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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 16 grudnia 2020 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 21 października 2020 roku  do 16 grudnia 

2020 roku. 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 17 grudnia 2020 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 16 grudnia  2020 roku      

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2.W ramach ustawowych kompetencji wydałem 49 decyzji administracyjnych,  oraz 4 

    postanowienia  w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych. 

 

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

 

1. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej Polańczyk – Berezka” 

2. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Przebudowa budynku pompowni 

wody wraz z budową sieci rozdzielczej w Polańczyku” 

3. W sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Solina 

 

 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

-   27 umów najmu nieruchomości gminnych  

-     3 umowy wejścia w teren nieruchomości gminnych 

              

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

w okresie od 17 grudnia 2020 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

             

               17.12  – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

                          – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

                          – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

                          – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie 

                          – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie 

               18.12  – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Zarząd Zlewni  

                             w Przemyślu 

               21.12 – Kancelaria Notarialna w Lesku 

 

 

 

 

Polańczyk, 30.12.2020 
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