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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 20 grudnia 2018 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 29 listopada  do 20 grudnia 2018 roku. 

  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 21 grudnia 2018 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 20 grudnia oraz 31 grudnia  

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

2 .W ramach ustawowych kompetencji wydałem 3129 decyzji administracyjnych, w tym  3053        

decyzji ustalających wymiar roczny podatków oraz 8 postanowień w wyniku prowadzonych 

postępowań administracyjnych.  

      

    

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

  

 

1. 7 zarządzeń w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniem 

wydatków między rozdziałami i paragrafami 

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

3. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych  

na 2018 rok w związku z uchwałą Nr III/40/18 Rady Gminy Solina z dnia 20 grudnia 

2018roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

4. W sprawie wprowadzenia zmian do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Solina na 2019r. 

5. W sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniem wydatków między 

rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej 

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

2018 rok w związku z uchwałą Nr IV/49/18 Rady Gminy Solina z dnia 31 grudnia 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

7. W  sprawie wyznaczenie stałych opiekunów sołectw i innych jednostek pomocniczych 

Gminy Solina 

8. 10 zarządzeń sprawie opracowania planów finansowych na 2019 rok 

9. W sprawie opracowania zbiorczego zestawienia planów finansowych jednostek 

budżetowych na 2019 rok 

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

innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok 

11. W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Solina do prac w Komisji Bezpieczeństwa   

i Porządku w Powiecie Leskim 

12.  W sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statutów sołectw i innych 

jednostek pomocniczych 

13. W sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu projektów na realizację zadania własnego Wójta 

Gminy Solina w 2019 r. w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

14. W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 rok 

15. W sprawie przekazania drewna tartacznego 

 

 



 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

- 23 umowy wejścia w teren nieruchomości gminnych 

- z firmą ,, Transprzęt Spółka z o.o. Spółka komandytowa Zabłotce na świadczenie usług pn. : 

 ,,Odbiór 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 osobą fizyczną na ,,Pełnienie obowiązków koordynatora projektu pn.: Ochrona wód Jeziora  

  Solińskiego i wód leczniczych kurortu Schidnica – wspólne wyzwanie i szansa zachowania  

  i wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego „ 

- z Gabinetem Weterynaryjnym w Lesku na usługi polegające na odławianiu, transportowaniu  

  i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku oraz utrzymywania i opieki nad bezdomnymi  

  zwierzętami z terenu Gminy Solina. 

- z Gabinetem Weterynaryjnym w Lesku na usługę polegającą na utylizacji zwłok bezdomnych  

  zwierząt domowych i łownych padłych z różnych przyczyn . 

- z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne na usługę 

  związaną z utworzeniem, utrzymaniem i obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów 

  komunalnych. 

- z firmą CROSART Krosno na ..Dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Solina  

  w 2019 roku” 

- z PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Sanok na wykonanie czynności 

  eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego, będących w posiadaniu 

  Wykonawcy w celu utrzymania ich w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

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

  dla I etapu wykonania w zakresie robót budowlanych oraz urządzeń i instalacji sanitarnych  

  w ramach zadania: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 489,498/6, 498/4, 487/2. 

  488/2,485/7,485/8, 499/2,514,515,516/1,516/2,484,543/2,543/1,544/1,544/2,545/2,546/2,547/2, 

  563/1,547/1 w miejscowości Myczków” 

-z firmą ,,TITUTO” Sp. z o.o. Rzeszów-Aneks do umowy dotyczący ,,Wykonanie dokumentacji  

  projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bereżnica Wyżna i Wola 

  Matiaszowa” 

-ze spółką Geokart -International Spółka z o.o. Rzeszów na wykonanie robót pod nazwą: 

 ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę- modernizację przepompowni ścieków 

  na działce nr 98/21 w miejscowości Polańczyk” 

   

                           

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

w okresie od 21 grudnia 2018 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

        

04.01-Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – spotkanie 

06.01-ORSZAK TRZECH KRÓLI – udział w przemarszu, Mszy Świętej w Sanktuarium  

          w Polańczyku oraz w Jasełkach w Świetlicy Wiejskiej w wykonaniu uczniów 

          Szkoły Podstawowej w Myczkowie 

09.01-Udział w Posiedzeniu Zarządu Powiatowego i Komisji Rewizyjnej ZOSP RP 

          w Lesku 

10.01-Konwent Wójtów i Burmistrza Powiatu Leskiego w sprawie współpracy samorządu 

powiatowego z samorządami gminnymi w zakresie inwestycji 

13.01-Udział w spotkaniu opłatkowo noworocznym w Bukowcu 

 



15.01-Udział w spotkaniu opłatkowo noworocznym w Rzeszowie z udziałem Marszałka  

          Województwa Podkarpackiego i Wojewody Podkarpackiego 

18-19.01-Spotkanie w Gminie Dobromierz 

04.04-Urzad Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – spotkanie 

         -Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

05.02-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie 

06.02-Zebranie wiejskie w sołectwie Myczkowce 

07.02-Spotkanie z Prezesem Instalbud w Rzeszowie 

         -Zebranie wiejskie w sołectwie Bóbrka 

08.02-Zebranie wiejskie w sołectwie Solina 

12.02-Zebranie wiejskie w sołectwie Wołkowyja 

13.02-Zebranie wiejskie w sołectwie Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa 

14.02-Zebranie wiejskie w sołectwie Polańczyk 

 

 

          

 

                 

 

Polańczyk,15.02.2019          


