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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 29 listopada 2019 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 04 listopada 2019 roku  do 29 listopada 

2019 roku. 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 29 listopada 2019 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 29 listopada oraz 13 grudnia  

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

2.W ramach ustawowych kompetencji wydałem 106 decyzji administracyjnych,  oraz 8 

    postanowień  w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych. 

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

      

    

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

  

 

 

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

rozdziałami i paragrafami. 

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

2019 rok w związku z uchwałą Nr XVII/211/19 Rady Gminy Solina z dnia 29 listopada 2019 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. 

3. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania 

o nazwie ,,Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację 

systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”. 

4. W sprawie osób odpowiedzialnych za  dokonywanie zmian treści informacji publicznych 

udostępnionych na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Solina. 

5. W sprawie odwołania Pani Beaty Wronowskiej ze stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora 

Publicznego Przedszkola w Bukowcu. 

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

7. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania ,,Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej miejscowości Polańczyk”. 

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

rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej. 

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

 

 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

- 13 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych 

- 16 umów dzierżawy 



-umowa na dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  ,,Zakup lekkiego samochodu ratowniczo 

gaśniczego dla OSP Polańczyk” 

 

              

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

w okresie od 29 listopada 2019 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

03.12 – Przemyśl- Bircza                                            

     04.12–  Udział w Telekonferencji  OZE – Ustrzyki Dolne 

     06.12 – Udział w spotkaniu z Radnymi Gminy Solina oraz Radą Powiatu Leskiego w UG  

     07.12 – Udział w spotkaniu dot. Utworzenia Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego       

                  Kremenaros w Ustrzykach Dolnych 

     10.12-  Udział w spotkaniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 

     12.12-  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

              -  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. 

     13.12-  Warszawa - Toruń 

     17.12-  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

              -  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

     19.12-  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

              -  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

     27.12- Spotkanie z Przedsiębiorcami – odpady komunalne 

 

       

       

   

                                                                                                                  

          

           

 Polańczyk, 30.12.2019  

 

 

 

          

 

                 
         


