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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 02 marca 2017 

roku. Obejmowało ono okres mojej działalności od 09 lutego 2016 roku do 02 marca 

2017roku.  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 02 marca 2017 roku przedstawiają 

się następująco: 

 

1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 02 marca, 24 marca  

i 28 kwietnia 2017 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 405  decyzji  administracyjnych,  

 oraz 15 postanowień w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.   

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach 

  

1. W sprawie regulaminu planowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego  

2. Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu odkreślającego ramowe 

procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   

3. 3 zarządzenia w sprawie przekazania drewna tartacznego  

4. 3 zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z 

przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami  

5. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek 

budżetowych na 2017 rok w związku z uchwałą Nr XXXVII/316/17 rady Gminy 

Solina z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017  

6. 2 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 

2017 rok  

7. Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Solina z/s w Polańczyku  

8. W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Solina 

za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Solina  

9. W sprawie wystąpienia do RIO w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty 

przez Gminę Solina długoterminowej pożyczki  

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

11. W sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie 

Gminy Solina z/s w Polańczyku  

12. W sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora (ds. 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Solina z/s  

13. w Polańczyku  

14. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze podinspektora (ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ) w 

Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku  

15. W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Komisji ds. rozliczania druków 

ścisłego rozrachowania  



16. W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Solina 

z/s w Polańczyku  

17. W sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Bóbrce, Myczkowie i w Wołkowyi oraz trybu pracy Komisji 

Konkursowej   

18. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek 

budżetowych na 2017 rok w związku z uchwałą Nr XXXVIII/326/17 rady Gminy 

Solina z dnia 28.04.17 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017  

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

między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy celowej  

20. W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Solina za 2016 rok  

21. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wołkowyi 

22. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myczkowie  

23. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bóbrce 

24. W sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i 

alarmowania na terenie gminy Solina w ramach ćwiczeń Wojewódzkiego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego pk.”WISŁA 2017’  

25. W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy  

 

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

na realizację zadań Gminy 

 

-  35 umowa dzierżawy na działki gminne 

- umowa z Usługowym Zakładem WOD-KAN-GAZ Przeworsk na wykonanie robót    

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka” 

-  umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „ORLEF” Lesko na wykonanie robót „Budowa 

    budynku Informacji Uzdrowiskowo – Turystycznej w Polańczyku” 

- umowa z „Instal - Projekt” Dukla na wykonanie robót „Budowa I etapu oświetlenia  

ulicznego na działkach Nr ewid. 608/10, 608/26, 608/29, 608/30, 608/32 w miejscowości  

   Terka 

-  umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym w Polańczyku Sp. z o.o. na bieżące  

   utrzymanie czystości i porządku na i wokół gminnych zadaszeń przystanków PKS, 

   opróżnianie koszy ulicznych, a także utrzymanie czystości wokół koszy ulicznych 

   posadowionych w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Solina    

-  umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym w Polańczyku Sp. z o.o. na bieżące      

   utrzymanie czystości na terenie Uzdrowiska Polańczyk 

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

   wykonanie robót ”Remont drogi na działce ewidencyjnej Nr 624 w miejscowości Bobrka” 

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

   wykonanie robót „Remont drogi na działce ewidencyjnej Nr 58 w miejscowości Bóbrka” 

- umowa z Projektowanie i nadzór inwestorski na pełnienie obowiązków inspektora Nadzoru              

dla zadania: „Budowa budynku informacji uzdrowisko-turystycznej w Polańczyku na 

działce nr 590” oraz „Przebudowa odcinka sieci gazowej na działce 590 w Polańczyku”.   

- umowa z Usługi Sprzętowo-Budowlane na „Utwardzenie działki numer 469 w Solinie oraz 

robót remontowych drogi gminnej na działce 503/5, 503/7, 467 w Solinie” 



- umowa z Biuro Projektowo-Usługowe na „ Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Polańczyk na działce numer 138/2, 184, 148, 151/8, 151/7, 151/5, 151/6, 800/1, 800/2, 216, 

229/2, 229/1, 230, 231, 232/1, 232/2, 630/3, 633, 634/2, 234” 

- umowa z Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział nr 2 w Warszawie na „ Organizację 

miejsc wykorzystywanych do kąpieli i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach 

wykorzystywanych na wodach Jeziora Solińskiego na działce numer 186 w Polańczyku 

(Cypel), 296 Polańczyk (Patelnia), 383/8 Wołkowyja, 482/1 Solina oraz stały patrol 

brzegowy przy Ośrodku usług Wodnych „Biała Flota” w Solinie” 

