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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 28 czerwca 2017 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 31 maja 2017 roku do 28 czerwca 2017roku.  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 28 czerwca 2017 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 28 czerwca oraz 03 sierpnia 

i 22 sierpnia2017 roku  zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 349  decyzji  administracyjnych  

 oraz 20 postanowień w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.   

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach 

  

1. W sprawie utworzenia funduszu rozwoju turystyki na terenie Gminy Solina. 

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

wydatków między rozdziałami i paragrafami. 

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

2017 rok w związku z uchwałą Nr XLI/342/17 Rady Gminy Solina z dnia 28 czerwca 2017 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

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 przeniesieniem wydatków między 

rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej. 

6. W sprawie przekazania drewna. 

7. 2 zarządzenia w sprawie kontroli urządzeń zainstalowanych przy punktach czerpalnych i 

dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów 

8. W sprawie  obciążania nieruchomości stanowiącej własność gminy 

9. W sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii 

o możliwości spłaty przez Gminę Solina długoterminowych pożyczek 

10. W sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Solina gry obronnej organów 

kierowania GMINY SOLINA połączoną z epizodem praktycznym działania służb 

11. W sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Solina Nr 0152/70/II/10 z dnia 28 

października 2010  w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Solina 

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

2017 rok w związku z uchwałą Nr XLII/355/17 Rady Gminy Solina z dnia 3 sierpnia 2017 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

13. W sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Mrzygłód nauczyciela 

Zespołu Szkół im .Józefa Blizińskiego w Bóbrce ubiegającej się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego.’ 

14. W sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anity Opar nauczyciela 

Zespołu Szkół im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce ubiegającej się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

15. W sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Danuty Migielicz nauczyciela 

Szkoły Podstawowej w Myczkowcach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 



16. W sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Pach nauczyciela 

Zespołu Szkół im. Ks. Franciszka Stopy w Myczkowie ubiegającej się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

17. W sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Adamskiej-Maszczak 

nauczyciela Zespołu Szkół im. .Ks. .Franciszka Stopy w Myczkowie ubiegającej się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej. 

19. W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Solina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2017 roku 

20. W sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej 

w miejscowości Solina. 

21. W sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej 

w miejscowości Myczków. 

22. W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy. 

23. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla  zadania: ,,Rozbudowa istniejącej 

oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Qśr.d = 920 m3/d’’ 

zgodnie z umowa nr WS.271.7.2016 zawartą z firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo-

Produkcyjno-Usługowe ,,OTECH” Sp. z .o .o  ul...Dukielska 83, 38-300 Gorlice 

24. W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie w Gminie Solina. 

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

na realizację zadań Gminy 

 

-  9 umów dzierżawy na działki gminne 

-  4 umowy wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-  umowa z Wykonawstwo Uproszczonych Planów Urządzeń Lasu Iwonicz na ,,Sporządzenie  

   uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla lasu 

   mienia komunalnego Gminy Solina” 

-  umowa z Panem Węgrzyn Orelec na ,,Trzykrotne wykoszenie ogólnodostępnych terenów  

   zielonych w sołectwie Solina (plac zabaw) 

-  umowa z Firmą Usługi Leśne i Agroturystyczne Bukowiec na ,,Wykaszanie ogólnodostępnych  

   terenów zielonych w miejscowości Bukowiec” 

- umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sanok na ,,Remont drogi na        

  działce ewidencyjnej 154/5  w miejscowości Terka oraz roboty remontowe na drogach  

  w miejscowości Wołkowyja i Terka ” 

- umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sanok na ,,Remont drogi na 

  działce 117 w miejscowości Myczkowce” 

- umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sanok na ,,Remont parkingu na         

  działce 310 w miejscowości  Myczków ” 

- umowa z firmą,, CE MASTER „ Hoczew na ,,Wykonanie ogrodzenia łańcuchowego 180  

  metrowego   odcinka granicy Parku Zdrojowego w Polańczyku” 

- umowa z Firmą Handlowo-Usługową Bukowiec na ,,Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 

  wiejskiej na działce nr 72/2 w Bukowcu ’’ 

- umowa z Przedsiębiorstwem  Usługowo-Produkcyjno-Handlowe ,,OTECH ”Gorlice na 

  ,,Wykonanie ciągu technologicznego do strącania chemicznego zanieczyszczeń i wspomagania 

  pracy części biologicznej oczyszczalni ścieków w Polańczyku ”  

- umowa z firmą Złote Runo Sp. .z o.o. Warszawa na ,,Zakup i dostawa kolektora z hydrofonami 

  do lokalizacji wycieków na wodociągach” 

- umowa z Projektowanie Architektoniczne  Łódź    na ,,Opracowanie Programu Funkcjonalno- 



  Użytkowego dotyczącego budowy Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polańczyku” 

- umowa z Panem Mrzygłód Wołkowyja na ,,Utrzymanie czystości i porządku na zielonej plaży 

  w miejscowości Wołkowyja” 

- umowa z „KAJA” Budownictwo Modułowe Mikołów na ,,Wykonanie i dostawa kontenera 

  sanitarnego wraz z wyposażeniem dla miejscowości Polańczyk”  

- umowa z Przedsiębiorstwem Robót  Drogowych i Mostowych Sanok na ,,Remont drogi na  

   działce ewidencyjnej 647 w miejscowości Berezka” 

- umowa z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rymanowie na ,,Realizacje zadania w zakresie  

  promocji Gminy Solina podczas Wyścigu” 

- umowa z PUCHYR architekci Dubiecko na ,,Opracowanie projektów :decyzji o ustaleniu     

  lokalizacji inwestycji   celu publicznego (DLCP), decyzji o warunkach zabudowy (DWZ)” 

