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Duszniki, 15 lutego 2016 roku 
RO.0057.2.2016 

 

Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 15 stycznia 2016 r. do 15 lutego 2016 r. 

 
W ww. okresie brałem udział w debacie społecznej na zaproszenie Komendanta 
Powiatowego Policji w Szamotułach, dotyczącej tworzenia map zagrożenia,                                
w uroczystości przekazania samochodu pożarniczego jednostce OSP w Niewierzu oraz                      
w obchodach Światowego Dnia Chorych w Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach. 

W związku z trwającym okresem karnawałowym uczestniczyłem w zabawie zorganizowanej 
przez Klub Seniora „Złoty Kłos” w Dusznikach, w koncercie zimowym na zaproszenie 
absolwentów i uczniów Zespołu Szkół w Grzebienisku oraz w spotkaniach noworocznych:                              
z mieszkańcami sołectwa Chełminko oraz na zaproszenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.  

Uczestniczyłem również w dwudniowym Zjeździe Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast  
i Starostów zorganizowanym w ramach programu WOKiSS. 

W w/w okresie wydałem 5 zarządzeń: 
- zarządzenie dot. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Wierzei, 
- zarządzenie dot. powołania Komisji Antymobbingowej, 
- zarządzenie dot. ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek, 
- zarządzenie dot. nadania Regulaminu GKRPA, 
- zarządzenie zmieniające „Politykę bezpieczeństwa Urzędu Gminy Duszniki”. 
  
Treść zarządzeń jest sukcesywnie zamieszczana w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 26 stycznia 2016 r. przekazałem 
Wojewodzie Wielkopolskiemu. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 
nr XVII/122/15 została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu,  

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zostały przekazane 
trzy uchwały tj.: o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016, o zmianie kryteriów 
stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki oraz 
o szczegółowych warunkach udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej 
pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”. 

WÓJT 
 

      Roman Boguś 
Otrzymują: 

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


