WO 0057.29.2022
SPRAWOZDANIE
z działalności Wójta Gminy Solina
w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 30 grudnia 2021 roku.
Obejmowało ono okres mojej działalności od 01 grudnia 2021 roku do 30 grudnia
2021 roku.
I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się
następująco:
1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 30 grudnia oraz 02 lutego
2022 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym.
2. W ramach ustawowych kompetencji wydałem 3687 decyzji administracyjnych, w tym 3460
decyzji ustalających wymiar roczny podatków oraz 17 postanowień w wyniku prowadzonych
postępowań administracyjnych.
II. Wydałem w tym okresie zarządzenia :
1.W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych
na 2021 rok w związku z uchwałą Nr XLVI/458/21 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia
2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
2.W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solinie
z/s w Polańczyku do rozpatrywania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.
3. 9 zarządzeń w sprawie opracowania planów finansowych na 2022 rok.
4. W sprawie opracowania zbiorczego zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych
na 2022 rok.
5. W sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok w związku z przeniesieniem wydatków między
rozdziałami i paragrafami.
6. W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu
uzupełniającym do szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także
kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do szkól podstawowych,
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.
7. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony
ludności i obrony cywilnej Gminy Solina w 2022 roku.
8. Zmieniające zarządzenie Nr 0050/36/II/20 z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia
Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie
Gminy Solina z/s w Polańczyku.
9. Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku.
10.W sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek
budżetowych Gminy Solina
11.W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2022 rok.
12.W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Solina do prac w Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w Powiecie Leskim.
13.W sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce.
14.W sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu projektów na realizację zadania własnego
Gminy Solina w 2022 r. w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
15.W sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Urzędzie
Gminy Solina z/s w Polańczyku.

16.W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy Solina
z/s w Polańczyku.

III.W okresie międzysesyjnym
na realizację zadań Gminy :

podpisałem

umowy

o

charakterze

cywilno-prawnym

- 10 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych
- 2 umowy najmu nieruchomości
- umowa z firmą Transprzęt sp. z. o. o. Sp. K Zabłotce na realizację usługi związanej z
utworzeniem, utrzymaniem i obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
PSZOK
- umowa zlecenie z Radcą Prawnym na świadczenie usług przez udzielanie pomocy prawnej
w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.
- umowa zlecenie z Psychologiem na pełnienie dyżurów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie i udzielania wsparcia psychologicznego
i socjoterapeutycznego.
- aneks do umowy Polskie Koleje Linowe S.A Zakopane na najem nieruchomości na cele
użytkowe w Solinie.
- umowa z firmą CROSART Krosno na ,,Dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy
Solina w 2022r”.
- umowa z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ,,ZETO” sp. z o. o. w Lublinie
na udzielenie wsparcia technicznego dla systemu eSesja, oraz zorganizowanie utrzymywania
danych na serwerach.
- umowa z PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród na dzierżawę gruntów w miejscowości
Górzanka.
- umowa z firmą Nadzory i Usługi Budowlane EKO-SAN Bełdno na wykonanie usługi pod nazwą:
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Solina w celu poprawy czystości wód zbiorników:
solińskiego i myczkowieckiego”.
- umowa z firmą Usługi Doradcze Lublin na świadczenie usług doradztwa technicznego na rzecz
projektu planowanego do zgłoszenia do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina ogłoszonego
przez Beneficjenta projektu indykatywnego Cyfrowa Gmina- Centrum Projektów Polska Cyfrowa
(CPPC) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia –REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zwanego dalej ,,Projektem”.
- umowa z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Solinie z/z w Polańczyku na najem
części budynku gminnego po byłej Szkole Podstawowej w Myczkowie – pomieszczenia
przeznaczone na Centrum Edukacji Ekologicznej oraz sala wielofunkcyjna.
- umowa z projektantami na sporządzenie i przekazanie zmianę Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego UZDROWISKO POLAŃCZYK ( zwaną dalej zmiana planu)
w zakresie wskazanym na załączniku graficznym do niniejszej umowy.
- umowa z firmą Usługi Leśne Górzanka na wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej na
terenie miejscowości Terka , zadanie częściowe Nr 1 polegające na: Usługi bezpośrednie
związane z prowadzeniem gospodarki leśnej przewidziane do wykonania w 2022 roku w Gminie
Solina zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego.

- umowa z Firmą Usługową Orelec na wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie
miejscowości Terka, zadanie częściowe Nr 1 polegające na : Usługi bezpośrednie związane
z prowadzeniem gospodarki leśnej przewidziane do wykonania w 2022 roku w Gminie Solina
zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego.

IV. W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina
w okresie od 31 grudnia 2021 roku uczestniczyłem w następujących naradach
i spotkaniach :
03.01- Udział w posiedzeniu Zgromadzenia Bieszczadzkiego Związku
Komunikacyjnego w Ustrzykach Dolnych
11.01- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
12.01- Spotkanie z firmą ELBET i BUDIMEX w sprawie przebudowy
drogi 894 w Solinie
13.01- Udział w spotkaniu samorządów powiatów leskiego i bieszczadzkiego
z przedstawicielami Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Dyrekcji
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie bodowy
Leska w ciągu drogi wojewódzkiej w Starostwie Powiatowym w Lesku
- Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego
03.02 -Udział w konferencji transgranicznej ,, Rozwój Infrastruktury Turystycznej
pod patronatem Marszałka Kuchcińskiego
08-09.02- Podpisanie Aktu Notarialnego PKL w Zakopanem
14-15.02- Udział w konferencji –Gospodarka wodno-ściekowa innowacje rozwiązania
technologiczne – SENAT RP w Warszawie
22.02- Udział w spotkaniu w sprawie omówienia sytuacji w związku z możliwym
konfliktem na Ukrainie w Starostwie Powiatowym w lesku
24.02 -Udział w telekonferencji Wojewody w sprawie sytuacji na Ukrainie
25.02- Udział w telekonferencji Wojewody w sprawie sytuacji na Ukrainie
26.02- Udział w telekonferencji Wojewody w sprawie sytuacji na Ukrainie
01.03- Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Olszanicy
05-07.03- Pomoc w przyjęciu uchodźców z UKRAINY

Polańczyk, 08.03.2022

