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Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 20 kwietnia do 8 maja 2015r. 
 
 
 
 
W w/w okresie brałem udział w obchodach jubileuszu 90-lecia OSP Wierzeja i gminnych 
obchodach Dnia Strażaka oraz w uroczystościach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 
Maja, które zostały przygotowane przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w 
Dusznikach 

Ponadto, uczestniczyłem w posiedzeniach komisji stałych Rady, w wyjazdowej sesji Rady 
Powiatu Szamotulskiego, która miała miejsce 29 maja br. w Kaźmierzu,  w zebraniu sołeckim 
w Sękowie, które odbyło się w związku z wyborami uzupełniającymi sołtysa i w zebraniu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie.  

Brałem udział w pokazie instruktażowym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w 
ramach projektu przygotowanego przez OSP Duszniki i Bibliotekę Publiczną o nazwie 
„Uczymy pomagać”. Pokazy takie będą organizowane w świetlicach wiejskich na terenie 
gminy w uzgodnieniu z sołtysami. 

Uczestniczyłem również w dwóch konferencjach: pierwsza z nich odbyła się we Wronkach       
i dotyczyła znowelizowanego prawa zamówień publicznych, a druga w Tarnowie Podgórnym 
nt. „Odkodowany biznes – odkodowany samorząd”. Wziąłem też udział w dwudniowym 
szkoleniu w ramach Akademii Wójta zorganizowanej przez WOKiSS oraz w spotkaniu 
partnerów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej powiatu szamotulskiego, 
zorganizowanym we Wronkach przez Sieć Współpracy Barka i Powiat Szamotulski. 
 
Podpisałem umowę na obsługę bankową gminy z Bankiem Spółdzielczym Duszniki. 
 

 

 

W w/w okresie wydałem 6 zarządzeń:  
- nr 26/15 z 20 kwietnia br. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych, 
- nr 27/15 z 20 kwietnia br. ws. ustanowienia koordynatora gminnego do spraw 
informatycznej obsługi wyborów na terenie Gminy Duszniki i operatorów informatycznej 
obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Duszniki, w wyborach Prezydenta RP w 
2015r., 
- nr 28/15 z 28 kwietnia br. ws. zmiany zarządzenia nr 26/15 z dnia 20 kwietnia 2015r. ws. 
powołania obwodowych komisji wyborczych, 
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- nr 29/15 z 5 maja br. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej i przeprowadzenia postepowania 
rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora ds. obsługi biura rady w Urzędzie Gminy w 
Dusznikach, 
- nr 30/15 z 7 maja br. ws. zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot 
dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2015 roku, 
- nr 31/15 z 7 maja br. ws. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych 
kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach, 
- nr 32/15 z 7 maja br. ws. pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Duszniki w dniu 10 maja 
2015r. w związku z wyborami prezydenta RP. 
 
Treść zarządzeń jest sukcesywnie zamieszczana w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji przekazano Wojewodzie 
Wielkopolskiemu. Uchwały: o zmianie WPF, zmianie uchwały budżetowej, emisji obligacji       
i zasad korzystania ze świetlic wiejskich zostały również przesłane do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu. Uchwały: ws. zmiany uchwały budżetowej, metod ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zasad korzystania ze świetlic wiejskich 
zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

           WÓJT 
  /~/ Roman Boguś 

 
 
 
 
Otrzymują: 

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


