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Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 17 listopada do 14 grudnia 2015 r. 

 
 
 
W ww. okresie brałem udział w jubileuszu 30-lecia działalności Zespołu Pieśni Ludowej 
„DUSZNICZANKA”, w koncercie jesiennym przygotowanym przez uczniów i absolwentów 
Zespołu Szkół w Grzebienisku, w Jarmarku Bożonarodzeniowym zorganizowanym przez 
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury oraz w imprezach sportowych 
przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach – III Biegu Mikołajkowym       
i Turnieju Charytatywnym Piłki Siatkowej „Dla Kamila”. 

Uczestniczyłem również w III Festiwalu „Dopalaczy nie lajkujemy” zorganizowanym przez      
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach we współpracy 
z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury. 

Miałem zaszczyt poprowadzić uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Gminy Duszniki oraz 
spotkać się z przedstawicielkami dusznickiego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w związku z przypadającym dnia 5 grudnia Dniem Wolontariusza. Spotkałem się 
również ze strażakami w związku z odbiorem i przekazaniem nowego wozu strażackiego dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewierzu. 

 

W w/w okresie wydałem 6 zarządzeń, w tym: 
- trzy zarządzenia związane z konkursami dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 
pożytku publicznego w 2016 roku, 
- zarządzenie dotyczące powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
- zarządzenie ws. przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2015, 
- zarządzenie wprowadzające regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty     
30 tys. euro. 
 
Treść zarządzeń jest sukcesywnie zamieszczana w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 24 listopada br. przekazałem 
Wojewodzie Wielkopolskiemu. Sześć uchwał zostało przekazanych Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu, tj.: o zmianie WPF, o zmianie uchwały budżetowej na rok 2015, 
o zmianie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy drogi na 
odcinku od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kolejową w Dusznikach oraz uchwały          
o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości, wzorów formularzy, informacji         
i deklaracji podatkowych oraz ws. uchylenia uchwały dot. opłaty targowej. Uchwała 
budżetowa oraz uchwały dot. podatków, wzorów formularzy, informacji i deklaracji 
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podatkowych oraz uchwała o uchyleniu opłaty targowej zostały również przekazane do 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

WÓJT 
 

      Roman Boguś 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem Biura Obsługi Rady 
2. a/a  


