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Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 12 czerwca do 14 lipca 2015r. 
 
 
 
 
W ww. okresie brałem udział w wernisażu zorganizowanym przez Muzeum Zamek Górków 
pn. „W małym miasteczku”, w uroczystości oznakowania znakiem powstańczym mogiły ś.p. 
Stanisława Wojciechowskiego z Mieścisk oraz w jubileuszach: 55-lecia Koła Łowieckiego 
„Szarak” w Szamotułach i 70-lecia OSP Niewierz. 

W związku z przypadającym w tym czasie końcem roku szkolnego 2014/2015 uczestniczyłem 
w absolutorium przedszkolaków z Przedszkola w Dusznikach oraz w uroczystościach 
związanych z zakończeniem roku szkolnego w Gimnazjach i Szkołach Podstawowych              
w Dusznikach i w Grzebienisku. 

Brałem udział w obchodach Dni Sękowa oraz w ognisku na polanie Czarny Bocian, 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
DUSZEK. 

Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji stałych i spotkałem się z dyrektorami placówek 
oświatowych z terenu gminy w związku z końcem roku szkolnego.  

Reprezentowałem Urząd Gminy Duszniki podczas uroczystości pogrzebowych Józefa 
Osińskiego – pracownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach oraz 
Władysława Liszkowskiego i Kazimierza Danielczaka.  

Uczestniczyłem w konferencji dotyczącej 25-lecia działalności Wielkopolskiego Ośrodka 
Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz w seminarium pt. Odpowiedzialność 
władz wykonawczych JST z tytułu zarządzania finansami, przygotowanym przez 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. W dniach 29 czerwca do 3 lipca br. brałem 
udział w wyjeździe stażowym do Czech, Austrii i Niemiec, którego tematem były najnowsze 
rozwiązania w zakresie infrastruktury wodociągowej, w świetle obowiązujących w UE 
przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wyjazd został zorganizowany przez WOKiSS      
w Poznaniu. 
 
W w/w okresie wydałem 12 zarządzeń:  
- nr 45/15, 46/15 i 47/15 z dnia 18 czerwca br. ws. powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
- 48/15, 49/15 i 50/15 z dnia 23 czerwca br. ws. powołania komisji konkursowej na 
stanowisko dyrektora – odpowiednio – Gimnazjum w Dusznikach, Szkoły Podstawowej         
w Dusznikach i Szkoły Podstawowej w Sędzinku, 
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- 51/15 i 52/15 z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 
położonej na terenie miejscowości Duszniki – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 
odpowiednio: dz.ew. nr 883/22 i 883/23, 
- 53/15 z dnia 6 lipca br. ws. zmiany zarządzeń Nr 13/15 i 14/15 z dnia 18 lutego 2015r., 
- 54/15 z dnia 6 lipca br. ws. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej, 
położonej na terenie miejscowości Młynkowo (dz.ew. nr 198), stanowiącej własność Gminy 
Duszniki, 
- 55/15 z dnia 7 lipca br. ws. powołania Zespołu ds. nadania nazw ulicom i drogom 
wewnętrznym na terenie miejscowości Wilczyna, 
- 56/15 z dnia 10 lipca br. ws. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika 
wyborczego. 
 
Treść zarządzeń jest sukcesywnie zamieszczana w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 23 czerwca br. przekazano 
Wojewodzie Wielkopolskiemu.  

Uchwały: o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za lata 2015-2024 oraz 
o zmianie uchwały nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 grudnia 2014r. ws. uchwały 
budżetowej na rok 2015 zostały również przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej          
w Poznaniu.  

Trzy uchwały zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, tj.: 
- uchwała o zmianie uchwały budżetowej jw.,  
- uchwała o zmianie uchwały nr XXV/140/08 z dnia 25.03.2008r. ws. zasad wydzierżawiania 
lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Duszniki, 
- uchwała ws. zmiany uchwały ws. szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach Gminy 
Duszniki oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym wymiarze godzin. 
 
 
 

           WÓJT 
  /~/ Roman Boguś 

 
 
 
Otrzymują: 

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


