach górskich oraz ich ochronę”  

     22.11 – Lokalna Grupa Działania ,,Zielone Bieszczady” udział w spotkaniu dot. naborów 

                  wniosków zakresie :Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

                  turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

     26.11 – 20 lecie powstania Samorządu Terytorialnego – udział w Mszy Świętej pod 

                  Przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Jana Wątroby 

               - udział w  Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Rzeszowie 

               - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  

     27.11 - Udział w konsultacjach nad Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego 

                 w Sanoku 

 

     06.12.2019r o godzinie 14.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Solina  odbędzie się spotkanie 

                Radnych Gminy Solina z Radą Powiatu Leskiego zainicjonowane przez Wójta  

                Gminy Solina i Radnego Powiatu Leskiego Krzysztofa Pecka 

                                                                                                                  

          

           

 Polańczyk, 29.11.2019  

 

 

 



          

 

                 

         


