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RO.0057.4.2016 

 

Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 15 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. 

 

W ww. okresie brałem udział w uroczystościach z okazji pierwszej rocznicy powstania 

szamotulskiej grupy PaT oraz w wystawie „Pod wodzą św. Floriana” w Muzeum Górków  

w Szamotułach oraz w charytatywnym turnieju siatkówki halowej, organizowanym przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz poszkodowanej w pożarze rodziny z Dusznik. Miałem 

przyjemność odwiedzić przedszkole w Grzebienisku w ramach akcji „Cała gmina czyta 

dzieciom”. Odbyłem również spotkanie z rodzicami dzieci ze Szkoły Podstawowej  

w Sędzinku. 

Uczestniczyłem w zebraniu Zarządu Gminnego OSP. Dodatkowo, odbyłem spotkania  

z sołtysami sołectw:  Mieściska- Sarbia, Duszniki, Sędzinko-Zalesie oraz Ceradz Dolny.  

W związku z okresem wielkanocnym gościłem na „śniadaniu wielkanocnym”  

na zaproszenie klubu seniora „Złoty Kłos”. Wziąłem udział w spotkaniu w ramach Lokalnej 

Grupy Działania KOLD, zorganizowanym przez Gminę Duszniki. Odwiedziłem też 

podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

W dniach od 7 do 10 kwietnia br. w Dusznikach odbywał się Indywidualny Turniej Gminy 

Duszniki w Tenisie Stołowym – Memoriał Kazimierza Bartoszaka, w którym wziąłem udział 

jako członek Komitetu Organizacyjnego i Honorowego. 

 

W w\w. okresie wydałem 12 zarządzeń w następujących sprawach: 

- zbycia nieruchomości gminnej na terenie Sędzinka, 

- zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

- wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, 

-odwołania dotychczasowego i powołania nowego Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji w Urzędzie Gminy, 

- powołania Komisji ds. postępowania z dokumentacją niearchiwizowaną z referendum 

ogólnokrajowego z 6 września 2015 oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP z 25 października 

2016r., 

- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach  

do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego,  

- upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, 

- powołania Zastępcy Wójta Gminy Duszniki, 

- upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Duszniki do załatwiania indywidualnych spraw  

z zakresu administracji publicznej, 
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- upoważnienia Zastępcy Wójta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych oraz składania 

oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Duszniki, 

- zasad postępowania w przypadku kontroli zewnętrznych oraz określeniu książki kontroli 

zewnętrznych, 

- ogłoszenia naboru na wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Duszniki 

oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności. 

 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 22 marca 2016 r. oraz uchwałę 

podjętą na sesji zwołanej 5 kwietnia 2016 r. przekazałem Wojewodzie Wielkopolskiemu.  

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zostały przekazane  

3 uchwały tj.: o zmianie uchwały budżetowej na rok 2016, w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Duszniki” oraz uchwała o nadaniu nazwy ulicy w Sękowie. 

 

WÓJT 

 

                     Roman Boguś 

Otrzymują: 

1. Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem biura Rady 

2. a/a 

 

 

 

 

 

 

  


