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Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 8 maja do 11 czerwca 2015r. 
 
 
 
 
W w/w okresie brałem udział w otwarciu Tygodnia Bibliotek i w wystawie poświęconej 
obchodom Dnia Zwycięstwa w Dusznikach oraz w koncercie jubileuszowym z okazji 70-lecia 
Zespołu Folklorystycznego SZAMOTUŁY. Na zaproszenie Starosty Szamotulskiego i Rady 
Powiatu uczestniczyłem również – wraz z Przewodniczącym Rady Gminy - w spotkaniu           
z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego. Brałem także udział w uroczystościach Strzelania 
Zielonoświątkowego zorganizowanego przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Grzebienisku     
i w spotkaniu z okazji Dnia Matki, przygotowanym przez Stowarzyszenie Kulturalne 
„Podrzewianka”.  

Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji stałych Rady i przeprowadziłem rozmowy 
kwalifikacyjne z 9 kandydatami na stanowisko ds. obsługi biura Rady w Urzędzie Gminy 
Duszniki, w wyniku których wybrałem i zatrudniłem pracownika.  

Reprezentowałem Urząd Gminy Duszniki podczas uroczystości pogrzebowych Pana 
Eugeniusza Majdy – wieloletniego sołtysa wsi Wierzeja i członka Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Uczestniczyłem w seminarium nt. organizacji i finansowania transportu publicznego               
w gminie, które odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz            
w marszu pod hasłem „Mam odwagę iść przez życie moją własną drogą – STOP 
NARKOTYKOM”, zorganizowanym w ramach programu Komendy Głównej Policji 
„Profilaktyka a Ty” (w skrócie PaT) we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej 
przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach. 
 
Podpisałem umowę na odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Duszniki z firmą LS PLUS 
oraz 2 umowy na sprzedaż nieruchomości w Dusznikach i Sędzinku. 
 

W w/w okresie wydałem 12 zarządzeń:  
- nr 33/15 z 18 maja br. ws. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie 
miejscowości Duszniki – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz. ew. nr 883/26), 
- nr 34/15 z 18 maja br. ws. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie 
miejscowości Sędzinko – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz. ew. nr 524/12), 
- nr 35/15 z 18 maja br. ws. zmiany zarządzenia nr 26/15 z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie 
powołania obwodowych komisji wyborczych, 
- nr 36/15 z 18 maja br. ws. pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Duszniki w dniu 24 maja 
2015r. w związku z II-gą turą wyborów Prezydenta RP, 
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- nr 37/15 z 22 maja br. ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 
2015 – 2024, 
- nr 38/15 z 22 maja br. ws. zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot 
dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa i budżetów innych jednostek samorządu 
terytorialnego w 2015r., 
- nr 39/15 z 26 maja br. ws. wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej 
dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina 
Duszniki, 
- nr 40/15 z 26 maja br. ws. powołania Komisji do likwidacji formularzy dowodowych, 
- nr 41/15 z 3 czerwca br. ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach, 
- nr 42/15 z 3 czerwca br. ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dusznikach, 
- nr 43/15 z 3 czerwca br. ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Sędzinku, 
- nr 44/15 z 11 czerwca br. ws. powołania Komisji ds. postepowania z dokumentacją 
niearchiwalną z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 
2014r. 
 
Treść zarządzeń jest sukcesywnie zamieszczana w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzednich sesjach w dniach 18 i 26 maja przekazano 
Wojewodzie Wielkopolskiemu. Uchwały: o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 
2014r. oraz o udzieleniu Wójtowi Gminy Duszniki absolutorium za 2014r. zostały również 
przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.  
 
 
 

           WÓJT 
  /~/ Roman Boguś 

 
 
 
 
Otrzymują: 

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


