
  Gmina Duszniki                                              

 

Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki;  tel. 61 29 19 075, 400;  fax 61 29 19 131;               urzad@duszniki.eu                
 

 

Duszniki, 17 sierpnia 2015 roku 
SK.0057.8.2015 
 

 

 

Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 15 lipca do 17 sierpnia 2015r. 
 
 
 
 
W ww. okresie brałem udział w uroczystości z okazji Święta Policji, która odbyła się                
w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, w letnim festynie zorganizowanym przez 
sołectwo w Sędzinku oraz w zakończeniu Zielonych Wakacji w świetlicy we Wierzei. 

Na zaproszenie stowarzyszenia KOLD uczestniczyłem w spotkaniu szkoleniowym z zakresu 
florystyki oraz w seminarium dotyczącym turystyki.  

Przewodniczyłem spotkaniu z sołtysami, na którym wspólnie ustaliliśmy harmonogram 
zebrań wiejskich, mających na celu podjęcie uchwał w zakresie funduszu sołeckiego na 
2016r. Harmonogram będzie zamieszczony na stronie internetowej gminy, a ogłoszenia         
o poszczególnych zebraniach zostaną wywieszone na tablicach sołeckich. 

Zapoznałem się ze stanem wszystkich oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie gminy,      
w tym z koniecznymi do wykonania w najbliższym czasie remontami infrastruktury wodno-
ściekowej.  

Podpisałem umowy notarialne na sprzedaż nieruchomości gminnych. 
 
W w/w okresie wydałem 8 zarządzeń:  
- nr 57/15 i 58/15 dotyczą nieruchomości gminnych i niewykonania prawa pierwokupu, 
- nr 59/15 dotyczy dokumentacji niearchiwalnej z wyborów prezydenckich, 
- nr 60/15 i 61/15 są związane z przyznaniem środków finansowych na realizację zadań         
przez organizację pozarządową w zakresie sportu i upowszechniania tradycji narodowej, 
- nr 62/15 związane jest ze zmianą planu dochodów i wydatków w następstwie zmiany 
dotacji celowych z budżetu państwa, 
- nr 63/15 i 64/15 dotyczą wrześniowego referendum - powołania komisji obwodowych           
i koordynatorów do obsługi informatycznej. 
 
Treść zarządzeń jest sukcesywnie zamieszczana w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 28 lipca br. przekazano 
Wojewodzie Wielkopolskiemu.  

Cztery uchwały zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, tj.:  
- o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za lata 2015-2024,  
- o zmianie uchwały budżetowej na rok 2015, 
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- w sprawie emisji obligacji komunalnych, 
- o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu szamotulskiego (remont chodnika                         
w Grzebienisku).  
 
Dwie uchwały zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, tj.: 
- uchwała o zmianie uchwały budżetowej na 2015r.,  
- uchwała o nadaniu nazw ulic w Wilczynie. 
 
 

WÓJT 
 /~/ Roman Boguś 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 

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


