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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 09 lutego 2017 

roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 29 grudnia 2016 roku do 09 lutego 

2017roku.  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 09 lutego 2017 roku przedstawiają 

się następująco: 

 

1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 09 lutego 2017 roku 

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 101  decyzji  administracyjnych,  

 oraz 6 postanowień w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.   

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach 

  

1. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek 

budżetowych na 2017 rok w związku z uchwałą Nr XXXV/289/17 Rady Gminy Solina 

z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

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

3. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie 

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Solina w 2017 roku 

4. W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniem wydatków 

miedzy rozdziałami i paragrafami 

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

na realizację zadań Gminy 

 

-  8 umów dzierżawy na działki gminne 

-  umowa z Przedsiębiorstwem Projektowania BIPROMAG 1 sp. z o.o. Gliwice na  

   opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,,Remont Stacji Uzdatniania Wody 

    w miejscowości Polańczyk” 

-  umowa z Pracownią Projektową ElektroPro Baligród na wykonanie ,,Dokumentacji 

   projektowo- kosztorysowej oświetlenia ulicznego dz. 983 w miejscowości Bóbrka” 

-  umowa z Pracownią Projektową ElektroPro Baligród na wykonanie ,,Dokumentacji 

   Projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego (przy drodze wojewódzkiej od  

   skrzyżowania z drogą powiatową do przystanku przy drodze woj.)w miejscowości Rajskie” 

-  151 umów na przystąpienie do projektu parasolowego pn : Wsparcie energetyki  

    rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej 

    dla gospodarstw domowych” 

   

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

w okresie od 02 lutego roku uczestniczyłem w następujących naradach  

i spotkaniach:  

 

10.02 -Zebranie wiejskie w sołectwie Berezka 

12.02- Udział w spotkaniu w sprawie wniosków w Strzyżowie 



13.02- Zebranie wiejskie w sołectwie Rybne 

15.02- Zebranie mieszkańców Polańczyka (sołectwa i osiedli) 

16.02-Spotkanie w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym ,,Caritas” Myczkowce 

17.02- Zebranie wiejskie w sołectwie Myczkowce 

20.02- Zebranie wiejskie w sołectwie Wołkowyja 

22.02- Zebranie wiejskie w sołectwie Górzanka 

23.02- Zebranie wiejskie w sołectwie Bukowiec 

24.02- Uroczysta sesja z okazji 40-stej rocznicy istnienia Gminy Solina 

28.02- Zebranie wiejskie w sołectwie Terka 

 

W wielu spotkaniach uczestniczyła Z-ca Wójta Gminy 

 

Polańczyk, 02.03.2017          


