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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 30 kwietnia2018 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 12 marca 2018 roku do 30 kwietnia2018roku.  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 30 kwietnia 2018 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 30 kwietnia oraz 30 maja i 05 

czerwca 2018 roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2 .W ramach ustawowych kompetencji wydałem 144  decyzje administracyjne oraz 12 

     postanowień w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.  

      

    

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

  

1. W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2018 rok 

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

2018 rok w związku z uchwała Nr LII/422/18 Rady Gminy Solina z dnia 30 kwietnia 2018 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

3. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora w Szkole Podstawowej w Berezce 

4. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora w Szkole Podstawowej w Myczkowcach 

5. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora w Szkole Podstawowej w Zawozie 

6. W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  

i   Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku 

7. W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Solina za 2017 rok 

8. W sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniem wydatków miedzy 

rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej 

9. W sprawie zmian budżetu gminy na 2018n rok w związku z przeniesieniem wydatków 

między rozdziałami i paragrafami 

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

2018 rok związku z uchwała Nr LIII/446/18 Rady Gminy Solina z dnia 30 maja 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

11. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Budowa budynku Informacji 

Uzdrowiskowo- Turystycznej w Polańczyku” 

12. W sprawie przekazania drewna tartacznego 

13. W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 

prowadzenia postepowań z zakresu rządowego programu ,, Dobry start” 

14. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Berezce 

15. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawozie 

16. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Myczkowcach 

17. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa 

istniejącego budynku usługowego w miejscowości Myczków z dostosowaniem części 

pomieszczeń do funkcji Regionalnego Centrum Kultury 

18. W sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie 

z/s w Polańczyku  



19. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

dla miejscowości Berezka” 

 

 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

-  1 umowy wejścia w teren nieruchomości gminnych 

- 23 umowy dzierżawy na działki gminne 

- z Gminnym Zakładem Komunalnym w Polańczyku na wykonanie robót ,,Rozbudowa sieci 

   Kanalizacyjnej w miejscowości Myczków na działkach nr 1017, 1018, 1021, 1022” 

- z firmą Projektowanie Nadzór Inwestorski ,,WIMA” Sanok na pełnienie nadzoru inwestorskiego 

  w zakresie robót budowlanych oraz urządzeń i instalacji sanitarnych w ramach zadania 

 ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr 1017, 1018, 1021, 1022 w miejscowości  

   Myczków” 

- z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku o udział w przedsięwzięciu wspólnym pn. 

 ,,Przebudowa drogi gminnej i dróg wewnętrznych w miejscowości Polańczyk na działkach 

ewidencyjnych 555, 581/1, 581/14, 581/17, 582/1, 582/4, 582/7, 583/2 

- z Zakładem Konserwacji Drzew-Centrum Ogrodnicze ,,ACER” w Przemyślu na ,,Pielęgnację 

  zieleni w miejscowości Polańczyk wzdłuż pasażu pieszego prawa strona Uzdrowisko do  

  przystanku autobusowego do Amfiteatru” 

- z firmą ARPA PROJEKT Brzozów na wykonanie robót ,,Wykonanie dokumentacji projektowej  

  na budowę sieci  kanalizacyjnej w miejscowości Bukowiec – Terka” 

- z osoba fizyczną na trzykrotne wykoszenie ogólnodostępnych terenów zielonych w sołectwie 

  Solina (plac zabaw) 

- z firmą Usługi Transportowe , Budowlane Szczawne na realizację pt. ,,Usługa rolna –  

  Rekultywacja gruntów rolnych część działki nr 221/5 w miejscowości Solina” 

- z Biurem Projektowo- Usługowe Ustrzyki Dolne na wykonanie robót ,, Budowa oświetleń 

  na terenie Gminy Solina” w ramach Części 1 : ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 

  Berezka” 

- z Konsorcjum ,,Zakład Budownictwa Ogólnego Świerczek Sp. z o. o Świniarsko a Partnerem 

   Konsorcjum Schwander Polska Sp. z o. o z/s Stadła, oraz Przedsiębiorstwem Usługowo- 

   Produkcyjno-Handlowe ,,OTECH” Sp. z o. o Gorlice na wykonanie zadania pn. ,,Budowa  

