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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 16 listopada2017 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 28 września 2017 roku do 16 listopada2017roku.  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 16 listopada 2017 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 16 listopada 2017 roku  

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 137  decyzji  administracyjnych  

 oraz 7 postanowień w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.   

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach 

  

1. 4 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2017 

rok. 

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

wydatków między rozdziałami i paragrafami. 

3. 2 zarządzenia sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z podziałem rezerwy 

celowej 

4. W sprawie projektu budżetu Gminy Solina na 2018 rok oraz projektu wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Solin 

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

2017 rok w związku z uchwałą Nr XL V/373/17 Rady Gminy Solina z dnia 16 listopada 2017 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

6. 2 zarządzenia w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości  spłaty przez Gminę Solina 

długoterminowej pożyczki 

7. 2 zarządzenia w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o 

wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Solina długoterminowej pożyczki 

8. W sprawie obiegu korespondencji  kierowanej do Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku 

drogą elektroniczną 

9. Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku 

10. W sprawie przekazania drewna 

11. W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniem wydatków między 

rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej 

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

na realizację zadań Gminy 

 

-  3 umowy wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-  umowa z firmą Usługi Remontowe ,,REMWIL” Głowienka  na ,,Wykonanie remontu schodów  

zewnętrznych do kuchni w budynku Zespołu Szkół w Wołkowyi w ramach zadania      

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

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wołkowyi oraz budynku Szkoły Podstawowej w 

Berezce 

- umowa z firmą Usługi Remontowe ,,REMWIL” Głowienka na  wykonanie robót ,,Wykonanie 

remontu głównego chodnika przy Szkole Podstawowej w Berezce 



- umowa z firmą Usługi Leśne oraz Sprzętowo-Transportowe Bachlawa na świadczenie usług 

,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017-2018 w Gminie Solina w zakresie części  

Nr 5 obejmującej miejscowości: Zawóz, Werlas, Sakowczyk, Rajskie 

- umowa z firmą Usługi Leśne oraz Sprzętowo-Transportowe „ Bachlawa  na świadczenie usług  

,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017-2018 w Gminie Solina w zakresie części 

Nr 4  obejmującej miejscowości : Bukowiec, Terka, Polanki 

- umowa z firmą Usługi Leśne oraz Sprzętowo-Transportowe Bachlawa na świadczenie usług 

,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017-2018 w Gminie Solina w zakresie części  

Nr 3 obejmującej miejscowości: Górzanka, Rybne, Wołkowyja 

- umowa z firmą Usługi Leśne oraz Sprzętowo-Transportowe Bachlawa na świadczenie usług 

,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017-2018 w Gminie Solina w zakresie części  

Nr 2 obejmującej miejscowości: Solina, Bóbrka, Myczkowce 

- umowa z firmą Usługi Leśne oraz Sprzętowo-Transportowe Bachlawa na świadczenie usług 

,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017-2018 w Gminie Solina w zakresie części  

Nr 1 obejmującej miejscowości: Bereżnica Wyżna, Wola Matiaszowa, Berezka, Myczków 

-umowa z firmą Usługi Sprzętowo – Budowlane Bukowiec na wykonanie robót ,,Wykonanie 

remontu umocnień dna i skarp rowu przy ul. Strażackiej w Polańczyku” 

- umowa z firmą Usługi Remontowe ,,REMWIL” Głowienka na wykonanie robót ,,Wykonanie 

odwodnienia budynku Remizo-Świetlicy w Polańczyku” 

- umowa z Zakładem Budowlanym Lesko na wykonanie zadania ,,Pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku 

usługowego w miejscowości Myczków wraz z dostosowaniem części pomieszczeń do funkcji 

Regionalnego Centrum Kultury 

- umowa z Podkarpackim Urzędem  Wojewódzkim w sprawie przekazania dotacji na zadanie 

polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki 

zdrowotnej 

- umowa z Powiatem Leskim  na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn ,,Wykonanie 

dokumentacji na budowę mostu na rzece Solinka w ciągu drogi powiatowej nr 2283 R Bukowiec – 

Dołżyca w miejscowości Terka” 

- umowa na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel Zabłotce 

 

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

w okresie od 16 listopada roku uczestniczyłem w następujących naradach  

i spotkaniach:  

         -   Został ogłoszony przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Zawozie 

22.11 - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie  

23.11 - Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Ustrzykach Dolnych 

          - Udział w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie projektów w Sanoku 

28.11 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie 

30.11 - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

01.12 - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

08.12 - Polska Spółka Gazownictwa Jasło 

14.12 - Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Cisnej 

21.12-  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – podpisanie umowy na dofinansowanie  

             projektu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

27.12 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie 

 

       

                      W wielu spotkaniach uczestniczyła Z-ca Wójta Gminy 

 

Polańczyk, 29.12.2017          


