
WO.0057.8.2019 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 02 sierpnia 2019 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 14 czerwca 2019 roku  do 02 sierpnia 2019 

roku. 

  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 03 sierpnia 2019 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 02 sierpnia  2019 roku    

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2.W ramach ustawowych kompetencji wydałem 125 decyzji administracyjnych,  oraz 21  

    postanowień  w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.  

      

    

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

  

 

 

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

rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej 

2. W sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z podziałem rezerwy celowej  

3. W sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania : ,,Przebudowa drogi publicznej nr 

118417 R w miejscowości Berezka” 

4. W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie gminy Solina 

połączonego z epizodem praktycznym działania służb 

5. W spawie zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych na 

2019 rok w związku z uchwałą Nr XI/164/19 Rady Gminy Solina z dnia 2 sierpnia 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 

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

7. W sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Berezce 

8. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w 

Bukowcu 

9. W sprawie ustanowienia Koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 

roku 

  

  

 

 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

- 10 umów wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-  6 umów najmu nieruchomości 



- z Panem Damian Ferenc Bereżnica Wyżna na wykonanie robót: ,,Wykonanie miejsc 

spoczynkowych na działce nr 633/2 w Bereżnicy Wyżnej”- budowa wiaty 

- z firmą PGM PRPJEKT Przysietnica na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej w 

zakresie dojazdów do przepustu przez potok Wołczy w ciągu drogi gminnej na działce nr 341 w 

miejscowości Bóbrka z dostosowaniem parametrów drogi do spełnienia warunków i zaliczenia 

drogi do odpowiedniej kategorii dróg publicznych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, 

uzyskanie niezbędnych dokumentów( decyzji, uzgodnień, opinii) do złożenia wniosku o 

dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania: ,,Budowa przepustu przez 

potok Wołczy w miejscowości Bóbrka w ciągu drogi gminnej w km 0+023 na działkach nr ewid. 

283, 284, 341, 354 obręb Bóbrka” 

- z firmą CE MASTER Hoczew na wykonanie robót pod nazwą: ,,Przebudowa drogi gminnej 

polegająca na budowie chodnika w km 0+830 do km 0- 900 w m-ci Solina” 

-Porozumienie z Powiatem Leskim – Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Lesku 

na zwrot kosztów związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych na zajęcia przedszkolne, 

szkolne i rewalidacyjne do SOSW w Lesku w celu realizacji obowiązku szkolnego i przedszkolnego  

- z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK sp. z o.o. Mochnaczka  Wyżna na 

wykonanie robót „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Polańczyk – Berezka” 

    

   

              

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

w okresie od 02 sierpnia 2019 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

       

  14.08- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Rzeszów 

  21.08- Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza – Ustrzyki Dolne 

  24.08- Udział w otwarciu Festiwalu Filmów Karpackich Amfiteatr w Polańczyku 

  26.08- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - Rzeszów 

           - Podkarpacki Urząd Wojewódzki – Rzeszów 

  28.08- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – spotkanie z Wojewodą 

  01.09- Dożynki Gminne w miejscowości Polańczyk  

                  

           

                 

  

Polańczyk, 09.09.2019  

 

 

 

          

 

                 

         


