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Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 17 marca do 20 kwietnia 2015r. 
 
 
 
 
W w/w okresie brałem udział w zebraniach sołeckich w Mieściskach, Sękowo, Chełminko, 
Brzozie, Kunowie, Grzebienisku, Zakrzewku, Niewierzu, Wilczynie, Ceradzu Dolnym i 
Wilkowie.  

Ponadto, uczestniczyłem w posiedzeniach komisji stałych Rady, w walnym zgromadzeniu 
stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, w 
konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski, dotyczącej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020 oraz w spotkaniu zorganizowanym przez Sąd 
Rejonowy w Szamotułach na temat prac społecznie użytecznych.  

Dwukrotnie uczestniczyłem w dwudniowym szkoleniu w ramach Akademii Wójta 
zorganizowanej przez WOKiSS, natomiast w dniach 27 i 28 marca br. - na zaproszenie 
partnerskiej gminy Illuka - reprezentowałem gminę podczas wizyty w Estonii, w trakcie której 
spotkałem się z Ambasadorem RP w Tallinnie Robertem Filipczakiem oraz z 
przedstawicielami gminy Illuka. 
 

 

W w/w okresie wydałem 6 zarządzeń:  
- nr 20/15 z 30 marca br. ws. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika 
wyborczego, 
- nr 21/15 z dnia 9 kwietnia br. ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki 
na lata 2015-2021, 
- nr 22/15 z dnia 9 kwietnia br. ws. zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze 
zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2015 roku, 
- nr 23/15 z dnia 9 kwietnia br. ws. przekazania podległym jednostkom informacji o 
ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach, 
- nr 24/15 z dnia 9 kwietnia br. ws. udzielenia pełnomocnictwa sporządzenia aktów 
pełnomocnictwa do głosowania w wyborach na Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 
maja 2015r., 
- nr 25/15 z dnia 13 kwietnia br. ws. umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za 
korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie 
świadczenia rzeczowego.  
Treść zarządzeń jest zamieszczona w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Uchwały Rady Gminy podjęte na dwóch ostatnich sesjach przekazano Wojewodzie 
Wielkopolskiemu. Uchwały o zmianie WPF i zmianie uchwały budżetowej zostały również 
przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Uchwały ws. zmiany uchwały 
budżetowej oraz ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zostały przekazane do 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

           WÓJT 
  /~/ Roman Boguś 

 
 
 
Otrzymują: 

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


