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SPRAWOZDANIE 

z działalności Wójta Gminy Solina 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Ostatnie sprawozdanie złożyłem na sesji Rady Gminy Solina w dniu 09 września 2019 roku. 

Obejmowało ono okres mojej działalności od 02 sierpnia 2019 roku  do 09 września 2019 

roku. 

  

 

 

I. Zagadnienia merytoryczne z mojej działalności od 10 września 2019 roku przedstawiają się 

następująco: 

 

 1. Nadano bieg uchwałom Rady Gminy podjętym na sesji w dniu 09 września  2019 roku    

zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 

2.W ramach ustawowych kompetencji wydałem 69 decyzji administracyjnych,  oraz 2  

    postanowienia  w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych.  

      

    

 

II. Wydałem w tym okresie zarządzenia : 

  

 

 

1. 2 zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniem 

wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej  

2. 2 zarządzenia sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 

rok 

3. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w 

Wołkowyi 

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

5. W sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce 

6. W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji 

Wyborczych w wyborach w dniu 13 października 2019 roku 

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

8. W sprawie przekazania drewna tartacznego 

  

  
 

 

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

na realizację zadań Gminy : 

 

- 4 umowy wejścia w teren nieruchomości gminnych 

-  1 umowa najmu nieruchomości 

- umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

  w Rzeszowie na dofinansowanie zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  

  Bukowiec” 

- umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

  w Rzeszowie  na dofinansowanie zadania ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest 



  z terenu Gminy Solina” 

- umowa z firmą Nadzory i Usługi Budowlane ,,EKO-SAN” Bełdno na ,,Pełnienie funkcji  

  nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. :,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

    tłocznej Polańczyk – Berezka” 

- umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym Spółka z o.o. w Polańczyku na wykonanie robót 

 ,,Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej (odprowadzanie wody przelewowej ze zbiornika 

  wyrównawczego ) na działkach nr 120/1, 124/2, 589 w miejscowości Polańczyk” 

 

    

   

              

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

w okresie od 09 września 2019 roku uczestniczyłem w następujących naradach 

i spotkaniach: 

       

   04.09-Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Rzeszów 

  16.09- Udział w spotkaniu informacyjnym ,,Przedsiębiorcze Bieszczady” w Polańczyku 

  25.09- Udział w ćwiczeniach aplikacyjno – praktycznych w ramach ćwiczeń pod kryptonimem 

            ,,Lesko 2019” dla podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  

            w Zespole Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce 

 26.09- Udział w spotkaniu z Prezesem Polskiej Grupy Energetycznej w siedzibie 

              ZEW Solina-Myczkowce 

            

           

                 

  

Polańczyk, 27.09.2019  

 

 

 

          

 

                 
         


