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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 28 stycznia 2021 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 30 grudnia 2020 roku  do 28 stycznia 

2021 roku. 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 29 stycznia 2021 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 28 stycznia oraz 04 marca i  

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

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 3550 decyzji administracyjnych, w tym 3353  

    decyzji ustalających  wymiar roczny podatków oraz 58 postanowień w wyniku prowadzonych  

    postępowań administracyjnych 

 

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

 

1. 7 zarządzeń sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok 

2. W sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia 

Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. 

3. W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w szkołach 

podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na 

rok szkolny 2021/2022 dla których Gmina Solina jest organem prowadzącym. 

4. 4 zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniem 

wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. 

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

2021 rok w związku z uchwałą Nr XXXIII/347/21 Rady Gminy Solina z dnia 28 stycznia 

2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

6. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony 

ludności i obrony cywilnej Gminy Solina w 2021 roku. 

7. W sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu projektów na realizację zadania własnego 

Gminy Solina w 2021 r. w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 

8. W sprawie regulaminu postępowania przy dokonywaniu wydatków publicznych nieobjętych 

przepisami o zamówieniach publicznych o wartości poniżej kwoty 130 tyś .zł. 

9. W sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Józefa Blizińskiego w Bóbrce. 

10. W sprawie skrócenia czasu pracy na okres stanu zagrożenia epidemicznego. 

11. W sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Płac i 

Księgowości w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy Solina z/s w 

Polańczyku. 

12. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: 

Podinspektor ds. Płac i Księgowości w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy 

Solina z/s w Polańczyku. 



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

2021 rok w związku z uchwałą Nr XXXIV/365/21 Rady Gminy Solina z dnia 4 marca 2021 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

14. W sprawie składu osobowego i regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej dla 

postepowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego i trybie podstawowym. Na 

podstawie art. 53 oraz art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień (Dz. U z 

2019 ze zm.) 

15. W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Solina za 

2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Solina 

16. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Budowa oświetlenia ciągu pieszego 

w miejscowości Bóbrka – ETAP II ’’ 

17. W sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek 

budżetowych Gminy Solina 

 

 

 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

  

-     4 umowy wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-     28 umów najmu nieruchomości 

-     umowa z firmą NADAR-STOL w Orelcu na wykonanie robót ,,Budowa budynku mieszkalnego  

      jako eksponatu historycznego przy muzeum w m-ci Myczków” 

 -    umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym Spółka z o.o. w Polańczyku na wykonanie robót 

      ,,Rozbiórka budynku po byłej szkole na działce nr 362/1 w miejscowości Terka” 

 -    umowa z firmą GEOKARD-INTERNATIONAL Spółka z o o.o. w Rzeszowie na wykonanie  

      robót pod nazwą ,, Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji 

      sanitarnej w miejscowości Werlas’’ 

 -    umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym Spółka z o.o. w Polańczyku na wykonanie robót 

      ,, Bieżące utrzymanie czystości na terenie Uzdrowiska Polańczyk ” 

 -    umowa z Zakładem Budownictwa Energetycznego w Baligrodzie na wykonanie robót pod 

      nazwą ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myczkowce ” 

 -    umowa z LH PROJEKT Ustjanowa Górna na wykonanie robót ,, Wykonanie pochylni dla osób  

      niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Solina w miejscowości Polańczyk ” 

 -    umowa z Zakładem Usług Inwestycyjnych w Żurawicy na wykonanie robót pod nazwą 

      ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę  przepustu do pompowni P2 w miejscowości 

       Bukowiec” 

 

              

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

w okresie od 29 stycznia 2021 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

             

               01.02 - Kancelaria Notarialna w Lesku – podpisanie aktu notarialnego 

               02.02 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

               03.02 - Pracownia Urbanistyczna w Sanoku 

               15.02 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

               16.02 - Udział w spotkaniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarne 

               08.03 - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

                         - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  

 



                16.03 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – spotkanie z przedstawicielami 

                            w terenie 

                17.03 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

                          - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

                30.03 - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

                          -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

                07.04 - Starostwo Powiatowe w Lesku – udział w spotkaniu w sprawie Szpitala 

                             Powiatowego w Lesku 

                15.04 -  Spotkanie z Radnymi Gminy Solina w sprawie Szpitala Powiatowego w Lesku 

                16.04 - Oficjale otwarcie przebudowy dróg 894, 895 

                23.04 - Konferencja na temat Przygranicznych Obszarów Funkcjonalnych 

                26.04 - Kancelaria Notarialna Lesko – podpisanie aktu notarialnego 

                      

                          

         

         

 

 

 

 

Polańczyk, 29.04.2021 

 

  

 

 

 

       

       

   

                                                                                                                  

          

           

 

 

 

 

          

 

                 

         


