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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 21 października 2020 

roku. 

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

2020 roku. 

 

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

się następująco: 

 

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

oraz 30 listopada zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2.W ramach ustawowych kompetencji wydałem 160 decyzji administracyjnych,  oraz 9 

    postanowień  w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych. 

 

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

 

1. W sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek 

w Wołkowyi podczas jego nieobecności 

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

2020 rok w związku z uchwałą Nr XXIX/309/20 Rady Gminy Solina z dnia 21 października 

2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. 

3. 7 zarządzeń sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok. 

4. 2 zarządzenia sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniem 

wydatków między rozdziałami i paragrafami. 

5. W sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Solina. 

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

rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej 

7. W sprawie projektu budżetu Gminy Solina na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Solina. 

8. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Angeliki Maduzi nauczyciela Szkoły 

Podstawowej im .Jana Pawła II w Zawozie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

9. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania ,,Budowa oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Berezka ”. 

 

 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

-  7 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-  umowa z firmą Usługi Transportowe, Leśne i Sprzętem Ciężkim Terka na wykonanie robót pod 

nazwą ,,Wykonanie prac polegających na usunięciu kolizji z kablem teletechnicznym w 

miejscowości Solina dz. Nr 23 „ 



- umowa z firmą RAF-KOP Berezka na wykonanie robót pod nazwą ,, Remont drogi gminnej 

wewnętrznej dz. Nr ew. 582 w miejscowości Berezka w km 0+002+0+202” 

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

pod nazwa: ,, Remont dróg gminnych w miejscowości Polańczyk – dz. Nr 491/1 w km 0+012-0+079 

oraz dz. Nr 197 w km 0+000-0+289” 

-umowa z firmą Usługi Leśne i Agroturystyczne Bukowiec na świadczenie usług pn.: Zimowe 

utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021 w Gminie Solina w zakresie części Nr 5 

obejmującej miejscowości Zawóz, Werlas, Sakowczyk, Rajskie. 

- umowa z Pracownią Projektową ARCHISTYL – Lesko na opracowanie dokumentacji projektowej 

i kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie niezbędnych dokumentów ( decyzji, uzgodnień ) do 

zgłoszenia ,,Budowa ogólnodostępnej, bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej wraz z 

zagospodarowaniem terenu altaną spoczynkową na działce nr 98 w miejscowości Wola Matiaszowa  

- umowa  z firmą Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Ustrzyki Dolne na wykonanie robót: 

,,Remont miejsc postojowych oraz naprawa lamp ulicznych w ciągu drogi gminnej publicznej nr 

118408R- ul. Zdrojowa w miejscowości Polańczyk w km 0+589-0+745” 

- umowa z firmą Nadzór Budowlany Lesko na wykonanie robót ,,Wykonanie docieplenia zbiornika 

wody surowej w ramach zadania: ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Bukowiec „ 

- umowa z Agroma Sp. z o.o. Rzeszów na ,,Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem” 

- umowa z firmą Usługi Leśne oraz Sprzętowo Transportowe Bachlawa na wykonanie robót pod 

nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej na odcinku C3-C6- Etap III oraz remont instalacji wewnętrznej 

zbiornika wody uzdatnionej na działce nr 604 w miejscowości Polańczyk „ 

- umowa z firmą Usługi Sprzętowo-Budowlane Bukowiec na  wykonanie usługi pod nazwą: 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021 w Gminie Solina obejmującej 

miejscowości Bukowiec, Terka, Polanki. 

-umowa z Firmą Transportowo-Usługową ,,Trans Bieszczady- Bis „ Bachlawa na wykonanie usługi 

pod nazwą: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021 w Gminie Solina obejmującej 

miejscowości Bereżnica Wyżna, Wola Matiaszowa, Berezka. 

- umowa z firmą ,,Usługi Leśne oraz Sprzętowo-Transportowe” Bachlawa na wykonanie usługi pod 

nazwą: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021 w Gminie Solina obejmującej 

miejscowości :Solina, Bóbrka, Myczkowce. 

- umowa z firmą Usługi Transportowe, Leśne i Sprzętem Ciężkim Terka na wykonanie robót w 

miejscowości Solina dz.nr 23 polegających na: Korytowaniu drogi, wycięciu zakrzaczeń, 

wykonaniu rowu odwadniającego wraz z wykonaniem zjazdów do pól na odcinku 0,452 km. 

- umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym Spółka z o .o Polańczyk na wykonanie robót pod 

nazwą ,,Remont budynku hydroforni na działce nr 581/12 w miejscowości Polańczyk” 

- umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o .o Mochnaczka 

Wyżna na wykonanie robót ,,Budowa przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji 

tłocznej, siecią kanalizacji grawitacyjnej, budowa muru oporowego oraz rozbiórką istniejącej 

przepompowni ścieków w miejscowości Polańczyk” 

- umowa z firmą Nadzory i Usługi Budowlane ,,EKO-SAN” Bełdno na wykonanie zadania pn. : 

,,Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. : ,,Budowa 

przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej, siecią kanalizacji grawitacyjnej, 

budową muru oporowego oraz rozbiórką istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości 

Polańczyk”. 

- umowa z Biurem Projektowo-Usługowym Łobozew Dolny na wykonanie robót : Wykonanie 

instalacji elektrycznej dla syreny alarmowej oraz nadbudowa kominów części mieszkalnej w 

ramach zadania: ,,Rewitalizacja budynku gminnego po byłej szkole podstawowej usytuowanego na 

działce nr 486/5 w miejscowości Myczków” 



- umowa z Biurem Projektowo – Usługowym Łobozew Dolny na wykonanie robót: Wymiana 

instalacji C.O. w części mieszkalnej budynku w ramach zadania: ,, Rewitalizacja budynku 

gminnego po byłej szkole podstawowej usytuowanego na działce nr 486/5 w miejscowości 

Myczków” 

-  umowa z firmą Transprzęt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

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

Gminy Solina”  

              

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

w okresie od 21 października 2020 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

             

               09.11 –  Spotkanie z dzierżawcami ul. Zdrojowej w sprawie przebudowy  

                             chodnika 

          18-20.11 –  Polskie Koleje Linowe Zakopane – uzgodnienie dokumentacji oraz podpisanie  

                             Umowy przedwstępnej 

                27.11 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

                          – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

                          – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

                07.11 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

                15.11 – Rejon Energetyczny w Sanoku  

                               – Urząd Skarbowy w Lesku 

 

 

 

 

Polańczyk, 16.12.2020 

 

  

 

 

 

       

       

   

                                                                                                                  

          

           

 

 

 

 

          

 

                 

         


