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Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 13 lutego do 16 marca 2015r. 
 
 
 
2 marca br. rozpoczął się cykl spotkań wiejskich dla wyboru nowych sołtysów i rad sołeckich. 
Odbyły się one już w sołectwach: Duszniki, Wierzeja, Sędziny, Sędzinko-Zalesie, Podrzewie i 
Młynkowo. W każdym z zebrań brałem osobisty udział.  
 
Ponadto, uczestniczyłem w posiedzeniach komisji stałych Rady, w zebraniach strażackich, w 
spotkaniach z okazji Dnia Kobiet zorganizowanych w Podrzewiu, Chełminku i Dusznikach i w 
„Karnawałowym Przedpołudniu” Stowarzyszenia Duszek. Zapoznałem się ze stanem 
obiektów sportowych na terenie gminy i potrzebami wynikającymi z bieżącego 
utrzymywania. Wziąłem udział w spotkaniu Stowarzyszenia KOLD oraz w seminarium 
zorganizowanym przez WOKISS w Poznaniu nt. roli i znaczenia Komisji Rewizyjnej w 
jednostkach samorządu terytorialnego.  
 
W dniach od 12 do 15 marca br. w hali sportowo-widowiskowej w Dusznikach odbywał się 
Memoriał Kazimierza Bartoszaka w tenisie stołowym, w którym wziąłem udział jako 
przedstawiciel komitetu organizacyjnego i honorowego (dzień otwarcia zawodów i dzień 
finału). 
 

 

W w/w okresie wydałem 7 zarządzeń. Dwa z nich (13/15 i 14/15 z dnia 18 lutego br.) 
dotyczą upoważnienia Skarbnika Gminy i Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do 
wydawania decyzji, w czasie nieobecności wójta. Pozostałe dotyczą:  
- 15/15 z 19 lutego br.- bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w 
Podrzewiu (dz.ew. nr 449/1), 
- 16/15 z 6 marca br. – zmiany zarządzenia ws. przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2014, 
- 17/15 z 12 marca – zmiany zarządzenia nr 1/15 ws. ustalenia terminu przeprowadzenia 
wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, 
- 18/15 z 12 marca br. – przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych 
kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach, 
- 19/15 z 12 marca br. – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Treść zarządzeń jest zamieszczona w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 

Uchwały Rady Gminy podjęte na ostatniej sesji przekazano 2 marca br. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu. Uchwały o zmianie WPF i zmianie uchwały budżetowej również 2 marca 
br. zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Uchwały ws. zmiany 
uchwały budżetowej oraz ws. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
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rekrutacyjnym do przedszkoli w gminie zostały przekazane do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ich publikacja nastąpiła odpowiednio 3 marca 
br. (poz. 1195) i 9 marca br. (poz. 1319). 
 
 

           WÓJT 
  /~/ Roman Boguś 

 
 
 
 
Otrzymują: 

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


