
WO.0057.17.2020 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 06 maja 2020 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 07 lutego 2020 roku  do 06 maja 

2020 roku. 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 07 maja 2020 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 06 maja oraz 27 maja i 05 

czerwca  2020 roku    zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2.W ramach ustawowych kompetencji wydałem 175 decyzji administracyjnych,  oraz 125 

    postanowień  w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych. 

 

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

 

1. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania : ,,Przebudowa drogi publicznej  

Nr  118428R w miejscowości Myczkowce „  

2. 5 zarządzeń sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniem 

wydatków między rozdziałami i  paragrafami. 

3. 9 zarządzeń sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok. 

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

2020 rok w związku z uchwałą Nr XXIII/257/20 Rady Gminy Solina z dnia 6 maja 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. 

5. W sprawie przekazania drewna tartacznego. 

6. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Zespole Szkół i Placówek w   

Wołkowyi. 

7. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Przebudowa drogi publicznej nr 

118428R w miejscowości Myczkowce”. 

8. W sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Podinspektor ds. 

Infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku. 

9. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: 

Podinspektor ds. infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Solina  z/s w Polańczyku. 

10. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w 

Bukowcu. 

11. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora w Zespole Szkół i Placówek w Wołkowyi.  

12. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Bukowiec” 

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

2020 rok w związku z uchwałą Nr XXV/274/20 Rady Gminy Solina z dnia 5 czerwca 2020 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. 

14. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół in Placówek w Wołkowyi. 

15. W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji 

Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 

czerwca 2020 r. 

16. W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu 

Rolnego w 2020 r. 

17. W sprawie zasad dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do 

przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki 



oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, jeżeli 

dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 

18. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Czech nauczyciela w Szkole 

Podstawowej w Myczkowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

19. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Patrycji Warchoł-Snuzik 

nauczyciela Publicznego Przedszkola w Bukowcu ubiegającej się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

20. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Kwolek-Dymińskiej 

nauczyciela w Szkole Podstawowej w Bóbrce ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

21. W sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Solina.  

22. W sprawie ustanowienia Koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

23. W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji 

Wyborczych  do przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej  Polskiej w dniu 12 lipca 2020r. 

24. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Publicznym Przedszkolu w 

Bukowcu. 

25. W sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy, 

położonych w miejscowości Solina, oznaczonych jako działki Nr:202/3, 514/1, 514/2,514/3 

514/4, 547/1, 548, 556, 560, 628 o łącznej powierzchni 9,0425  ha, przeznaczone do 

sprzedaży łącznie, celem realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa Kolei 

Gondolowej wraz  ze stacją dolną ,,Plansza”, górną ,,Jawor” budynkami towarzyszącymi i  

infrastrukturą  techniczną”.  

26. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu  

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Bukowcu.                       

 

 

 

 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

-   6 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-  11 umów dzierżaw  nieruchomości 

-  umowa z firmą EL-SPORT Poznań na wykonanie robót ,,Budowa oświetlenia ciągu pieszego  

   w  miejscowości Bóbrka – ETAP I „ 

- umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym Spółka z o .o w Polańczyku na wykonanie robót 

  ,,Remont sieci kanalizacyjnej w miejscowości Solina – Góra Jawor „ 

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

  robót  pod nazwą ,, Remont dróg gminnych wewnętrznych – ul. Dworska ul. Spacerowa 

  w miejscowości Polańczyk „ 

- umowa z Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o. Warszawa dotycząca korzystania z określonych 

  rodzajów publikacji elektronicznych oferowanych w ramach gamy ,, LEX”/ON LINE  

- umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Inwestorski ,,WIMA” Sanok na wykonanie dokumentacji,  

  kosztorysu , pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania ,,Remont oczyszczalni 

  ścieków w miejscowości Myczkowce” 

- umowa  zlecenie z Zakładem Usług Leśnych Terka na wykonanie  robót ,,Wykaszanie  

  ogólnodostępnych  terenów zielonych w miejscowości Terka „ 

- umowa zlecenie z Caritas Diecezji Rzeszowskiej , Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny 

  w Myczkowcach na wykonanie robót ,, Wykaszanie ogólnodostępnych terenów 

  zielonych w miejscowości Myczkowce” 

- umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjno  Handlowe ,,OTECH” Gorlice 



  na wykonanie robót ,, Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Myczkowce „ 

- umowa  zlecenie z firmą Usługi Leśne oraz Sprzętowo – Transportowe Bachlawa na wykonanie  

  robót,, Wykaszanie ogólnodostępnych terenów zielonych w miejscowości Myczków”  

- umowa z firmą Transprzęt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  

  Zabłotce na świadczenie usług pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od  

  właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości,              

  na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy  

  Solina „ 

- umowa zlecenie z Firmą Usługową Orelec na wykonanie robót ,,Wykaszanie ogólnodostępnych  

  terenów zielonych w miejscowości Bóbrka” 

- umowa zlecenie z Firmą Usługi Leśne i Agroturystyka Bukowiec na wykonanie robót   

  ,, Wykaszanie ogólnodostępnych terenów zielonych w miejscowości Bukowiec”  

- umowa zlecenie z Firmą Usługi Leśne i Agroturystyka Bukowiec na wykonanie robót  

  ,, Wykaszanie ogólnodostępnych terenów zielonych w miejscowości Rajskie „ 

- umowa zlecenie z Firmą Usługi Leśne i Agroturystyka Bukowiec na wykonanie robót  

  ,,Wykaszanie ogólnodostępnych terenów zielonych w miejscowości Werlas „  

- umowa z Panluka Studio Krosno w ramach projektu współfinansowanego ze środków  

  Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  

  Polska –Białoruś- Ukraina 2014-2020 na ,,Produkcję filmu dokumentalnego w ramach 

  projektu pn. ,,Ochrona wód Jeziora Solińskiego i wód leczniczych kurortu Schidnica – wspólne 

  wyzwanie i szansa zachowania i wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego”  

 

              

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

w okresie od 07 maja 2020 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

             

         13- 14.05 – Polskie Koleje Linowe - Zakopane 

               19.05 – Kancelaria Notarialna – Ustrzyki Dolne podpisanie aktu notarialnego 

          02-03.06-  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Warszawa            

               18.06 – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   

                         -  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

               22.06 -  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

               24.06 – Zakończenie Budowy Oczyszczalni Ścieków w Berezce 

               26.06 – Udział w Otwarciu EKO – MARINY w Polańczyku CYPEL 

               30.06 -  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

               05.07 – Udział w uroczystości Odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej  

                            organizatorom ,,Przerzutów Granicznych” Żołnierzy Wojska Polskiego 

                            na Węgry w latach: 1939 – 1940 

               13.07 – Kancelaria Notarialna – Lesko podpisanie aktu notarialnego 

               14.07 – Instytut Pamięci Narodowej Odział w Rzeszowie 

               19.07 – Udział w uroczystym poświęceniu i przekazaniu nowego samochodu  

                            strażackiego Mercedesa Sprintera dla OSP w Polańczyku. 

               05.08 – Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie 

  

 

 

 

Polańczyk,  07.08.2020       

       

   

                                                                                                                  

          



           

 

 

 

 

          

 

                 
         


