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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

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

Obejmowało ono okres mojej działalności od 28 kwietnia 2021 roku  do 28 lipca 

2021 roku. 

 

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

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 28 lipca  2021 roku zgodnie z 

art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 108 decyzji administracyjnych,  oraz 38     

    postanowień w wyniku prowadzonych postanowień administracyjnych.  

     
 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

 

1. 3 zarządzenia 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 LX/406/21 Rady Gminy Solina z dnia 28 lipca 2021 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

3. 2 zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniem 

wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. 

4. W sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z podziałem rezerwy celowej. 

5. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,, Dostawa wyposażenia do zaplecza 

gastronomicznego oraz Centrum Edukacji Ekologiczno- Turystycznej, Przedszkola i Sali 

wielofunkcyjnej do rewitalizowanego budynku w m-ci Myczków” 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

  

 - 10 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych 

 - umowa z firmą Usługi Leśne  Górzanka na wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej na  

   terenie miejscowości Terka zadanie częściowe nr 1 polegających na : Usługi bezpośrednio 

   związane z prowadzeniem gospodarki leśnej przewidziane do wykonania w 2021r.w Gminie  

   Solina” 

 - umowa z firmą ,,Usługi Projektowe i Inwestycyjne Sanok na wykonanie robót pod nazwą: 

  ,, Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej  

   w miejscowości Bukowiec” 

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

   nazwą: ,, Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bukowiec” 

 - umowa dotacji zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

   w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

   Gminy Solina” 

  



- umowa z firmą Krajowe i Międzynarodowe Przewozy Osób ,,BAK-BUS” Baligród na realizację 

  zamówienia publicznego pn.: ,, Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie   

  przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Bóbrce 

- umowa z firmą Krajowe i Międzynarodowe Przewozy Osób ,,BAK-BUS” Baligród na realizację 

  zamówienia publicznego pn.: ,, Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie 

  przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi”  

- umowa z firmą Krajowe i Międzynarodowe Przewozy Osób ,,BAK-BUS” Baligród na realizację 

  zamówienia publicznego pn.: ,,Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie 

  przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Zawozie” 

- umowa z Firmą Transportowo –Usługowa ,,Trans Bieszczady – Bis” Bachlawa na realizację 

  zamówienia publicznego pn.: ,, Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie 

  przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Berezce ” 

- umowa z firmą Krajowe i Międzynarodowe Przewozy Osób ,,BAK-BUS” Baligród na realizację 

  zamówienia publicznego pn.: ,, Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie 

  przewozu dzieci do Publicznego Przedszkola w Bukowcu” 

- umowa zawarta z Fundacją Bieszczadzkie Ratownictwo Specjalistyczne  Sanok na ,, Prowadzenie 

  działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa, realizacja programów profilaktycznych 

  oraz kampanii społecznych, skierowanych do różnych grup społecznych, w tym prowadzenie 

  działalności sportowej i rekreacyjnej” 

    

              

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

w okresie od 29 lipca 2021 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach 

            

               05.08 – Spotkanie z mieszkańcami m-ci Polańczyk w sprawie Miejscowego Planu 

                            Zagospodarowania Przestrzennego 

               06.08 – Spotkanie z sołtysami Gminy Solina w sprawie funduszu sołeckiego 

               10.08 – Spotkanie w Sejmie RP 

               11.08 – Spotkanie z dzierżawcami parkingów gminnych 

               12.08 – Spotkanie z Panią Dyrektor i przedstawicielami Podkarpackiego Zarządu 

                             Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

               14.08 – Akcja Droga do zdrowia z PZU 

               15.08 – Święto Wojska Polskiego w Ośrodku AMW Rewita  Solina 

               23.08 – Caritas Myczkowce – Podsumowanie wakacyjnej akcji kolonijnej 

               27.08 – Spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie 

               28.08 – V Charytatywny Cross PGE Energia Odnawialne oraz Novdic Walking 

                            na Wyspie Energetyk – pomoc dla Magdy Kowalczyk z Bukowca 

               01.09 – Otwarcie Przedszkola w Myczkowie oraz rozpoczęcie nowego roku  

                            szkolnego  

                         - Udział w odsłonięciu oraz poświęceniu POMNIKA Generała Stanisława 

                            Maczka w Ustrzykach Dolnych  

         

 

  

 

 

Polańczyk , 03.09.2021                     

                          

         

       

 

 

 



 

 

 

 

                 

         


