
SPRAWOZDANIE NR 4/2021 
WÓJTA GMINY DUSZNIKI 

z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki 
za okres od 20 marca 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r. 

26 marca uczestniczyłem w spotkaniu z Wojewodą Wielkopolskim Michałem 
Zielińskim. 

29 marca brałem udział w wideokonferencji  zorganizowanej przez LGD KOLD 
w sprawie przygotowania do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

2 kwietnia uczestniczyłem w wideokonferencji ze Starostą Szamotulskim oraz 
wójtami i burmistrzami naszego powiatu na temat Punktów Szczepień Masowych 
na terenie powiatu. 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

- powołania Zespołu ds. dostępności, 

- ustalenia zasad opracowywania, wydawania i rejestracji upoważnień 
i pełnomocnictw pracownikom Urzędu Gminy Duszniki, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw, 

- zmiany Zarządzenia nr 87/20 z dnia 08.10.2020 r. w sprawie zasad 
przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Duszniki odzieży roboczej i środków 
ochrony indywidualnej oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży 
roboczej, 

- przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki 
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 
oraz informacji o stanie mienia, 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

- ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz powołania 
Komisji Rekrutacyjnej, 

- niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie 
miejscowości Grzebienisko (dz. ew. nr 377/14) 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 23 marca 
przekazałem Wojewodzie Wielkopolskiemu. Do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego przekazałem uchwały w sprawie: 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 
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-„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2021 r.” 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem uchwały w sprawie: 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021 - 2029 

-zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

-zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku 
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa budynku stacji uzdatniania 
wody w Sarbii, Gmina Duszniki”. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem zarządzenia 
w sprawie: 

- przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki 
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 
oraz informacji o stanie mienia, 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r. 

 

   

Wójt 
 
 

Roman Boguś 

Otrzymują: 

1.  Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem Biura Rady 

2.  a/a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 49E6E458-EB42-4E80-85E9-2ED1146BF2AE. Podpisany Strona 2


	Sprawozdanie
	Tiret - (1)
	Tiret - (2)
	Tiret - (3)
	Tiret - (4)
	Tiret - (5)
	Tiret - (6)
	Tiret - (7)
	Tiret - (8)
	Tiret - (9)
	Tiret - (10)
	Tiret - (11)
	Ustęp 1
	Ustęp 2


