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SPRAWOZDANIE
z działalności Wójta Gminy Solina
w okresie międzysesyjnym
Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 26 czerwca 2018 roku.
Obejmowało ono okres mojej działalności od 30 kwietnia 2018 roku do 26 czerwca 2018 roku.

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 26 czerwca 2018 roku przedstawiają się
następująco:
1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 26 czerwca oraz 11 lipca 2018
roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym.
2 .W ramach ustawowych kompetencji wydałem 137 decyzji administracyjnych oraz 6
postanowień w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia :
1. 4 zarządzenia 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 uchwałą Nr LV/452/18 Rady Gminy Solina z dnia 26 czerwca 2018
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
3. 3 zarządzenia sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniem
wydatków między rozdziałami i paragrafami
4. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania ,,Wykonanie gminnej instalacji
umożliwiającej odbiór ścieków z jachtów turystycznych pływających po zbiorniku
zaporowym Solina” zgodnie z umową nr WG.7021.P.1.5.2018 z dnia 06.04.2018 r zawartą z
Gminnym Zakładem Komunalnym sp. z o.o. ul. Leśna 1 38-610 Polańczyk
5. Zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku
6. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych na
2018 rok w związku z uchwałą Nr L VI/463/18 Rady Gminy Solina z dnia 11 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
7. W sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną
w miejscowości Myczków
8. W sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną
w miejscowości Rajskie
9. W sprawie sprzedaży drewna tartacznego
10. W sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół
i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu
kosztów przejazdu, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice
11. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania ,,Usunięcie awarii wodociągu w
Solinie na wysokości bazy Hydrobudowa” zgodnie z umową WG.7021.P.1.1.2.2018 z dnia
28.06.2018r. zawartą z Gminnym Zakładem Komunalnym sp. z o.o. ul .Leśna 38-610
Polańczyk
12. W sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniem wydatków między
rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej

III. W okresie międzysesyjnym podpisałem umowy o charakterze cywilno-prawnym
na realizację zadań Gminy :
- 7 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych
- 5 umów dzierżawy na działki gminne
- z firmą Transprzęt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Zabłotce na
świadczenie usług ,,Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy
Solina”
- z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Sanok na wykonanie robót:
,,Remont dróg gminnych na terenie gminy Solina”
- z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Sanok na wykonanie robót:
,,Budowa z przebudową drogi gminnej publicznej nr 118405R w miejscowości Solina”
- z firmą Terra-Mota Sp. z o.o. Gorlice na wykonanie robót ,,Przebudowa drogi gminnej
w km 0+700/0+830 w miejscowości Solina”
- z firmą Terra-Mota Sp. z o.o. Gorlice na wykonanie robót ,, Przebudowa drogi gminnej
w km 0+136/0+200 w miejscowości Myczkowce”
- z firmą Geokart – International Spółka z o.o. Rzeszów na wykonanie robót ,,Wykonanie
dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bóbrka
i Solina „
- z Gospodarstwem Rolnym Bircza na ,,Zagospodarowanie zieleni na rondzie położonym
w miejscowości Polańczyk – droga wojewódzka Nr 894
- z firmą Usługi Sprzętowo-Budowlane Bukowiec na wykonanie robót ,, Utwardzenie działki
nr ewid. 452/2 w miejscowości Wołkowyja”
- z firmą Usługi Transportowo – Budowlane Bukowiec na wykonanie robót ,,Remont drogi
na dz. Nr 92/1, 92/2, 123/1, 123/3, 81/1, 82/3, 142/2, 91/1, 142/3 w miejscowości Rybne”
- z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Sanok na wykonanie robót
,,Remont drogi na dz. nr 196/1, 261/1 w miejscowości Berezka”

IV. W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina
w okresie od 26 czerwca 2018 roku uczestniczyłem w następujących naradach
i spotkaniach:
27.06- Komańcza-spotkanie z firmą Krameko w sprawie uzgodnienia obszarów siedliskowych
Natura 2000
30.06- Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego. Świętowało jedenaście par z terenu Gminy
Solina. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Pięknej
Miłości w Polańczyku
04.04- Kancelaria Notarialna w Sanoku – podpisanie aktu notarialnego z PZDW
07.07- Udział w obchodach 50 lecia OSP w Polańczyku
08.07 Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Solina
12.07- Kancelaria Notarialna w Rzeszowie – podpisanie aktu notarialnego
- Oficjalne otwarcie i poświęcenie Centrum Informacji Turystycznej
14.07- Solińska Noc Kabaretowa
21.07- Piknik Strażacki w Bóbrce
22.07- Dzień Drwala w Bukowcu
26.07- Uroczystość Święta Policji w Lesku
29.07- Dzień Wilka w Wołkowyi
03.08- Uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie nowego ronda na skrzyżowaniu drogi
wojewódzkiej nr 894 z ul. Zdrojową i Wiejską w Polańczyku.
04.08- Dzień Bobra w Bóbrce

05.08- Konfrontacje Kulinarne w Myczkowcach
07.08- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
10.08- Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Solina –Plaża Góra Jawor

W wielu spotkaniach uczestniczyła Z-ca Wójta Gminy
Polańczyk, 14.08.2018

