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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 29 kwietnia 2021 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 28 stycznia 2021 roku  do 29 kwietnia 

2021 roku. 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 30 kwietnia  2021 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 29 kwietnia oraz 16 czerwca 

i  07 lipca 2021 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 164 decyzje administracyjne,  oraz 71     

    postanowień w wyniku prowadzonych postanowień administracyjnych.  

     
 

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

 

1. 5 zarządzeń sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 rok. 

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

2021 rok w związku z uchwałą Nr XXXVII/385/21 Rady Gminy Solina z dnia 29 kwietnia 

2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

3. 6 zarządzeń w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniem 

wydatków między rozdziałami i paragrafami. 

4. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania : ,,Zagospodarowanie przestrzeni 

turystyczno – rekreacyjnej przy szlakach pieszych i rowerowych w miejscowości Górzanka  

5. W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Solina za 2020 rok. 

6. W sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Solina za 2020 rok. 

7. W sprawie powołania komisji Odbiorowej dla zadania : ,, Rewitalizacja budynku gminnego 

po byłej szkole podstawowej usytuowanego na działce nr 486/5 w miejscowości Myczków”. 

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

2021 rok w związku z uchwałą Nr XXXVII/398/21 Rady Gminy Solina z dnia 16 czerwca 

2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

9. W sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Urzędzie 

Gminy Solina z/s w Polańczyku. 

10. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku. 

11. Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Solina z/s 

w Polańczyku. 

12. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury 

Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku. 

13. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,, Wykonanie rozbudowy 

technologicznej stacji uzdatniania wody w m-ci Bukowiec „ 

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

Gminy Solina w drugim półroczu 2021 r. w zakresie tworzenia warunków sprzyjających 

rozwoju sportu. 

 



 

 

 

 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

  

-     15 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-     12 umów najmu nieruchomości 

-   umowa z Zakładem Konserwacji Drzew – Centrum Ogrodnicze ’’ACER’’ Przemyśl na 

    wykonanie zadania pn.: ,, Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego 

    pn.: Przebudowa zieleni w Uzdrowisku Polańczyk w ramach projektu ,, Utworzenie szlaku  

    uzdrowiskowego wraz z budową dwóch pijalni wód mineralnych i Centrum Informacji 

    Uzdrowiskowej w Polańczyku’’ 

-  umowa z firmą Weldon Sp. z o .o . Brzezówka na realizację zadania pod nazwą ,, Dostawa  

    kontenera sportowo – sanitarnego w ramach zadania ,, Budowa zaplecza sanitarnego 

    na stadionie sportowym w miejscowości Myczkowce ‘’ 

-  umowa z firmą COLAS Polska Sp. z o. o Palędzie na wykonanie robót ,, Przebudowa drogi 

   Gminnej wewnętrznej na dz. Nr ewid 581/1 w m-ci Polańczyk ‘’ 

-  umowa z firmą ,,Skala’ ’Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane Sanok na wykonanie zadania 

     ,, Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: ,, Przebudowa drogi 

    gminnej wewnętrznej na dz. Nr ewid. 581/1 w m-ci Polańczyk’’ 

-  umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Polańczyku na wykonanie prac pod 

    nazwą ,, Usługi sprzątania i utrzymania czystości deptaka w Solinie, korony zapory wodnej 

    w Solinie , plaży w Solinie oraz zapory w Myczkowcach’’ 

-  umowa zlecenie z zakładem Usług Leśnych Terka na wykonanie zlecenia polegającego na: 

    ,,Wykaszaniu ogólnodostępnych terenów zielonych w miejscowości Terka’’ 

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

    robót ,, Rozbiórka ( wyłączenie z użytkowania) oczyszczalni ścieków w miejscowości 

    Polańczyk” 

-  umowa z firmą NADAR-STOL Orelec na wykonanie robót ,, Rozbudowa kaplicy cmentarnej 

    na działce nr 118/1 w miejscowości Myczkowce’’ 

