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SPRAWOZDANIE 
z działalności Wójta Gminy Solina  

w okresie międzysesyjnym 
 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 28 listopada 2016 

roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 26 października 2016 roku   

do 28 listopada 2016 roku. 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 28 listopada 2016 roku przedstawiają 

się następująco: 

 

1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 28 listopada i 19 

grudnia 2016 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 207  decyzje  administracyjne, oraz 

16 postanowień w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.   
 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach 

  

1. 5  zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 

2016 rok  

2. 6 zarządzeń sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku                                      

z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami  

3. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze podinspektora (ds. inwestycji gminnych) w Urzędzie Gminy Solina 

z/s w Polańczyku 

4. Zmieniające  zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia 

pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Solina 

z/s w Polańczyku 

5. Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia 

Dyrektora GOKSiT w Solinie z/s w Polańczyku 

6. 2 zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z podziałem 

rezerwy celowej 

7. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek 

budżetowych na 2016 rok w związku z uchwałą Nr XXXIII/265/16 Rady Gminy 

Solina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 

2016 

   

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

na realizację zadań Gminy 

 

-  umowa na wejście w teren nieruchomości gminnych 

-  umowa z Firmą Transport-Handel-Usługi ,,DROGMAX” Bukowsko    na wykonanie  

   robót ,,Remont drogi wewnętrznej działka dr.163 w miejscowości Rybne” 

-  umowa z firmą Usługi Transportowe, Leśne i Sprzętem Ciężkim Terka na,, Wykonanie 

    Robót ziemnych wraz z wykonaniem  zjazdo - przepustów w pasie drogi wewnętrznej  

    do ujęcia wody w miejscowości Górzanka” 



-  umowa z Firmą Usługi Transportowe, Leśne i Sprzętem Ciężkim Terka na wykonanie 

    robót ,,Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Górzanka” 

-  umowa z Zakładem Konserwacji  Drzew-Centrum Ogrodnicze ”ACER” Przemyśl 

   na ,,Aranżacja zieleni w miejscowości Polańczyk II Etap wzdłuż pasażu pieszego-prawa  

   strona  Uzdrowisko” 

-  umowa z osobą fizyczną zam. Myczkowce na ,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych  

    w sezonie 2016-2017 

-  umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowe ,,TRANSPRZĘT” Zabłotce  na 

   ,,Odbiór , transport 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” 

 

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

w okresie od 28 listopada 2016 roku uczestniczyłem w następujących naradach  

i spotkaniach:  

 

30.11 Urząd Miejski Ustrzyki Dolne -spotkanie w sprawie gospodarki odpadami  

           komunalnymi 

01.12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  

          Urząd Marszałkowski  Województwa Podkarpackiego 

02.12 Spotkanie z Wójtem Gminy Czarna oraz z Firmą „Res Management” s c  Brzozów          

          w sprawie złożenia wspólnego projektu do programu PL-BY-UA 

05.12  Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Baligród 

08.12  Spotkanie w Górzance i Myczkowcach w sprawie wniosków 

12-14.12 Warszawa-spotkanie w PGE, NFOŚ i GW oraz Wspólnym Sekretariacie Projektów  

             Europejskich 

15.12  Udzielenie wywiadu dla Telewizji Rzeszów 

20.12  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krośnie 

         - Przekazanie samochodu dla OSP w Bukowcu 

         - Spotkanie opłatkowe 

21.12  Udział w Posiedzeniu Zarządu OSP 

28.12 Urząd Miejski Ustrzyki Dolne -spotkanie dotyczące ustalenia ostatecznej treści  

          porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnej gospodarki odpadami  

          komunalnymi 

 

W wielu spotkaniach uczestniczyła Z-ca Wójta Gminy 

 

V. Inwestycje zakończone 

 

 Remont drogi do ujęcia wody w m-ci Górzanka 

 Remont drogi wewnętrznej w m-ci Rybne 

 Wykonanie robót na drodze w miejscowości Solina Nr 118405R 

 Wykonanie robót na drodze gminnej w m-ci Polańczyk 

 Wykonanie robót na drodze gminnej w m-ci Bereżnica Wyżna 

 

 

 

Polańczyk, 29.12.2016          


