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SPRAWOZDANIE
z działalności Wójta Gminy Solina
w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 28 września2017 roku.
Obejmowało ono okres mojej działalności od 28 czerwca 2017 roku do 28 września2017roku.

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 28 września 2017 roku przedstawiają się
następująco:
1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 28 września 2017 roku
zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym
2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 134 decyzje administracyjne
oraz 18 postanowień w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.
II. Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach
1. 7 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2017
rok.
2. 4 zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniem
wydatków między rozdziałami i paragrafami.
3. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku
4. W sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale
Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku
5. W sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Solinie z/s
w Polańczyku
6. W sprawie powierzenia pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Solinie z/s w Polańczyku
7. W sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii
o możliwości spłaty przez Gminę Solina długoterminowej pożyczki
8. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych na
2017 rok w związku z uchwałą Nr XLIV/369/17 Rady Gminy Solina z dnia 28 września 2017
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
9. 2 zarządzenia w sprawie przekazania drewna tartacznego
10. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Budowa sieci ciepłowniczej
preizolowanej dwuprzewodowej wraz z węzłami dwufunkcyjnymi dla osiedla
mieszkaniowego ,,Panorama” w Polańczyku zgodnie z umowa na WS.272.7.2017 z dnia
4.07.2017r. .zawartą z firmą ,,ELEKTROBUD” Nieborów S.C.
11. 2 zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniem
wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej
12. W sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii
o możliwości spłaty przez Gminę Solina długoterminowej pożyczki
13. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania ,,Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina” część 2-,,Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół w Bóbrce oraz budynku Szkoły Podstawowej i Myczkowcach i Wiejskiego
Domu Kultury w Myczkowcach” zgodnie z umową nr WS.272.4.2017 z dnia 3.04.2017r.
zawarta z firmą :Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe ,,OTECH” Gorlice
14. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina” część 3,,Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku oraz budynku Gminnego Zakładu Komunalnego

w Polańczyku” zgodnie z umowa nr WS,272.5.2017 z dnia 18.04.2017 zawartą z firmą:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,INWEST” S.J. Mielec
15. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania :,,Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina” część 1-,, Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół w Wołkowyi oraz budynku Szkoły Podstawowej w Berezce zgodnie z umowa
nr.WS.272.3.2017 z dnia 3.04.2017 zawartą z firmą: ,,NOVUM” Centrum Techniki
Grzewczej i Sanitarnej Krosno

III. W okresie międzysesyjnym podpisałem umowy o charakterze cywilno-prawnym
na realizację zadań Gminy
- 19 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych
- umowa z firmą Nadzory i Usługi Budowlane ,,EKO-SAN” Bełdno na wykonanie zadania pn.
,,Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn : Przebudowa
i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Polańczyk”.
- umowa z FHU ,,ROB-BUD Ustianowa Górna na ,,Wykonanie dodatkowego ocieplenia
słupów, podciągów i balkonów, wykonanie nowych obróbek blacharskich na balkonach,
malowanie barierek w Wiejskim Domu Kultury w Myczkowcach w ramach zadania
,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina” cz.2
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Myczkowcach.
- umowa z firmą ZAJAZD U ŁOSIA Bukowiec na wykonanie robót ,,Remont drogi dojazdowej
do pól na działce ewidencyjnej 136/1 i 152 w miejscowości Wołkowyja
- umowa z firmą Usługi budowlane, usługi leśne ,roboty ziemne oraz wykonywanie dróg
Górzanka na wykonanie robót,, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce
Nr 117/2 w miejscowości Górzanka – wykonanie robót ziemnych"
IV. W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina
w okresie od 28 września 2017 roku uczestniczyłem w następujących naradach
i spotkaniach:
01.10 - Udział w uroczystościach upamiętniających 50 rocznicę zburzenia kościoła parafialnego
w Wołkowyi z udziałem Księdza Arcybiskupa Adama Szala, a także odsłonięcie
obelisku i tablicy pamiątkowej na pamiątkę tego wydarzenia
05.10 - Udział w Obchodach Światowego Dnia Turystyki na Zamku w Dubiecku
09.10 - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
14-15.10 - Udział w Sympozjum Przyrodniczym ,,Piękno Bieszczadów” w Cisnej
16.10 - Rzeszów Jasionka – Udział w Konferencji nt : Teraźniejszość i przyszłość
zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia
19.10 - Udział w Obchodach,, DNIA SENIORA” Gminy Solina
26.10 - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
08.11 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie
11.11- Udział w Uroczystych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości

W wielu spotkaniach uczestniczyła Z-ca Wójta Gminy
Polańczyk, 16.11.2017

