
SPRAWOZDANIE NR 9/2021 
WÓJTA GMINY DUSZNIKI 

z dnia 25 września 2021 r. 

sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki za okres od 18 sierpnia 
2021 r. do 25 września 2021 r. 

28 sierpnia uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych. 

1 września brałem udział w II posiedzeniu Zgromadzenia Związku 
Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z udziałem Starostów, 
Burmistrzów i Wójtów z naszego regionu. 

2 września w urzędzie odbyło się spotkanie, na którym powierzyłem pełnienie 
funkcji Dyrektorów Szkół Podstawowych Dusznikach i Grzebienisku. W spotkaniu 
brała udział Pani Genowefa Wasiak Kurator Oświaty z Poznania. 

3 września uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Klub Seniora 
„Złoty Kłos”. 

5 września na zaproszenie Burmistrza Jarosława Przewoźnego brałem udział 
w Dożynkach Gminy Pniewy. 

15 września wziąłem udział w spotkaniu studyjnym w Dziennym Domu Opieki 
Medycznej w Pniewach. Celem wizyty było zapoznanie z działalnością Dziennego 
Domu Opieki Medycznej oraz sprawy bieżące. W spotkaniu uczestniczyła 
Starosta Pani Beata Hanyżak oraz Wójtowie i Burmistrzowie z naszego powiatu. 

W wyżej wymienionym okresie brałem udział w zebraniach sołeckich,  
mających na celu uchwalenie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 
w:  Sędzinku-Zalesie, Sędzinach, Niewierzu, Podrzewiu, Wierzei, Wilkowie, 
Dusznikach, Brzozie-Grodziszczku, Grzebienisku, Ceradzu Dolnym, Sarbii, 
Chełminku, Wilczynie, Mieściskach, Zakrzewku, Kunowie, Młynkowie. 

W wyżej wymienionym okresie we wrześniu brałem udział w walnych 
zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Ochotniczych Straży Pożarnych naszej 
gminy. 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

- ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Duszniki 
oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności, 

- zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej oraz 
wprowadzenia Regulaminu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Duszniki, 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 
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- wprowadzenia Regulaminu organizacji i uczestnictwa w imprezie „Dożynki 
Gminne” w dniu 28 sierpnia 2021, 

- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki za 
I półrocze 2021 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacją z wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury, 

- powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Dusznikach, 

- przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Józefa Gibowskiego w Grzebienisku, 

- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Dusznikach, 

- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Gibowskiego w Grzebienisku, 

- przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku na podstawie 
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

- przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku na podstawie 
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

- ustalenia stawki godzinowej za wynajem pojazdów mechanicznych oraz 
pracowników z Komunalnego Zakładu Budżetowego do prac zleconych, 

- zmieniające zarządzenie w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi komunalne 
o charakterze użyteczności publicznej, 

- powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw 
Panu Tadeuszowi Zimnemu – zastępcy Wójta Gminy Duszniki, 

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

- sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 87/2020 Wójta Gminy 
Duszniki z dnia 8 października 2020 w sprawie zasad przydzielania 
pracownikom Urzędu Gminy odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej 
oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzednich sesjach w dniach 
19 sierpnia oraz 7 września br. przekazałem Wojewodzie 
Wielkopolskiemu. Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego przekazałem uchwały w sprawie: 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 
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- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 
2021/2022. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem uchwały w sprawie: 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030, 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021 – 2030, 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 
2021/2022. 
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