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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 
w okresie międzysesyjnym 

 
 
 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 01 grudnia 2021 roku. 
Obejmowało ono okres mojej działalności od 19 października 2021 roku  do 01 grudnia 
2021 roku. 
 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od  02 grudnia  2021 roku przedstawiają się 
następująco: 

 
 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 01 grudnia oraz 17 grudnia   

2021 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 
2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 129 decyzji administracyjnych,  oraz 28     
    postanowień w wyniku prowadzonych postanowień administracyjnych.  
     

 
II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

 
1.5 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy  
   na 2021 rok. 
2.W sprawie projektu budżetu Gminy Solina na 2022 rok oraz projektu wieloletniej prognozy 
    finansowej Gminy Solina. 
3.W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania : ,,Budowa szlaku uzdrowiskowego 
   wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Polańczyk „ 
4.3 zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniem  
   wydatków między rozdziałami i paragrafami.  
5.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Zglenickiej- Mazgaj 
   nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce ubiegającej się o awans 
   na stopień nauczyciela mianowanego. 
6.W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych 
   na 2021 rok w związku z uchwałą Nr XLIV/447/21 Rady Gminy Solina z dnia 1 grudnia  
   2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 
7. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania : ,, Remont sieci kanalizacji  
   sanitarnej dz. Nr. 57/1 i 60 w miejscowości Polańczyk ( Park Zdrojowy ) 
8.W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Roboty dodatkowe - budowa   
    szlaku uzdrowiskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Polańczyk. 
9.W sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniem wydatków 
   między rozdziałami  i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej. 

   10.W spawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych 
    na  2021 rok w związku z uchwałą Nr XLV/454/21 Rady Gminy Solina z dnia 17 grudnia 
    2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.  

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

na realizację zadań Gminy : 
  
 - 4 umowy wejścia w teren nieruchomości gminnych 
 - umowa z Geokart -International Spółka z o.o. Rzeszów na wykonanie usługi pod nazwą: 
   Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Rozbudowa sieci 
   kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bóbrka- Solina – I ETAP ” 



 - aneks z Województwem Podkarpackim do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach 
   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
  ,,Rewitalizacja na terenie Gminy Solina – rewitalizacja budynku gminnego po byłej szkole 
   Podstawowej, usytuowanego na działce 486/5 w m-ci Myczków” 
     
  
  
         
           
IV. W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina 

w okresie od 02 grudnia 2021 roku uczestniczyłem w następujących naradach 
i spotkaniach 
          

                    02.12 -Udział w spotkaniu w sprawie transportu zbiorowego –w UMiG Lesko   
                    09.12 -Posiedzenie Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego –Ustrzyki Dolne 
                    16.12 -Udział w Konferencji ,,Perspektywy oraz wyzwania planowania 
                                i zagospodarowania przestrzennego –  w Rzeszowie 
                    17.12- Spotkanie z Przedsiębiorcami w sprawie opłaty za odpady komunalne 
                                na terenie Gminy Solina 
                             - Powiatowy Zjazd OSP -w Bóbrce 
               22-23.12- Podpisanie Aktu Notarialnego PKL w Zakopanem  
                    29.12- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
                             - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
               
 
 
 
 Polańczyk, 30.12.2021 
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