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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 30 grudnia 2020 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 16 grudnia 2020 roku  do 30 grudnia 

2020 roku. 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 30 grudnia oraz 11 stycznia 

2021 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 102 decyzje administracyjne,  oraz 3 

    postanowienia  w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych. 

 

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

 

1. 2 zarządzenia sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 

rok 

2. W sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniem wydatków miedzy 

rozdziałami i paragrafami 

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

2020 rok w związku z uchwałą Nr XXXII/339/20 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2020 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 

4. 10 zarządzeń w sprawie opracowania planów finansowych na 2021 rok 

5. W sprawie opracowania zbiorczego zestawienia planów finansowych jednostek 

budżetowych na 2021 rok 

6. W sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 

położonych w miejscowości Rybne 

7. W sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej 

w miejscowości Polańczyk 

 

 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

  

-     8 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-     1 umowa najmu nieruchomości 

-     umowa z Zakładem Budownictwa Energetycznego Baligród na wykonanie robót pod nazwą 

      ,, Budowa oświetlenia ciągu pieszego w miejscowości Bóbrka – ETAP II „ 

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

      Solina w 2021r.” 

-    umowa z Gabinetem Weterynaryjnym w Lesku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 

-    umowa z Gabinetem Weterynaryjnym w Lesku na usługę polegającą na utylizacji zwłok 

     bezdomnych zwierząt domowych i łownych padłych z różnych przyczyn 

 



-   umowa z Firmą Transprzęt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K Zabłotce na 

     realizację usługi związanej z utworzeniem, utrzymaniem i obsługą selektywnej zbiórki odpadów  

     komunalnych 

-   umowa z SGS Polska Sp. z o.o. Warszawa  na wykonanie analizy ścieków popłucznych ze stacji   

     uzdatniania wody w miejscowościach Bereżnica Wyżna, Bukowiec, Wola Matiaszowa, Terka 

-  umowa z SGS Polska Sp. z .o. o. Warszawa na wykonanie analizy wody uzdatnionej  

    z wodociągów gminnych w miejscowościach  Bereżnica Wyżna, Bukowiec, Wola Matiaszowa 

    Terka 

              

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

w okresie od 30 grudnia 2020 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

             

               14.01  – Komenda Powiatowa PSP w Lesku – udział w spotkaniu dotyczącym  

                             omówienia spraw związanych z prowadzoną akcją szczepień przeciw  

                             COWID-19 

               15.01 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie 

               21.01 – Udział w Forum dla Bieszczad zorganizowanym  przez Ministerstwo Funduszy  

                            i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa  

                            Podkarpackiego w formie on-line nt. ochrony środowiska, klimatu,  

                            infrastruktury i Funduszy Europejskich 

               26.01 – Polskie Koleje Linowe Zakopane 

               27.01 – Ministerstwo Środowiska w Warszawie 

          

 

 

 

 

Polańczyk, 28.01.2021 

 

  

 

 

 

       

       

   

                                                                                                                  

          

           

 

 

 

 

          

 

                 

         


