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Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 15 września do 20 października 2015 r. 

 
 
W ww. okresie brałem udział w zebraniach wiejskich, mających na celu podjęcie uchwał ws. 
funduszu sołeckiego w 2016 roku, spotkaniach dotyczących opracowania nowej Strategii 
Gminy Duszniki na lata 2016-2024 oraz w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi z terenu 
Gminy Duszniki, które dotyczyło konsultacji projektu programu współpracy w 2016 roku. 

Na zaproszenie instytucji i organizacji reprezentowałem gminę podczas powiatowych 
zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP w Morminie (gm. Ostroróg), na Dniu Sportu 
dla Osób Niepełnosprawnych w Kwilczu, w Pikniku Trzech Pokoleń w Dusznikach oraz                      
w III Dusznickim Turnieju Bocci. 

Uczestniczyłem również w uroczystości ślubowania i pasowania na ucznia pierwszoklasistów 
ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach oraz w otwarciu ścieżki edukacyjnej przy grodzisku       
w Zalesiu, przygotowanej przez Stowarzyszenie Gród Zalesie.   

Podpisałem umowę na sprzedaż nieruchomości w Grzebienisku (dz.ew. 418/16). 
 
 
W w/w okresie wydałem 7 zarządzeń, w tym: 
- trzy zarządzenia związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, 
zaplanowanych na 25 października br., 
- dwa zarządzenia związane ze zmianami w uchwale budżetowej, tj. informacja o dochodach                 
i wydatkach w jednostkach i zmiana planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot 
dotacji celowych z budżetu państwa, 
- zarządzenie ws. sprzedaży nieruchomości w Grzebienisku w trybie przetargu 
nieograniczonego, 
- zarządzenie ws. konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
 
Treść zarządzeń jest sukcesywnie zamieszczana w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 22 września br. przekazałem 
Wojewodzie Wielkopolskiemu. Trzy uchwały zostały przekazane Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu, tj.: o zmianie WPF, o zmianie uchwały budżetowej na rok 2015 
oraz o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie 
remontu drogi nr 1893P na odcinku Wilkowo - Grodziszczko, natomiast dwie uchwały zostały 
przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, tj. 
uchwała budżetowa oraz uchwała dotycząca odbioru odpadów komunalnych. 
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Zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) informuję, że wszystkie osoby zobowiązane do złożenia 
wójtowi oświadczenia majątkowego w 2015 roku dochowały ustawowych terminów. 
Wszystkie oświadczenia zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym. Do dnia 
przygotowania niniejszej informacji nie otrzymałem analizy oświadczeń majątkowych, 
dokonanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.    

 

WÓJT 
 

      Roman Boguś 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem Biura Obsługi Rady 
2. a/a  