   Oczyszczalni Ścieków w miejscowości BEREZKA” 

- z firmą Usługową ”EL-MAG” Czarna na wykonanie robót ,,Budowa oświetleń na terenie Gminy  

  Solina w ramach Części 2: ,,Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Myczków” 

- z firmą Usługową ”EL-MAG” Czarna na wykonanie robót ,,Budowa oświetleń na terenie Gminy 

   Solina w ramach Części 4: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myczkowce” 

- z firmą Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Ustrzyki Dolne nas wykonanie robót ,,Remont 

   placu przy Urzędzie Gminy Solina na działce na 582/7 oraz przebudowa dróg na działkach 

   nr 581/1, 581/14, 581/17, 582/1, 582/4, 583/2, 555 w Polańczyku” 

- z Biurem Projektowo-Usługowe Ustrzyki Dolne na wykonanie ,,Dokumentacji projektowo- 

   kosztorysowej oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Terka”  

- z firmą Usługi Projektowe i Inwestycyjne Sanok na ,, Wykonanie dokumentacji projektowej na  

   rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Myczkowce” 

- z Zakładem Budownictwa Energetycznego Baligród na wykonanie robót pod nazwa ,,Budowa 

  oświetlenia ciągu pieszego w miejscowości Bóbrka” 

- z Zakładem Usług Leśnych Terka  na wykonanie zlecenia ,,Wykaszanie ogólnodostępnych  

  terenów zielonych w miejscowości Terka 

- z firmą Usługi Leśne Berezka na wykonanie zlecenia  ,,Wykaszanie ogólnodostępnych terenów 



  zielonych w miejscowości Berezka  

- z osobą fizyczną na wykonanie zlecenia ,, Wykaszanie ogólnodostępnych terenów zielonych 

  w sołectwie  Górzanka 

- z firmą Usługi Leśne Górzanka na wykonanie ,,Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem 

  gospodarki leśnej przewidziane w 2018 r. w Gminie Solina 

- z firmą Usługi Leśne i Agroturystyka Bukowiec na wykonanie zlecenia ,,Wykaszanie 

  ogólnodostępnych terenów zielonych w miejscowości Bukowiec i miejscowości Rajskie” 

- z Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krośnie na świadczenie 

  usług pn : ,,Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze orasz organizacja czterech kąpielisk 

  i zapewnienie bezpieczeństwa w kąpieliskach na wodach Jeziora Solińskiego w granicach  

  administracyjnych  Gminy Solina 

- z firmą Usługi Transportowe, Leśne i Sprzętem Ciężkim Terka na wykonanie robót 

 ,, Remont drogi na działce nr ewid. 556 w miejscowości Berezka „ 

                                 

 

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

w okresie od 30 kwietnia 2018 roku uczestniczyłem w następujących naradach  

i spotkaniach:  

          

30.04 – Rzeszów Telewizja Polska SA 

03.05 – Uczestnictwo w Mszy Świętej odpustowej w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości  

             w Polańczyku  

11.05 –Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

          – Zebranie wiejskie w sołectwie Rybne 

13.05 –  Udział w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka połączone z pielgrzymką do obrazu 

             Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku 

14.05 – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – udział w konferencji dot. Obchodów 

             Jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy 

          – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – spotkanie 

25.05 – Zebranie wiejskie w sołectwie Polańczyk 

28.05 – Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny ,,Caritas” w Myczkowcach –ćwiczenia  

             obronne 

01.06 – Solina –Audycja radiowa ,,Poranek Wnet” 

06.06 – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – spotkanie w sprawie ochrony  

             Zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego  

          – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie – spotkanie z Panią Dyrektor 

08.06 – Gminny Zakład Komunalny w Polańczyku – Zgromadzenie Wspólników 

12.06 – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

          –  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

          –  Podkarpackie Kuratorium Oświaty 

19-20.06 Arłamów- udział w XXVI Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych 

21.06 – udział w uroczystym zakończeniu Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Myczkowie 

22.06 – udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Bóbrce 

                 

 

      

       

 

W wielu spotkaniach uczestniczyła Z-ca Wójta Gminy 

 

Polańczyk, 26.06.2018          