-  umowa z firmą GRAFRIG Ustrzyki Dolne na opracowanie dokumentacji projektowej dla 

   zadania ,, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzanka ‘’ 

-  umowa z firmą GRAFRIG Ustrzyki Dolne na opracowanie dokumentacji projektowej dla 

   zadania ,, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myczków’’ 

-  umowa z PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna z/s w Warszawie na udostępnienie gruntu  

   w celu realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bóbrka i Solina’’ 

-  umowa z firmą MELDROG Ustjanowa Górna na wykonanie robót ,, Budowa zaplecza 

   sanitarnego na stadionie sportowym w miejscowości Myczkowce ‘’ 

-  umowa z firmą BP KONSTRUKTOR Lesko na opracowanie dokumentacji projektowej dla 

   zadania ,, Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Górzanka  ‘’ 

-  umowa z firmą OBO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzeszów na wykonanie 

  ,, Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach 

   uzdrowiskowych województwa podkarpackiego. Zadanie: Rewitalizacja parku zdrojowego  

   w Polańczyku – Zdroju’’ 

-  umowa z firmą Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. Kielce na realizację zamówienia  

   publicznego pn.: ,, Dostawa samochodu asenizacyjnego w ramach zadania,, Rozbudowa 

   oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja’’ 



-  umowa z Firmą Usługowo – Handlową WARADO w Bóbrce na wykonanie robót ,, Remont  

   chodnika i placu przy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bóbrka ‘’ 

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

   ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 118406R oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Solina’’ 

  

   

     

 

              

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

w okresie od 29 kwietnia 2021 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

             

               03.05 – Udział w Uroczystej Mszy Świętej odpustowej w Sanktuarium Matki Bożej  

                            Pięknej Miłości  w Polańczyku oraz złożenie kwiatów przez delegacje pod 

                            tablicą pamiątkową 

               17.05 – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

                         – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

               21.05 – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

               27.05 – Spotkanie w sprawie Banku Bank Nowy BFG S.A w Polańczyku 

               07.06 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

               10.06 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

               14.06 – Spotkanie z Panią Wójt Gminy Sanok 

               19.06 – Udział w odsłonięciu kamienia postumentu – w miejscowości Werlas 

               24.06-  PGE DYSTRYBUCJA S.A Rejon Energetyczny w Sanoku 

               25.06 – Prezentacja inwestycji budowy widokowej kolejki  gondolowej PKL i PFR 

               26.06 – Armagedon Aktiv – uruchomienie linii kolejowych Kraków-Uherce Min. 

    29.06- 01-07- Uzgodnienia dokumentacji drogowej i projektu wód geotermalnych  

                            w NFOŚ i GW w Warszawie 

               03.07 – Udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Zarządu OSP 

                            w Polańczyku  

               08.07 – Udział w spotkaniu w sprawie utworzenia Związku Samorządowego 

                            w U M i G Lesko  

               12.07 – Udział w spotkaniu w sprawie transportu zbiorowego w Ustrzykach Dolnych 

               15.07 – Spotkanie z Wicemarszałkiem  Województwa Podkarpackiego 

                         – Udział w spotkaniu z mieszkańcami m-ci Werlas w sprawie projektu budowy  

                            kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werlas 

               16.07 – Udział w spotkaniu w sprawie spichlerza w Myczkowcach 

               19.07 – Posiedzenie Zarządu Województwa Podkarpackiego w GOKSiT w Solinie 

                                        z/s w Polańczyku 

               24.07 – Spotkanie z Przedstawicielami Miasta i Gminy Muszyna i Powiatu Nowy Sącz 

                         – Mecz piłki możnej Zalew Myczkowce – Poprad Muszyna 

               25.07 – Zakończenie Akcji Ewangelizacyjnej  Bieszczady  dla Jezusa 2021 

                      

                          

         

       

 

 

 

 

Polańczyk, 28.07.2021 

 

 

                 

         


