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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 21 sierpnia 2020 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 07 sierpnia 2020 roku  do 21 sierpnia 

2020 roku. 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 22 sierpnia 2020 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 21 sierpnia  2020 roku     

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2.W ramach ustawowych kompetencji wydałem 328 decyzje administracyjne,  oraz 109 

    postanowień  w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych. 

 

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

 

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

2020 rok w związku z uchwałą Nr XXVIII/294/20 Rady Gminy Solina z dnia 21 sierpnia 

2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. 

2. 7 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 

rok. 

3. 5 zarządzeń w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniem 

wydatków między rozdziałami i paragrafami. 

4. W sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu. 

5. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: „Budowa oświetlenia ciągu pieszego 

w miejscowości Bóbrka – ETAP I” zgodnie z umową WR.272.2.2020  z dnia 09.04.2019 

zawartą z firmą: EL-SPORT z Poznania. 

6. Zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu rozwoju turystyki na terenie Gminy 

Solina. 

7. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie 

stypendiów Wójta Gminy Solina w ramach „Gminnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Solina” oraz ustalenia jej zadań 

i trybu pracy. 

8. W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Solina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2020 roku. 

9. W sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 

położonych w miejscowości: Zawóz, Myczkowce, Rajskie, Bóbrka i Terka. 

10. W sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. 

11. W sprawie przekazania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce samochodu 

specjalnego pożarniczego Jelcz 005 nr rej. RBI K127 VIN 12213. 

12. 2 zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z podziałem rezerwy 

celowej. 



13. W sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Solina w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

14. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Przebudowa stacji uzdatniania 

wody w miejscowości  Bukowiec” 

15. W sprawie stypendiów ,, Zdolny Uczeń „ przyznanych przez Wójta Gminy Solina dla 

uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce. 

16. W sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniem wydatków między 

rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej 

17. W sprawie ujednolicenia norm paliwowych gminnych jednostek transportowych. 

 

 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

-  20 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-  umowa z firmą NADAR-STOL w Orelcu na wykonanie robót pod nazwą ,,Rewitalizacja Parku   

   Zdrojowego w Polańczyku na działce 57/1 – przebudowa kładki pieszej w ciągu chodnika” 

- umowa z Firmą Usługową  z/s Polanie na wykonanie ,,Usługi bezpośrednio związane  

  z prowadzeniem gospodarki leśnej przewidziane do wykonania w 2020r. w Gminie Solina. 

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

 ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myczków – II ETAP „ 

- umowa z firmą Zakład Usług Leśnych w Myczkowie na wykonanie ,, Usługi bezpośrednio  

  związane z prowadzeniem gospodarki leśnej przewidziane do wykonania w 2020 r .w Gminie  

  Solina ” 

- umowa z firmą ,,SKALA” Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane w Sanoku na wykonanie 

  dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, STWiORB, uzyskanie 

  niezbędnych dokumentów ( decyzji, uzgodnień ,badań, opinii) do pozwolenia na budowę dla  

  zadania: ,,Budowa budynku mieszkalnego pełniącego funkcję eksponatu historycznego przy    

  muzeum w m-ci Myczków   

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

,,Utworzenie punktów widokowych w Wołkowyi” 

              

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

w okresie od 21 sierpnia 2020 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

             

               11.09 – Wyjazdowe Posiedzenie Rady Nadzorczej – Wojewódzki Fundusz Ochrony 

                            Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie- wizytacja inwestycji 

                            Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Berezka 

               22.09 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

                         – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

               23.09 – Baza Centralna Bieszczadzkiego WOPR w Polańczyku – spotkanie  

                            podsumowujące sezon 2020 

               24.09 – 40 lecie WZW ,,JAWOR” w Solinie 

               25.09 – Polskie Koleje Linowe - spotkanie 

          07-08.10 – XVIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów – Katowice 

               09.10 – Kancelaria Notarialna w Lesku – podpisanie aktu notarialnego 

               13.10 – Udział w III Spotkaniu Samorządowców Podkarpacia w Sanktuarium 

                            Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie 

               20.10 – Udział w debacie na temat : Zmiany klimatyczne. Czy Podkarpacie jest,,eko” 

 

Polańczyk, 21.10.2020 



  

 

 

 

       

       

   

                                                                                                                  

          

           

 

 

 

 

          

 

                 

         


