
SPRAWOZDANIE NR 1/2022 
WÓJTA GMINY DUSZNIKI 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki za okres od 28 grudnia 
2021 r. do 26 stycznia 2022 r. 

29 grudnia na zaproszenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Dusznikach, uczestniczyłem w zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP RP. 

13 stycznia gościłem w naszej gminie Wojewodę Wielkopolskiego Michała 
Zielińskiego. Wizyta miała na celu przegląd inwestycji, które otrzymały 
dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz omówienia 
ogólnych kwestii związanych z działalnością gminy. W spotkaniu uczestniczyła 
również Starosta Szamotulski Beata Hanyżak. 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

- udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Duszniki, 

- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dusznikach do przyznawania, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 
w sprawach dodatku osłonowego, 

- powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej 
w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Duszniki, 

- powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy Duszniki w 2022 roku, 

- upoważnienia z-cy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dusznikach do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń 
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć 
wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- upoważnienia inspektora ds. świadczeń rodzinnych i dodatków 
mieszkaniowych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń 
rodzinnych, 

- upoważnienia z-cę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dusznikach oraz inspektora ds. świadczeń rodzinnych i dodatków 
mieszkaniowych do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, 
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- harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Duszniki, 

 
-harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Duszniki. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzednich sesjach w dniu 
28 grudnia 2021r. przekazałem Wojewodzie Wielkopolskiemu.  

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
przekazałem uchwały w sprawie: 

- uchwały budżetowej na 2022 r., 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

- zmiany uchwały nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 
2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty, 

- zmiany Uchwały Nr XIII/85/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie 
Gminy Duszniki. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem uchwały w sprawie: 

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032, 

- uchwały budżetowej na 2022 r., 

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

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem zarządzenie 
w sprawie: 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r. 

WÓJT 
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       Roman Boguś 

Otrzymują: 

1.  Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem Biura Rady 

2.  a/a 
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