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Sprawozdanie z prac 

Wójta Gminy Duszniki 

za okres od 18 sierpnia do 14 września 2015r. 
 
 
W ww. okresie brałem udział w uroczystościach z okazji tradycyjnego święta plonów - jako 
gospodarz Dożynek Gminnych w Dusznikach oraz jako reprezentant samorządu w Dożynkach 
Powiatowych w Kaźmierzu i Dożynkach Gminnych w Pniewach. W związku                                 
z przygotowaniami do dożynek gminnych odwiedziłem Starostę i Starościnę dożynek: 
Mateusza Czeszyńskiego z Dusznik i Katarzynę Czajkę z Wierzei. 

Uczestniczyłem w inauguracji roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum i w Szkole 
Podstawowej w Dusznikach, w Szkole Podstawowej w Sędzinku oraz w Zespole Szkół              
w Grzebienisku, w szkoleniu dotyczącym funduszu sołeckiego oraz w związanych z nim 
zebraniach wiejskich w Podrzewiu, Mieściskach, Młynkowie, Zakrzewku, Niewierzu, 
Wilczynie i Sękowie.   

Wziąłem udział w uroczystości jubileuszu 25-lecia Zespołu Niewierzanka oraz w powitaniu 
Piotra Liska, duszniczanina, który zdobył brązowy medal w skoku o tyczce na tegorocznych 
Lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Pekinie. Jako przedstawiciel samorządu gminy 
uczestniczyłem w pogrzebie Wojciecha Wegnera, wieloletniego nauczyciela szkół 
podstawowych w Niewierzu i w Dusznikach. 

W dniach 3-5 września br. reprezentowałem gminę podczas spotkań z oficjalną delegacją 
partnerskiej Gminy Illuka z Estonii.      

Podpisałem umowę na emisję obligacji gminnych. 
 
W w/w okresie wydałem 13 zarządzeń, w tym: 
- trzy zarządzenia ws. powierzenia stanowiska dyrektora, odpowiednio: Gimnazjum               
w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku i Szkoły Podstawowej w Dusznikach, 
- dwa zarządzenia ws. zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w referendum 
ogólnokrajowym i jedno ws. pełnienia dyżurów w dniu głosowania, 
- ws. uchylenia zarządzeń dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością             
w urzędzie, 
- dotyczące opracowywania projektu budżetu na 2016 r. oraz w sprawie zmiany planu 
dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa, 
- dwa zarządzenia związane z procedurą udzielania zamówień publicznych do i powyżej 30 
tys. euro, 
- w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego w październikowych wyborach do Sejmu      
i Senatu RP, 
- dotyczące stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych. 
 
Treść zarządzeń jest sukcesywnie zamieszczana w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 25 sierpnia br. przekazałem 
Wojewodzie Wielkopolskiemu. Dwie uchwały zostały przekazane Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu, tj.: o zmianie WPF oraz o zmianie uchwały budżetowej na rok 
2015, natomiast cztery uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi 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  


