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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 18 stycznia2018 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 29 grudnia 2017 roku do 18 stycznia2018roku.  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 18 stycznia 2018 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 18 stycznia oraz 12 lutego 

2018 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym 

2 .W ramach ustawowych kompetencji wydałem 4414  decyzji  administracyjnych, w tym 4210    

    decyzji ustalających wymiar roczny podatków oraz 11 postanowień w wyniku prowadzonych   

    postępowań administracyjnych.  

   3. Podpisana została 1 umowa notarialna w sprawie dokapitalizowania  Spółki i jednolitego   

       tekstu umowy Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. .o.o.  w Polańczyku 

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

  

 

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

2017 roku w związku z uchwałą Nr XL VII/399/17 Rady Gminy Solina z dnia 29 grudnia 

2017 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 

3. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Przebudowa i remont Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Polańczyk” 

4. 9 zarządzeń w sprawie opracowania planów finansowych na 2018 rok 

5. W sprawie opracowania zbiorczego zestawienia planów finansowych jednostek 

budżetowych na 2018 rok 

6. W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok 

7. 3 zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniem 

wydatków między rozdziałami i paragrafami 

8. Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku 

9. W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Solina z/s                        

w Polańczyku 

10. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

podinspektora w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku 

11. W sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale 

Spraw Społecznych Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku 

12. W sprawie ustalenia wysokości opłat za udostepnienie informacji publicznej w związku                    

ze wskazanym sposobem udostępnienia  

13. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania :,,Budowa sieci wodociągowej wraz 

z obiektami ,urządzeniami technicznymi i towarzyszącymi w miejscowości Solina” 

14. 3 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2018 

rok 

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

2018 rok w związku z uchwałą Nr XL VIII/412/18 Rady Gminy Solina z dnia 18 stycznia 

2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 



16. W sprawie ogłoszenia i regulaminu konkursu projektów na realizację zadania własnego 

Gminy Solina w 2018 r. w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

17. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony 

ludności i obrony cywilnej Gminy Solina w 2018 roku 

18. W sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Solina gry obronnej organów 

kierowania GMINY SOLINA połączoną z epizodem praktycznym działania służb 

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

2018 rok w związku z uchwałą Nr XLIX/415/18 rady Gminy Solina z dnia 12 lutego 2018 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

20. W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w szkołach 

podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 

2018/2019, dla których Gmina Solina jest organem prowadzącym 

21. W sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z podziałem rezerwy celowej 

22. 2 zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia stałych opiekunów sołectw  

i innych jednostek pomocniczych Gminy Solina 

23. W sprawie wyznaczenia zastępstwa za Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Solinie   

z/s w Polańczyku 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

-  14 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-  z firmą GFX Consulting w Uhercach Mineralnych na świadczenie obsługi w prowadzeniu 

   spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy 

- ze spółką  Geokart  – International  sp. .z o.o. w Rzeszowie na ,,Wykonanie dokumentacji  

  projektowej na przebudowę i remont sieci wodociągowej w Polańczyku’’ 

- ze spółką Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Polańczyku na wykonanie robót  

 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ze studnią rozprężną w miejscowości Solina’’ 

 - z firmą Projektowanie i Nadzór Inwestorski ,,WIMA’ ’w Sanoku  na wykonanie pełnienia nadzoru 

   inwestorskiego w zakresie robót budowlanych oraz urządzeń i instalacji sanitarnej  w ramach 

   zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ze studnią rozprężną w miejscowości      

   Solina’’ 

- z firmą ,,SKALA’’ Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane w Sanoku na wykonanie opracowania 

  dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego, wykonawczego i zagospodarowania terenu  

  wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączami , kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie 

  niezbędnych dokumentów(decyzji, uzgodnień, opinii) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

  dla zadania ,,Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołkowyja na działce nr 633/3  

  łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zjazdu z drogi powiatowej nr 2278R do działki  

  nr 632’’ 

- z firmą LH PROJEKT  Ustjanowa Góra na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu 

  inwestorskiego, uzyskania niezbędnych dokumentów (decyzji, uzgodnień) do zgłoszenia budowy 

  dla zadania ,,Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych aktywności 

  fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych w m-ciach Berezka, Myczkowce i Wołkowyja’’ 

- z Przedsiębiorstwem Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. w Gliwicach na wykonanie zadania 

  ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody 

  w miejscowości Bukowiec’’ 

- z Pracownią Projektową ElektroPro w Baligrodzie na wykonanie ,,Dokumentacji projektowo- 

  kosztorysowej oświetlenia ciągu pieszego przy drodze DW 895oraz oświetlenia ulicznego przy 

  drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Bóbrka’’ 

   

 



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

w okresie od 18 stycznia 2017 roku uczestniczyłem w następujących naradach  

i spotkaniach:  

          

18.01 – Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Łukowem 

20.01 – Ustrzyki Dolne – spotkanie Noworoczne 

21.01 – Sanok – spotkanie opłatkowe 

24.01 – Udział w uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej  

             w Berezce 

25.01 – Podkarpacki Urząd  Wojewódzki w Rzeszowie 

29.01 – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

31.01 – PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Solina-Myczkowce – udział w spotkaniu 

             dotyczącym Solińskiego Klastra Energii 

01.02 – Nadleśnictwo Baligród – spotkanie w sprawie dróg 

05.02 – Cisna – spotkanie w sprawie obszarów chronionych 

08.02 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

09.02 – Rzeszów , Wiśniowa – spotkanie konsultacyjne 

10.02 – Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jesionce 

             udział II Ogólnopolskim Forum Samorządów które zostało objęte honorowym  

             patronatem Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego 

17.02 – Przemyśl – udział w międzynarodowej konferencji z cyklu ,,Europa Karpat ‘’otwartej               

                  przez Marszałka Sejmu RP ,Pana Marka Kuchcińskiego oraz podpisanie Porozumienia  

      o utworzeniu Solińskiego Klastra Energii 

      20.02 – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego –udział w spotkaniu dot. rozwoju  

                  usług szerokopasmowych 

      01.03 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

                - Udział w Gminnej uroczystości Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych ‘’ w Baligrodzie 

      06.03 – Zebranie wiejskie w sołectwie Myczkowce 

      08.03 – Zebranie wiejskie w sołectwie Wołkowyja 

      09.03 – Udział w seminarium ,,OFERTA TURYSTYCZNA ‘’ w Polańczyku 

 

      

       

 

W wielu spotkaniach uczestniczyła Z-ca Wójta Gminy 

 

Polańczyk, 12.03.2018          


