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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 29 grudnia2017 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 16 listopada 2017 roku do 29 grudnia2017roku.  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 29 grudnia 2017 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 29 grudnia 2017 roku  

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 

2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 50  decyzji  administracyjnych  

       oraz 7 postanowień w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.   

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia w sprawach 

  

 

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

2017 rok w związku z uchwałą Nr XL VI/394/17 Rady Gminy Solina z dnia 21 grudnia2017 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

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

rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej 

3. W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2017 rok 

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

rozdziałami i paragrafami 

5. W sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek 

budżetowych Gminy Solina 

6. W sprawie upoważnienia do otwarcia rachunku bankowego i podpisania umowy                           

z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Lesku 

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

na realizację zadań Gminy 

 

-  3 umowy wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-  umowa z firmą CROSART Marcin Burger Krosno na ,,Dostawę materiałów biurowych dla 

Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku 

 

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

w okresie od 29 grudnia 2017 roku uczestniczyłem w następujących naradach  

i spotkaniach:  

          

03.01 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  

          - podpisanie umów dotacyjnych  

06.01 - ORSZAK TRZECH KRÓLI- udział w przemarszu, Mszy Świętej w Sanktuarium  

            w Polańczyku oraz w Jasełkach w Świetlicy Wiejskiej w wykonaniu uczniów 

            Szkoły Podstawowej w Bóbrce 

10.01 - Instytut Rozwoju Miast w Krakowie – uzgodnienie planów studium 

12.01 - Udział w uroczystym spotkaniu opłatkowo-noworocznym w Urzędzie Marszałkowskim 

            Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

13.01 - Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Polańczyk 

14.01- Udział w spotkaniu Samorządowym w Strachocinie 

         - Udział w Parafialnym spotkaniu opłatkowym seniorów w Bukowcu 



15.01 - Udział w spotkaniu informacyjnym w sprawie gazyfikacji z panem Adamem 

             Pęziołem Dyrektorem Oddziału Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa 

 

 

 

 

       

                      W wielu spotkaniach uczestniczyła Z-ca Wójta Gminy 

 

Polańczyk, 18.01.2018          