- umowa z FHU ,,ROB-BUD” Ustianowa Górna na ,,Wykonanie podbicia fundamentów 

  kotłowni w Szkole Podstawowej w Myczkowcach w ramach zadania ,,Termomodernizacja  

  budynku Szkoły Podstawowej w Myczkowcach” 

- umowa o dofinansowanie z Województwem Podkarpackim na,, Utworzenie ścieżek  

  spacerowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą wokół miejscowości Wołkowyja” 

- umowa z Zakładem Usługowo Handlowy ,,SKASKI” Nowy Łupków na ,,Utworzenie ścieżek 

  spacerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca wokół miejscowości Wołkowyja” 

- umowa z Firmą Nadzory i Usługi Budowlane „EKO-SAN” Bełdno na ,,Pełnienie funkcji  

  nadzoru  inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa sieci wodociągowej wraz 

  z obiektami, urządzeniami technicznymi i towarzyszącymi w miejscowości Solina” 

- umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp.z o.o. Mochnaczka 

  Wyżna  na ,,Budowę sieci wodociągowej wraz z obiektami. urządzeniami technicznymi   

   i towarzyszącymi w miejscowości Solina” 

- umowa z BOSTAR Usługi Ogólnobudowlane Lesko na wykonanie robót ,,Budowa kaplicy 

  cmentarnej w miejscowości Zawóz” 

- umowa z Nadleśnictwem Lesko w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą 

 ,,Remont drogi gminnej Berezka” 

- umowa z firmą Usługi Transportowe, Leśne i Sprzętem ciężkim Terka na wykonanie robót 

 ,,Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej 143 w miejscowości Berezka” 

- umowa -z FHU,,ROB-BUD” Ustianowa Górna na ,,Wykonanie robót przy dociepleniu ścian 

  łącznika oraz remont  schodów zewnętrznych w Zespole Szkół  w Bóbrce w ramach zadania 

  ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina” cz.2 

  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bóbrce oraz budynku Szkoły Podstawowej 

  w Myczkowcach i Wiejskiego Domu Kultury w Myczkowcach” 

- umowa z Centrum Usług Logistycznych Warszawa o zobowiązanie do ustanowienia  

  służebności przesyłu 

- umowa w sprawie udzielenia Województwu Podkarpackiemu pomocy rzeczowej w zakresie 

  utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich Nr 894 relacji 

  Hoczew-Czarna oraz Nr 895 relacji Uherce Mineralne –Solina -Myczków  

- umowa z Województwem Podkarpackim na realizację zadania ,,Przebudowa drogi  

  Wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja- Czarna w miejscowości Wołkowyja „ 

   

  

  

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

w okresie od 28 czerwca 2017 roku uczestniczyłem w następujących naradach  

i spotkaniach:  

 

03.07- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 



         04.07- Spotkanie ze Starostą Bieszczadzkim 

                  - Chmielnik – udział w uroczystości pogrzebowej śp. męża Pani Wojewody 

                     Podkarpackiego  

         07.07- Spotkanie z przedstawicielami Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia  

                     Ratunkowego w Krośnie 

      12.07- Brzozów –uzgodnienie projektów i umów 

      15.07- Solina ,, II Solińska Noc  Kaberetowa”                                                                                                                        

      16.07 - Udział w imprezie plenerowej ,,Dzień Myczkowa ”oraz  uroczyste otwarcie zewnętrznej 

                  siłowni 

      17.07- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

               - Ustrzyki Dolne ,Czarna-spotkanie w sprawie zagospodarowania Jeziora Solińskiego   

                 i gospodarki wodno-ściekowej         

      18.07- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie –udział w spotkaniu Wojewody  

                 Podkarpackiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego 

      20.07- Spotkanie pomiędzy władzami samorządu Gminy z potencjalnym inwestorem-Polskimi 

                 Kolejami Linowymi 

      21.07- Udział w Uroczystości Święta Policji w U M i G Lesko 

      07.08-21.08 Urlop wypoczynkowy 

      20.08- ,,DOŻYNKI GMINNE’ ’w Wołkowyi 

      24.08- Brzozów, Sanok – uzgodnienia projektów 

      28.08- Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowy w Myczkowcach 

                -podsumowanie akcji wakacyjnej 

      30.08- Zebranie wiejskie w miejscowości Polańczyk w sprawie funduszu sołeckiego 

      04.09- Zebranie wiejskie w miejscowości Myczkowce w sprawie funduszu sołeckiego 

      05.09- Zebranie wiejskie w miejscowości Wołkowyja w sprawie funduszu sołeckiego 

      06.09- Zebranie wiejskie w miejscowości Myczków, Berezka w sprawie funduszu sołeckiego 

      12.09- Zebranie wiejskie w miejscowości Rybne, Górzanka w sprawie funduszu sołeckiego 

      15.09- Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lesko ,Radna miejscowości Berezka ,Radnymi, 

                  sołtysem miejscowości Myczków w sprawie polepszenia gospodarki gruntami 

               - Zebranie wiejskie w miejscowości Zawóz, Werlas w sprawie funduszu sołeckiego 

      18.09- Zebranie wiejskie w miejscowości Bukowiec, Terka w sprawie funduszu sołeckiego 

      20.09- Zebranie wiejskie w miejscowości Solina, Bóbrka  w sprawie funduszu sołeckiego 

      22.09- Udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań 

                 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina rozwiązaniami 

                -Udział w spotkaniu integracyjnym z okazji IX Edycji Święta Budowlanych 

                 ,,Bieszczadzka Wiecha 2017” w Smereku 

      26.09- Udział w uroczystym otwarciu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 

                 w Wołkowyi 

               

                                                                                                                                                               

       

 

 

 

W wielu spotkaniach uczestniczyła Z-ca Wójta Gminy 

 

 

Polańczyk, 28.09.2017          

 


