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Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 15 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. 

 
 
 
W ww. okresie brałem udział w jasełkach przygotowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Dusznikach z okazji 3-lecia działalności placówki, w dusznickich obchodach 97. Rocznicy 
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz w imprezie sylwestrowej przygotowanej przez 
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach. 

W związku z okresem świątecznym, uczestniczyłem w spotkaniach wigilijno-opłatkowych                       
z kombatantami zamieszkałymi na terenie gminy, z Klubem Seniora „Złoty Kłos”,                      
z mieszkańcami sołectwa Chełminko i Niewierz, z Zespołem „Duszniczanka”, z Klubem 
Sportowym „Sękowo”, z Chórem „Halka”, z pracownikami BPiCAK w Dusznikach, z Zarządem 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dusznikach oraz w szkołach w 
Dusznikach i w Grzebienisku.  

Uczestniczyłem również w spotkaniach noworocznych na zaproszenie Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, pniewskiego Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy Pniewy. 

Reprezentowałem samorząd na uroczystości pogrzebowej małżonki radnego Rady Gminy 
Duszniki. 
 
W w/w okresie wydałem 10 zarządzeń, w tym: 
- dwa zarządzenia związane z powołaniem komisji w konkursach dla organizacji 
pozarządowych na realizację zadań pożytku publicznego w 2016 roku, 
- trzy zarządzenia dotyczące spraw organizacji pracy w Urzędzie Gminy Duszniki, tj. 
regulamin organizacyjny, pracy i wynagradzania, 
- cztery zarządzenia dotyczące spraw finansowych, tj. o uruchomieniu rezerwy ogólnej          
w budżecie na 2015 r., o zmianie WPF’u, o zmianie uchwały budżetowej na 2015 r. oraz         
o przekazaniu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w jednostkach 
organizacyjnych, 
- jedno zarządzenie ws. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej               
w miejscowości Wierzeja. 
 
Treść zarządzeń jest sukcesywnie zamieszczana w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 29 grudnia 2015 r. przekazałem 
Wojewodzie Wielkopolskiemu. Siedem uchwał zostało przekazanych Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu, tj.: o zmianie WPF, o zmianie uchwały budżetowej na rok 2015, 
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o ustaleniu wykazu wydatków niewygasających z końcem 2015 roku, o zmianie uchwały        
o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie remontu 
chodnika w Grzebienisku, o uchwaleniu WPF na lata 2016-2024, o uchwaleniu budżetu na 
2016 rok oraz o zmianie uchwały ustalającej diety radnych i sołtysów (w zakresie 
podwyższenia diet dla sołtysów). 

Zmiana uchwały budżetowej na 2015 rok oraz uchwała budżetowa na 2016 rok zostały 
przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

WÓJT 
 

      Roman Boguś 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem biura Rady 
2. a/a  


