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Duszniki, 16 stycznia 2015 roku 
SK.0057.1.2015 
 

Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 17 grudnia 2014r. do 16 stycznia 2015r. 
 
 
W omawianym okresie: 

- brałem udział w spotkaniach wigilijnych jednostek i organizacji społecznych z terenu gminy, 
w tym: Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej, zespołów śpiewaczych Radość, 
Duszniczanka, Niewierzanka, Podrzewianka, Klubu Seniora Złoty Kłos, Szkoły Podstawowej w 
Dusznikach i Zespołu Szkół w Grzebienisku, Ochotniczych Straży Pożarnych w Wilczynie, 
- uczestniczyłem w spotkaniach noworocznych na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego, 
Starosty Szamotulskiego i Burmistrza Gminy Pniewy, 
- spotkałem się z: Posłem na Sejm RP Pawłem Szałamachą, Komendantem Powiatowym 
Policji w Szamotułach Sławomirem Dziupińskim, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej 
w Szamotułach Ireneuszem Persem, Burmistrzem Ostroroga Sławomirem Szałatą, 
przedstawicielem Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pawłem Zagórskim oraz przedstawicielami 
lokalnej prasy, 
- uczestniczyłem w posiedzeniach komisji stałych Rady, 
- podpisałem umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie siłowni 
zewnętrznych i aneks na dofinansowanie remontu budynku w Sękowie oraz umowę ze 
Starostą Szamotulskim na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Dusznikach w 2015 roku, 
- uczestniczyłem w naradzie z sołtysami, mającej na celu przygotowanie harmonogramu 
zebrań sołeckich związanych z wyborami rad sołeckich i sołtysów w kadencji 2015 – 2019, 
- przyjąłem przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych, stowarzyszeń i firm 
prywatnych w sprawach związanych ze współpracą z gminą oraz mieszkańców gminy w 
sprawach indywidualnych.    
 
 
W w/w okresie wydałem następujące zarządzenia: 

- nr 71/14 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do 
rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki w 2015r. w obszarze 
pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu 
szans tych rodzin i osób, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia, 
- nr 72/14 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do 
rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki w 2015r. w obszarze 
wspierania kultury fizycznej i sportu, 
- nr 73/14 z dnia 11 grudnia 2015r. powołania Komisji Przetargowej do  przeprowadzania 
przetargów na zbycie i wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Duszniki 
- nr 74/14 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z 
zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Duszniki, 
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- nr 75/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany pełnomocnictwa dla Kierownika 
Gminnego Zespołu Oświatowego, 
- nr 76/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany pełnomocnictwa dla Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
- nr 77/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany pełnomocnictwa dla Kierownika 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
- nr 78/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany pełnomocnictwa dla Kierownika 
Komunalnego Zakładu Budżetowego, 
- nr 79/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany pełnomocnictwa dla Dyrektora 
Gimnazjum w Dusznikach, 
- nr 80/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu 
Szkół w Grzebienisku, 
- nr 81/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Dusznikach, 
- nr 82/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Sędzinku, 
- nr 83/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany pełnomocnictwa dla Dyrektora 
Przedszkola w Dusznikach, 
- nr 84/14 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Duszniki na lata 2014 – 2021, 
- nr 85/14 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy 
Duszniki z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, 
- nr 86/14 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach, 
- nr 1/15 z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów 
sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Duszniki, 
- nr 2/15 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany treści Regulaminu Pracy Urzędu Gminy 
Duszniki,  
- nr 3/15 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania 
pracowników Urzędu Gminy Duszniki, 
- nr 4/15 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2015 roku w 
Urzędzie Gminy Duszniki. 
 
 
Uchwały Rady Gminy przekazano: 

Nr III/6/14 do 13/14- Wojewodzie Wielkopolskiemu, 
Nr III/6/14 do 10/14  - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 
 
 

           WÓJT 
  /~/ Roman Boguś 

 
 
Otrzymują: 

1. Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem Biura Obsługi Rady  

2. a/a 


