
SPRAWOZDANIE NR 6/2022 
WÓJTA GMINY DUSZNIKI 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki za okres od 18 czerwca r. do 
29 lipca 2022 r. 

18 czerwca brałem udział w Festynie rodzinnym w Kunowie. Festyn 
zorganizował Sołtys wraz z Radą Sołecką. 

23 czerwca gościłem w Urzędzie dzieci z klasy 1 c wraz z wychowawcą 
Agnieszką Łodygą ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach. 

24 czerwca brałem udział w zakończeniu roku szkolnego w szkołach 
w Grzebienisku i w Dusznikach, gdzie wręczyłem nagrody dla najwybitniejszych 
uczniów klas ósmych. 

25 czerwca byłem obecny na Festynie rodzinnym w Sarbii, zorganizowanym 
przez Sołtysa wraz z Radą Sołecką. Również w tym dniu uczestniczyłem 
w Festynie rodzinnym w Podrzewiu. Festyn zorganizowała Sołtys wraz z Radą 
Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną Podrzewie i Kołem Gospodyń Wiejskich. 
W tym dniu brałem także udział w uroczystym powitaniu wozu bojowego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynkowie.  

 
 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

- powołań Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych, 
ubiegających się o awans na stopień nauczycieli mianowanych, 

- zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., 

- wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Sędzinku do zastępowania 
dyrektora tej szkoły w przypadku jego nieobecności, 

- ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych 
i nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Duszniki, 

- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia 
w trybie bezprzetargowym, 

- upoważnienia inspektora ds. podatków do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej, 

-  przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku na podstawie 
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Stowarzyszenie Klub Seniora Złoty Kłos). 
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Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzednich sesjach w dniu 
21 czerwca oraz 5 lipca 2022r. przekazałem Wojewodzie 
Wielkopolskiemu.  

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
przekazałem uchwały w sprawie: 

- zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., 

- nadanie nazwy ulicy Makowa w miejscowości Grzebienisko, 

- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LIX/381/22 Rady 
Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLIX/313/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie 
określenia zasad ustalenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem uchwały w sprawie: 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2021 rok, 

- udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2021 rok, 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032, 

- zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem zarządzenia: 

- Nr 57/22 oraz Nr 65/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 

WÓJT 

       Roman Boguś 

Otrzymują: 

1.  Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem Biura Rady 

2.  a 
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