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Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 15 lutego 2016 r. do 14 marca 2016 r. 

 

W ww. okresie brałem udział w debacie społecznej dotyczącej tworzenia lokalnych map 

zagrożenia na zaproszenie Kierownika Posterunku Policji w Dusznikach oraz w spotkaniu 

poświęconym sprawom dofinansowań inwestycji, obiektów i klubów sportowych  

na zaproszenie posła Jakuba Rutnickiego. 

Uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych zespołu „Duszniczanka” i OSP Ceradz Dolny 

oraz w zebraniu organizacyjnym z sołtysami. Dodatkowo, odbyłem spotkania  

z sołtysem Kunowa i sołtysem sołectwa Brzoza- Grodziszczko. Brałem udział w obchodach 

„Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Dusznikach. 

Uczestniczyłem w spotkaniach z okazji „Dnia Kobiet” w Centrum Animacji Kultury,  

oraz na zaproszenie sołtysa z sołectwa Brzoza-Grodziszczko, a także w „Dniach Otwartych 

Treningów Kendo” i w organizowanej przez OSiR „I Dusznickiej Koronie Dogtrekkingu”.   

W związku z przyznaniem stypendiów dla uzdolnionych uczniów odwiedziłem Gimnazjum 

oraz Szkołę Podstawową w Dusznikach w celu wręczenia stypendystom listów 

gratulacyjnych.  

W związku z tragedią jaka miała miejsce w Dusznikach w nocy z 29 lutego na 1 marca, 

koordynowałem działania mające na celu pomoc poszkodowanej rodzinie. Uczestniczyłem 

też w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłych dzieci. 

 

W w/w okresie wydałem 4 zarządzenia w następujących sprawach: 

- powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o Stypendium Wójta 

- stawek czynszu za lokale użytkowe i grunty 

-przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych dochodach i wydatkach  

w tych jednostkach 

- wyznaczenia podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego 

Treść zarządzeń jest sukcesywnie zamieszczana w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 23 lutego 2016 r. oraz uchwałę 

podjętą na sesji nadzwyczajnej zwołanej 2 marca 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 została przekazana 

jedna uchwała tj.: o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016. 
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WÓJT 

 

                     Roman Boguś 

Otrzymują: 

1. Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem biura Rady 

2. a/a  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