- umowa z Pracownia Projektowa ElektroPro na „Wykonanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Berezka” 

- umowa z Usługi Remontowo-Budowlane na „Budowę punktu widokowego na działce numer 

570/2 w Polańczyku” 

- umowa z PUCHYR architekci na „Wykonanie projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie Solina 1/2017” 

- umowa z Usługi Budowlane, Usługi Leśne, Roboty Ziemne oraz Wykonywanie Dróg na 

„Wykaszanie kosiarką bijakową i rotacyjną ogólnodostępnych, gminnych terenów zielonych 

w miejscowości Wołkowyja” 

- umowa z Usługi Transportowe, Leśne i Sprzętem Ciężkim na „Wykaszanie kosiarką bijakową 

i rotacyjną ogólnodostępnych, gminnych terenów zielonych w miejscowości Terka” 

- umowa z BIO-SAN na „Opracowanie dokumentacji technicznej ciągu technologicznego do 

strącenia chemicznego zanieczyszczeń i wspomagania pracy części biologicznej 

oczyszczalni ścieków w Polańczyku wraz ze specyfikacją techniczna i kosztorysem 

inwestorskim w ramach zadania – remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Polańczyk 

- umowa z Usługi Ogrodniczo-Leśne „Wykaszanie kosiarką bijakową i rotacyjną 

ogólnodostępnych, gminnych terenów zielonych w miejscowości Rajskie” 

- umowa na „Wykaszanie kosiarką bijakową i rotacyjną ogólnodostępnych, gminnych terenów 

zielonych w miejscowości Górzanka” 

- umowy na „Oddanie w najem miejsc postojowych przy budynku świetlicy w Solinie”  

  

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

w okresie od 02 marca roku uczestniczyłem w następujących naradach  

i spotkaniach:  

 

03.03 - Kancelaria Notarialna w Lesku podpisanie aktów notarialnych 

          - Spotkanie w OWR „CARITAS” w Myczkowcach w sprawie budowy drogi 

09.03 - Brzozów – spotkanie konsultacyjne 

10.03 - Spotkanie z przedstawicielami firmy Polskie Koleje Linowe 

15.03 - Udział w Posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP  

20.03 - Uczestnictwo w uroczystym poświęceniu Kościoła w Woli Matiaszowej 

22.03 - Przeworsk – spotkanie konsultacyjne 

23.03 - Podkarpacki  Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

27.03 - Podkarpacki  Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

          - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego –spotkanie w sprawie naboru  

             wniosków 

30.03 - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – podpisanie umowy 

31.03 - Warszawa – spotkanie w PGE Energia Odnawialna 

06.04 - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnego Zakładu Komunalnego spółka zo.o 

07.04 - Spotkanie z Dyrektorami  Szkół Gminy Solina 

          - Uczestnictwo w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Eucharystii w intencji służb 

             mundurowych Województwa Podkarpackiego Zwierzyń – Myczkowce 

13.04 - Spotkanie z Dyrektorami Ośrodków Sanatoryjnych w Polańczyku 

          - Spotkanie z przedstawicielami firmy Polskie Koleje Linowe 



20.04 - Hotel ,,Bristol” we Rzeszowie –udział w uroczystej Galii wręczenia nagród dla  

             najlepszych Miast i Gmin Województwa Podkarpackiego 

23.04. Udział w XXV podkarpackim i XV ogólnopolskim przeglądzie tzw.TURKÓW – 

straży przygrobowych – Grodzisko Dolne 2017 

03.05 - uroczystości odpustowe w Polańczyku 

14.05  – Gminne obchody Dnia Strażaka w Polańczyku 

16.05  – Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Lesko 2017 r. 

18.05 – Rzeszów Urząd Marszałkowski – spotkanie konsultacyjne rewitalizacja, budowa 

ronda Polańczyk, RDOŚ w Rzeszowie 

22.05 – Spotkanie konsultacyjne Krosno w sprawie inwestycji gminnych, WFOŚiGW Krosno 

23.05 – Spotkanie z Zarządem Osiedla Zdrój w Polańczyku  

26.05 – Muczne – zakończenie międzynarodowych mistrzostw dziennikarzy sportowych  

w kolarstwie szosowym 

W wielu spotkaniach uczestniczyła Z-ca Wójta Gminy 

 

 

Polańczyk, 31.05.2017 r.    

 


