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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 15 lutego 2019 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 20 grudnia 2018 roku  do 15 lutego 2019 roku. 

  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 16 lutego 2019 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 15 lutego oraz 05 marca  2019 

roku zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2 .W ramach ustawowych kompetencji wydałem 472 decyzje administracyjne, w tym  447        

decyzji ustalających wymiar roczny podatków oraz 8 postanowień w wyniku prowadzonych 

postępowań administracyjnych.  

      

    

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

  

 

1. W sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu planowanego do 

dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i 

dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup 

pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii- 

wyłącznie dla potrzeb OSP. 

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

2019 rok w związku z uchwałą Nr V/67/19 Rady Gminy Solina z dnia 15 lutego 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. 

3. Zmieniające zarządzenie Nr 0050/18/II/13 Wójta Gminy Solina z dnia 21 marca 2013 r., w 

sprawie składu osobowego i regulaminu pracy komisj8i przetargowej powołanej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości zamówienia 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

4. W sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniem wydatków między 

rozdziałami i paragrafami. 

5. W sprawie określenia wzorów zgłoszeń i wniosków o przyjęcie ucznia do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkole 

podstawowej i szkół podstawowych, dla których Gmina Solina jest organem prowadzącym 

oraz informacji o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i 

postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia 

tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. 

6. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony 

ludności i obrony cywilnej Gminy Solina w 2019 roku. 

7. W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Solinie z/s w Polańczyku. 

8. W sprawie wprowadzania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 rok. 



9. W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Komisji ds. rozliczenia druków 

ścisłego rozrachowania. 

  

 

 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

- 5 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych 

- z Gminnym Zakładem Komunalnym Spółka z o.o. Polańczyk na wykonanie robót,, Modernizacja 

instalacji elektrycznej w budynku estrady w miejscowości Wołkowyja” 

- z firmą Usługi Projektowe i Inwestycyjne Sanok na wykonanie ,,Koncepcji rozwoju infrastruktury 

zaopatrzenia w wodę w miejscowości Myczkowce, Bóbrka, Berezka, Wola Matiaszowa, Bereżnica 

Wyżna, Wołkowyja, Rybne i Górzanka na terenie Gminy Solina” 

-z Zakładem Budownictwa Energetycznego Baligród na wykonanie robót ,,Budowa oświetlenia 

drogi gminnej w miejscowości Myczków” 

- z Pracownią Projektową ARCHISTYL Lesko na opracowanie dokumentacji projektowej i 

kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie niezbędnych dokumentów(decyzji, uzgodnień ,map) do 

zgłoszenia: ,,Budowa ogólnodostępnej, bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej na działce 141/6 w  

miejscowości Bereżnica Wyżna” 

- z firmą ,,WIMA” Projektowanie i Nadzór Inwestorski Sanok na opracowanie dokumentacji 

projektowej i kosztorysu inwestorskiego ,uzyskanie niezbędnych dokumentów (decyzji, uzgodnień, 

badań ,opinii, aktualnych map, zgody właścicieli działek) do uzyskania pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia budowy dla zadania : ,, Budowa odcinka sieci wodociągowej od działki nr 365/31 do 

budynku  szalet na działce nr 365/49 z włączeniem do istniejącego wodociągu w miejscowości 

Myczkowce” 

- z PROMAT-WODA Sp. z o.o. Gdynia na wykonanie robót ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody 

w miejscowości Bukowiec” 

-z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Usługowo Handlowym ,,WOLIMEX” Limanowa na 

wykonanie robót „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz –

ETAP I” 

   

                           

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

w okresie od 15 lutego 2019 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

        

15.02-Zebranie wiejskie w sołectwie Berezka 

16.02-Udział w zebraniu sprawozdawczym Zarządu OSP w Myczkowcach 

18.02-Zebranie wiejskie w sołectwie Myczków 

19.02-Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

20.02-Udział w spotkaniu w PGE Obrót SA Sanok w sprawie inwestycji 

         -Zebranie wiejskie w sołectwie Bukowiec 

21.02-Zebranie wiejskie w sołectwie Terka 

22.02-Zebranie wiejskie w miejscowości Rajskie i Werlas 

23.02-Udział w III Ogólnopolskim Forum Samorządów w Jasionce k/Rzeszowa 

25.02-Zebranie wiejskie w miejscowości Zawóz 

28.02-Udział w Posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w PUW w 

Rzeszowie  

01.03-Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP w Bóbrce  

05.03-Udział w spotkaniu w sprawie wilków w Urzędzie Gminy Cisna 

07.03-Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 



13.03-Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – wizytacja w sprawie przekształcenia szkół 

15.03-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Podkarpacki 

Urząd Wojewódzki w Krośnie 

19.03-Udział w naradzie szkoleniowej z zakresu zarządzania kryzysowego  w PUW w 

Rzeszowie 

20.03-Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Ustrzykach Dolnych 

21.03-Udział w spotkaniu informacyjno /konsultacyjnym z przedstawicielami Stowarzyszenia 

Euroregion Karpacki Polska w Starostwie Powiatowym w Lesku 

 

 

          

 

                 

 

Polańczyk,25.03.2019          


