WO 0057.27.2021
SPRAWOZDANIE
z działalności Wójta Gminy Solina
w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 19 października 2021
roku.
Obejmowało ono okres mojej działalności od 03 września 2021 roku do 19 października
2021 roku.
I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 20 października 2021 roku przedstawiają
się następująco:
1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 19 października 2021 roku
zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym.
2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 123 decyzje administracyjne, oraz 38
postanowień w wyniku prowadzonych postanowień administracyjnych.
II. Wydałem w tym okresie zarządzenia :
1. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych.
2. W spawie wprowadzenia wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy
Solina z/s w Polańczyku.
2. 3 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy
na 2021 rok.
3. W sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniem wydatków
między rozdziałami i paragrafami.
4. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych
na 2021 rok w związku z uchwałą Nr XLIII/435/21 Rady Gminy Solina z dnia 19
października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
5. W sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt poprzez dodanie nowej klasy.
6. W sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Solina.
7. W sprawie utworzenia zespołu zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Solina do roku 2031.
8. W sprawie przekazania drewna tartacznego.
III.W okresie międzysesyjnym
na realizację zadań Gminy :

podpisałem

umowy

o

charakterze

cywilno-prawnym

- 10 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych
- umowa z Zakładem Budownictwa Energetycznego Baligród na wykonanie robót pod nazwą:
,,Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Solina na dz. Nr 115, 152”
- umowa z OBO POLSKA Spółka z o. o Rzeszów na opracowanie dokumentacji projektowej
i kosztorysu inwestorskiego dla zadania ,, Przebudowa stadionu sportowego w miejscowości
Polańczyk „
- umowa z OBO POLSKA Spółka z o. o Rzeszów na opracowanie dokumentacji projektowej
i kosztorysu inwestorskiego dla zadania ,, Przebudowa stadionu sportowego w miejscowości
Górzanka”
- umowa z Usługowym Zakładem Instalacji WOD.KAN.CO i Gaz Strażów na wykonanie robót
,, Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – ETAP III „

- umowa z firmą Nadzory i Usługi Budowlane EKO-SAN Bełdno na wykonanie usługi pod
nazwą ,, Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:Cz.2
,, Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – ETAP III”
- umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym Spółka z o. o Polańczyk na wykonanie zadania:
,,Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą sieci
w miejscowości Polańczyk – ETAP III”
- umowa z firmą Nadzory i Usługi Budowlane EKO-SAN Bełdno na wykonanie usługi pod
nazwą ,, Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Cz.1
,, Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Polańczyk – III ETAP”
- umowa z firmą Usługi Sprzętowo Budowlane Bukowiec na świadczenie usług pn.: Zimowe
utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021-2022 w Gminie Solina w zakresie części Nr 4Zimowe utrzymanie dróg w m-ci Bukowiec, Terka, Polanki .
- umowa z Panem Tomczyk Kamil na świadczenie usług pn.: Zimowe utrzymanie dróg
Gminnych w sezonie 2021-2022 w Gminie Solina w zakresie części Nr 3 –Zimowe utrzymanie
dróg w m-ci Górzanka, Rybne, Wołkowyja.
- umowa z Zakładem Usług Leśnych Myczków na świadczenie usług pn.: Zimowe utrzymanie
dróg gminnych w sezonie 2021-2022 w Gminie Solina w zakresie części Nr 1 - Zimowe
utrzymanie dróg w m-ci Bereżnica Wyżna, Wola Matiaszowa, Berezka.
- umowa z Zakładem Usług Leśnych Myczków na świadczenie usług pn.: Zimowe utrzymanie
dróg gminnych w sezonie 2021-2022 w Gminie Solina w zakresie części Nr 5 – Zimowe
utrzymanie dróg w m-ci Zawóz, Werlas, Sakowczyk, Rajskie.
- umowa z Zakładem Usług Leśnych Myczków na świadczenie usług pn.: Zimowe utrzymanie
dróg gminnych w sezonie 2021-2022 w Gminie Solina w zakresie części Nr 2 – Zimowe
utrzymanie dróg w m-ci Solina, Bóbrka, Myczkowce.
- umowa z Zakładem Instalacji Sanitarnych Czudec na wykonanie robót ,, Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowościach Bóbrka i Solina – ETAP I „

IV. W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina
w okresie od 20 października 2021 roku uczestniczyłem w następujących naradach
i spotkaniach
20-21.10 – Udział w Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
- przygotowanie budżetów gmin do realizacji programu POLKI ŁAD
w Arłamowie
02.11 - Spotkanie z Marszałkiem Markiem Kuchcińskim
04-05.11 - Udział w Konferencji ,, Transformacja energetyczna – kierunki zmian,
możliwości realizacji w Myczkowcach NFOŚ i GW
08.11 - Udział w Konferencji Stowarzyszenie Samorządów Polskich – Rzeszów
11.11 – Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości- udział w uroczystej
Mszy Świętej oraz złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w Polańczyku
16.11 – Udział w spotkaniu w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Solina do roku 2031 w Polańczyku
19-20.11 - Udział w Sympozjum pn. ,, Polska przyroda – kultura, nauka, gospodarka,
ekologia w Cisnej
24.11 – KOWR – Rzeszów
- Podkarpacki Urząd Marszałkowski
- Udział w spotkaniu w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Solina do roku 2031 w Polańczyku
26.11 – Oficjalne otwarcie przebudowy//rozbudowy DW 895 Solina – Myczków
- Gminny Zjazd ZOSP RP
Polańczyk, 01.12.2021

