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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 29 grudnia 2016 

roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 28 listopada 2016 roku   

do 29 grudnia 2016 roku. 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 29 grudnia 2016 roku przedstawiają 

się następująco: 

 

1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku 

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 4079  decyzje  administracyjne, w tym 

3. 3999 decyzje ustalające wymiar roczny podatków oraz 13 postanowień w wyniku 

prowadzonych postępowań administracyjnych.   

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach 

  

1. W sprawie wprowadzenia zmian do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Solina na 

2017 rok 

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

z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami  

3. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek 

budżetowych na 2016 rok w związku z uchwałą Nr XXXIV/272/16 Rady Gminy 

Solina z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 

4. W sprawie wyznaczenia stałych opiekunów sołectw i innych jednostek pomocniczych 

gminy   

5. W sprawie opracowania zbiorczego zestawienia planów finansowych jednostek 

budżetowych na 2017 rok 

6. W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

7. 3 zarządzenia  w sprawie opracowania planów finansowych na 2017 rok  

8. 3 zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku                           

z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami    

9. W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2017 rok  

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

na realizację zadań Gminy 

 

-  6 umów dzierżawy na działki gminne 

-  umowa z Firmą GFX Consulting Uherce Mineralne na świadczenie usług doradztwa 

    w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

-  umowa z PGE DYSTRYBUCJA SA Rejon Energetyczny Sanok na  eksploatację 

    i konserwację urządzeń oświetleniowych 

-  umowa o dzieło z SGS Polska Spółka z o. o . z/s w Warszawie na wykonanie 2-ch 

   operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji na odprowadzanie wód  

   popłucznych dla ujęcia wody w miejscowości Wołkowyja i Wola Matiaszowa 

- umowa z Firmą ,,JARS” sp. z o.o.  z/s Łajski na wykonanie monitoringu przeglądowego  

   jakości wody na gminnych stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Górzanka, 

   Zawóz, Wola Matiaszowa, Rybne, Bukowiec obejmujący pełne badania jakości wody 



   uzdatnionej 

- umowa o prace projektowe z Firmą GEOKART-INTERNATIONAL sp. z o. o. Rzeszów 

  na ,, Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej  

  Polańczyk – Berezka ” 

- porozumienie z Powiatem Leskim w sprawie zasad ponoszenia wydatków za pobyt     

  dzieci w pieczy zastępczej 

- umowa  z Biurem Plus Krosno Sp. z. o. o. na ,,Dostawę materiałów biurowych dla 

   Urzędu Gminy Solina w 2017 roku 

- umowa   z Biurem Usług Komputerowych  Softres   Sp. o.o. z/s  w Rzeszowie zawarta 

  na realizację zadania pn. ,,Modernizacja , rozbudowa i integracja systemów  

  informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy 

  Solina w ramach projektu Zintegrowany system świadczenia  e-usług publicznych wraz 

  z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko” 

   

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

w okresie od 29 grudnia 2016 roku uczestniczyłem w następujących naradach  

i spotkaniach:  

 

03.01 Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza –Urząd Miejski Ustrzyki Dolne 

04.01 Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w sprawie 

          omówienia postępu prac projektowych budowy ronda w m. Polańczyk 

08.01 Udział w spotkaniu opłatkowym przewodników turystycznych i leśników w Ośrodku 

          Caritas w Myczkowcach 

12-15.01 II Światowy Zlot Morsów Solina – Polańczyk 2017 

20.01 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

          Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu 

24.01 Udział w  uroczystym spotkaniu opłatkowo-noworocznym w Rzeszowie 

26.01 Zebranie wiejskie w sołectwie Myczkowce 

29.01 Międzynarodowe spotkanie dyskusyjne z cyklu ,,Europa Karpat” Na drodze  

          odpowiedzialnego rozwoju- w poszukiwaniu nowych form jedności europejskiej                      

         -ciekawe inicjatywy karpackie -nowe drogi rozwoju w Przemyślu  

30.01 Zebranie wiejskie w sołectwie Bóbrka 

31.01 Spotkanie w sprawie planu urbanistycznego w Sanoku 

01.02 Udział w odprawie rocznej dotyczącej stanu bezpieczeństwa na terenie  

           Powiatu Leskiego w 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Lesku 

03.02 Spotkanie z przedstawicielami Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

          w Rzeszowie oraz  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Podkarpackiego 

          w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej   Nr 894 Hoczew-           

Czarna z drogami gminnymi ul. Wiejską i ul. Zdrojową w m. Polańczyk 

        - Zebranie wiejskie w sołectwie Solina 

04.02 Udział w Noworocznym Spotkaniu Samorządów  w Jasionce k .Rzeszowa 

06.02 Zebranie wiejskie w sołectwie Bereżnica Wyżna 

07.02 Spotkanie w Narodowym  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

           w Warszawie 

08.02 Spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

         -Spotkanie w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie 

           budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew-Czarna 

           z drogami gminnymi ul. Wiejską  i ul Zdrojową w m. Polańczyk 

         -Zebranie wiejskie w sołectwie Wola Matiaszowa 

 

W wielu spotkaniach uczestniczyła Z-ca Wójta Gminy 

 

 

Polańczyk, 09.02.2017          


