WO 0057.26.2021
SPRAWOZDANIE
z działalności Wójta Gminy Solina
w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 03 września 2021 roku.
Obejmowało ono okres mojej działalności od 28 lipca 2021 roku do 03 września
2021 roku.
I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 04 września 2021 roku przedstawiają się
następująco:
1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 03 września i 29 września
2021 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym.
2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 192 decyzje administracyjne, oraz 138
postanowień w wyniku prowadzonych postanowień administracyjnych.
II. Wydałem w tym okresie zarządzenia :
1. 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 2021 roku
2. W sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniem wydatków
między rozdziałami i paragrafami.
3. W sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności
gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Solina.
4. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych
na 2021 rok w związku z uchwałą Nr XLI/423/21 Rady Gminy Solina z dnia 3 września
2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
5. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: Przebudowa zieleni w Uzdrowisku
Polańczyk w ramach projektu ,, Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową
dwóch pijalni wód mineralnych i Centrum Informacji Uzdrowiskowej w Polańczyku”
6. W sprawie przekazania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Polańczyku agregatu
prądotwórczego trójfazowego.
7. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,, Dostawa wozu asenizacyjnego
w ramach zadania,, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja”
8. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania : ,,Budowa przepompowni ścieków
wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej, siecią kanalizacji grawitacyjnej, budową muru
oporowego oraz rozbiórką istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Polańczyk”
9. W sprawie przejęcia przez Gminę Solina urządzeń po likwidowanym Stowarzyszeniu
,, Bieszczadzka Rajska Dolina”
10. 2 zarządzenia sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021
rok.
11. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych
na 2021 rok w związku z uchwałą Nr XLII/425/21 Rady Gminy Solina z dnia 29 września
2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
12. W sprawie przekazania drewna tartacznego.

III.W okresie międzysesyjnym
na realizację zadań Gminy :

podpisałem

umowy

o

charakterze

cywilno-prawnym

- 12 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych
- umowa z Zakładem Budownictwa Energetycznego Baligród na wykonanie robót pod nazwą:
,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myczków – ETAP I „
- umowa z Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o .o Tarnów na realizację
zadania pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina”
- umowa z Zakładem Instalacji Sanitarnych Czudec na wykonanie robót ,,Budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą sieci w miejscowości Polańczyk
ETAP III”

IV. W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina
w okresie od 04 września 2021 roku uczestniczyłem w następujących naradach
i spotkaniach
05.08 - Spotkanie w PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Sanok
- Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Tyrawie Wołoskiej
08.09 - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu
09.09 - Spotkanie z Radnymi Gminy Solina i Firmą Transprzęt w sprawie odpadów
komunalnych
12.09 - Udział w odsłonięciu obelisku z tablicą upamiętniającą mieszkańców
zamordowanych przez Oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz
Ukraińskiej Organizacji Nacjonalistów w Wołkowyi
13.09 - Udział w uroczystościach jubileuszowych 60-lecia oddania do użytkowania
Zapory i Elektrowni Wodnej Myczkowce w Myczkowcach
14-16.09 -Udział w posiedzeniu Senackich Komisji Środowiska oraz Rolnictwa
w Ośrodku Skalny w Polańczyku
18.09 - Udział w spotkaniu uczestników Rajdu Samochodów Jeep
19.09 - Akcja ,,Szczepimy się” w Bereżnicy Wyżnej
21.09 - Udział w spotkaniu w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk
23.09 – Udział w zebraniu wiejskim w sołectwie Myczkowce
24.09 - Udział w zebraniu wiejskim w sołectwie Myczków
25.09 - Udział w uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego Ludziom
Wolności i Solidarności z Bieszczad. Walczącym o Wolność, Godność
i Suwerenną Polskę w Wołosatem
28.09 -Udział w zebraniu wiejskim w sołectwie Berezka
30.09-01.10 -Udział w konferencji – Szczawnica
07.10- Udział w spotkaniu z V-ce Ministrem Klimatu i Środowiska i samorządowcami
gmin bieszczadzkich w sprawie gospodarki odpadami w gminach
turystycznych
08-09.10 -Udział w Międzynarodowej Konferencji w sprawie zagospodarowania
osadów i oczyszczalni ścieków – Rytro
12.10 -Spotkanie z firmą WOLIMEX
14.10- Spotkanie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
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