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SPRAWOZDANIE
z działalności Wójta Gminy Solina
w okresie międzysesyjnym

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 25 marca 2019 roku.
Obejmowało ono okres mojej działalności od 16 lutego 2019 roku do 25 marca 2019 roku.

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 26 marca 2019 roku przedstawiają się
następująco:
1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 25 marca 2019 roku zgodnie
z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym.
2.W ramach ustawowych kompetencji wydałem 101 decyzji administracyjnych, oraz 9
postanowień w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia :

1. 2 zarządzenia sprawie wprowadzania zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019
rok
2. 2 zarządzenia sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniem
wydatków między rozdziałami i paragrafami
3. W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Solina za
2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Solina
4. W sprawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych na
2018 rok w związku z uchwałą Nr VII/99/19 Rady Gminy Solina z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
5. W sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia czynności sprawdzająco-kontrolnych w
zakresie prawidłowości poboru podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej na terenie Gminy Solina
6. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Szkole Podstawowej w
Myczkowcach i Szkole Podstawowej w Zawozie
7. W sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Solina
8. W sprawie szczegółowego trybu pracy Komisji Wyborczych w Gminie Solina
9. W sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na
terenie Gminy Solina
10. W sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysów
i rad sołeckich na terenie Gminy Solina zarządzonych na dzień 12 maja 2019 rok
11. W sprawie sprzedaży drewna tartacznego

III. W okresie międzysesyjnym podpisałem umowy o charakterze cywilno-prawnym
na realizację zadań Gminy :
- 3 umowy wejścia w teren nieruchomości gminnych

- z firmą Projektowanie Nadzór Inwestorski ,,WIMA” Sanok na pełnienie nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2/1,3/1,4/20,6/3,6/7,
9/4 w miejscowości Górzanka”
- z firmą Nadzory i Usługi Budowlane ,,EKO-SAN” Bełdno na wykonanie zadania pn. ,,Pełnienie
funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej
dla miejscowości Zawóz – ETAP II ”
- z Zakładem Konserwacji Drzew – Centrum Ogrodnicze ”ACER” Przemyśl na realizację
zamówienia pt. ,,Pielęgnacja zieleni w miejscowości Polańczyk wzdłuż pasażu pieszego prawa
strona Uzdrowisko od przystanku autobusowego do Amfiteatru”
-z firmą BP KONSTRUKTOR Lesko na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
niezbędnych dokumentów (decyzji, uzgodnień, map ) do zgłoszenia rozbiórki lub uzyskania
pozwolenia na rozbiórkę dla zadania:,, Uporządkowanie terenu przy Parku Zdrojowym
w Polańczyku – rozbiórka budynku po byłej kotłowni”
-z firmą BP KONSTRUKTOR Lesko na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
niezbędnych dokumentów (decyzji, uzgodnień, map) do zgłoszenia: ,,Budowa ogólnodostępnej,
bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu altaną spoczynkową
na działkach nr 85/10, 85/11, 85/12 i drogą dojazdową na działce nr 85/13 w miejscowości
Rajskie ”w ramach zadania Rewitalizacja szlaków turystycznych w miejscowości Rajskie.

IV. W związku z realizacją zadań Gminy oraz pełnienia funkcji Wójta Gminy Solina
w okresie od 26 marca 2019 roku uczestniczyłem w następujących naradach
i spotkaniach:
29.03-Spotkanie z przedstawicielami firmy Polskie Koleje Linowe
01.04-Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
-Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
08.04-Spotkanie w Polskim Funduszu Rozwoju w Warszawie
-Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
11.04-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
-Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
-Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie
-Udział w uroczystym wręczeniu medalu ,,Za zasługi dla Obronności kraju”
w Starostwie Powiatowym w Lesku
12.04-Udział w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Eucharystii w intencji służb mundurowych
województwa podkarpackiego – Zwierzyń – Myczkowce
15.04-Podpisanie Aktu Notarialnego w Lesku
16.04-Udział w szkoleniu obronnym – Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa
Podkarpackiego w Jasionce
-Nawiązanie współpracy w sprawie promocji Gminy Solina - Kraków
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