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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 24 stycznia 2020 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 30 grudnia 2019 roku  do 24 stycznia 

2020 roku. 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 24 stycznia 2020 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 24 stycznia  2020 roku    

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2.W ramach ustawowych kompetencji wydałem 24 decyzje administracyjne,  oraz 2 

    postanowienia  w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych. 

3. Podpisany został akt notarialny na sprzedaż nieruchomości w Woli Matiaszowej. 

 

      

    

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

  

 

 

1. W sprawie opracowania zbiorczego zestawienia planów finansowych jednostek 

budżetowych na 2020 rok. 

2. W sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniem wydatków miedzy 

rozdziałami i paragrafami. 

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

2020 rok w związku z uchwałą Nr XX/233/20 Rady Gminy Solina z dnia 24 stycznia 2020 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. 

4. W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w szkołach 

podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na 

rok szkolny 2020/2021 dla których Gmina Solina jest organem prowadzącym. 

5. W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok. 

6. W sprawie przekazania drewna tartacznego. 

7. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej dla 

miejscowości Zawóz- II ETAP  

 

 

 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

-  1 umowa wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-  1 umowa najmu nieruchomości 

-  umowa z SGS Polska Sp. z o. o Warszawa na wykonanie analizy wody uzdatnionej z wodociągów      

gminnych w miejscowościach Bereżnica Wyżna, Bukowiec, Wola Matiaszowa, Terka, Werlas,     

Zawóz 

 

              



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

w okresie od 24 stycznia 2020 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

30.01 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

          - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

05.02 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

           - uzgodnienie wniosku 

 

       

       

   

                                                                                                                  

          

           

 Polańczyk, 07.02.2020rok  

 

 

 

          

 

                 

         


