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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 31 maja 2017 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 02 marca 2016 roku do 31maja 2017roku.  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 31 maja 2017 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 31 maja i 12 czerwca 2017 

roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 32  decyzje  administracyjne,  

 oraz 10 postanowień w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.   

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach 

  

1. W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Komisji ds. rozliczenia druków 

ścisłego rozrachowania 

2. 5 zarządzeń w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniem 

wydatków między rozdziałami i paragrafami 

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

z/s w Polańczyku 

4. 2 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy  

na 2017 rok 

5. W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z podziałem rezerwy celowej 

6. W sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Bóbrce, Myczkowie i Wołkowyi oraz trybu pracy Komisji Konkursowej 

7. 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 kwietnia 

2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

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

między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej 

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

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

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wołkowyi 

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

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myczkowie 

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

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bóbrce 

13. W sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania 

na terenie gminy Solina w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego pk.  ‘’WISŁA 2017’’ 

14. 2 zarządzenia w sprawie przekazania drewna tartacznego 

15. W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy 

16. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych  

na 2017 rok w związku z uchwałą Nr XXXIX/335/17 Rady Gminy Solina z dnia 31 maja 

2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

17. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji 

sanitarnej w Polańczyku-Zacisze”  

18. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bóbrce 

19. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myczkowie 



20. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wołkowyi 

21. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myczkowcach 

22. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II  

w Zawozie 

23. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego 

zadania o nazwie ,,Przebudowa sportowej infrastruktury dydaktycznej przy obiektach 

oświatowych Gminy Solina’’ 

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

na realizację zadań Gminy 

 

-  3 umowy dzierżawy na działki gminne 

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

   wykonanie robót ‘’Remont drogi na działce ewidencyjnej 426/9 w miejscowości 

    Polańczyk’’ 

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

   wykonanie robót ,,’Remont drogi na działce ewidencyjnej 201 w miejscowości  

    Myczkowce’’ 

-  umowa z Firmą Transport-Handel-Usługi ,,DROGMAX’’ Bukowsko na wykonanie robót 

  ,,Remont dróg na działkach ewidencyjnych 135/4, 132/1,131/2. 184, 138/2  

    w miejscowości Polańczyk’’ 

-  umowa z firmą Usługi Leśne oraz Sprzętowo-Transportowe  Bachlawa na ‘’Wykoszenie 

   ogólnodostępnych terenów zielonych w miejscowości  Myczków’’ 

-  umowa z Biurem Projektowo-Usługowym Łobozew Dolny na ‘’Opracowanie dokumentacji  

    technicznej,dokumentacj8i powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień z PGE 

    Sanok na usunięcie kolizji kabli  nN z projektowanymi  schodami do kotłowni w budynku 

    Zespołu Szkół w Bóbrce na działce nr 633 w ramach zadania ,,Termomodernizacja 

    budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina’’- część 2 

  

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

w okresie od 31 maja 2017 roku uczestniczyłem w następujących naradach  

i spotkaniach:  

 

       13.06 - Bircza – spotkanie wójtów i burmistrzów Związku Bieszczadzkich Gmin  

                  Pogranicza 

  16-17.06 - Ośrodek  Wypoczynkowy „Skalny’’ Polańczyk –III Festiwal Biegu Rzeźnika 

       16.06 - Spotkanie z dzierżawcami i mieszkańcami m-ci WERLAS 

       18.06 - Solina-Jawor – IX Mistrzostwa Polski Sędziów Piłki Siatkowej 

                 - udział w zebraniu sprawozdawczym „Rajska Dolina’’ 

  19-20.06 - Solina –Jawor –udział w XXV Podkarpackiej Konferencji Samorządów  

                 Terytorialnych 

      21.06 - Baza Centralna  Bieszczadzkiego WOPR w Polańczyku –Konferencja pod 

                  tytułem ‘Bezpieczna Solina 2017’’ 

23.06 Spotkanie z Prezesami Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

                 Brzegi Dolne 

      23.06 -Zespół Szkół w Myczkowie – zakończenie roku szkolnego 

      26.06- Podkarpacki Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie- spotkanie 

 

 

 

W wielu spotkaniach uczestniczyła Z-ca Wójta Gminy 

 

 

Polańczyk, 28.06.2017          


