
SPRAWOZDANIE NR 10/2021 
WÓJTA GMINY DUSZNIKI 

z dnia 27 października 2021 r. 

Sprawozdanie z prac za okres od 26 września 2021 r. do 27 października 
2021 r. 

6-8 października brałem udział w szkoleniu zorganizowanym przez WOKiSS. 

11 października byłem obecny na pierwszym dniu zajęć adaptacyjnych dzieci 
i rodziców w wyremontowanym oddziale przedszkolnym na ul. Broniewskiego 
w Dusznikach. 

13 października zorganizowałem spotkanie wójtów i burmistrzów grupy 
lokalnej KOLD w sali wiejskiej  w Grzebienisku. 

14 października uczestniczyłem w obchodach Dnia Edukacji Narodowej 
w szkołach i przedszkolach naszej gminy. 

19 października brałem udział w spotkaniu w sprawie drastycznych podwyżek 
gazu w G.EN GAZ ENERGIA. Zebranie odbyło w Tarnowie Podgórnym. 

26 października zorganizowałem w Urzędzie spotkanie Młodzieżowej Rady 
Gminy Duszniki. 

Również w tym dniu uczestniczyłem w spotkaniu z Wojewodą Wielkopolskim 
Michałem Zielińskim. Wizyta odbyła się w starostwie powiatowym, w której 
uczestniczyli włodarze z całego powiatu. Podczas spotkania Wojewoda wręczał 
promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji 
Strategicznych. 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

- przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku na podstawie 
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

- wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń, 

- ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej, 

- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki, 

- ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz powołania 
Komisji Rekrutacyjnej, 

- upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach do 
załatwienia spraw dotyczących powierzenia Grantu w ramach Konkursu 
Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – „Granty PGR”, 
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- przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przyjęcia rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2022, 

- zmiany zarządzenia Wójta gminy Duszniki Nr 84/21 z dnia 21 września 
2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 28 września 
br. przekazałem Wojewodzie Wielkopolskiemu. Do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego przekazałem uchwały w sprawie: 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Duszniki, 

- ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Duszniki miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem uchwały w sprawie: 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030, 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Duszniki nr XIII/64/2019, z dnia 30 lipca 
2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji. 

Otrzymują: 

1.  Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem Biura Rady 

2.  a/a 
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