
SPRAWOZDANIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY DUSZNIKI 
WÓJTA GMINY DUSZNIKI 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

za okres od 30 listopada 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. 

5 grudnia  wręczałem medale biegaczom biorącym udział w VIII Biegu 
Mikołajkowym. 

7 grudnia brałem udział w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatowo-
Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu.  

19 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe organizacji pozarządowych, na 
którym byłem obecny. W spotkaniu brały udział zespoły śpiewacze naszej gminy. 

20 grudnia wraz ze Starostą Beatą Hanyżak uczestniczyłem w oficjalnym 
odbiorze inwestycji: przejścia dla pieszych w Grzebienisku. 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

- wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie 
bezprzetargowym na okres 10 lat, 

- ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji 
Rekrutacyjnej. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 30 listopada 
br. przekazałem Wojewodzie Wielkopolskiemu.  

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

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r. 

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., 

- ustalenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
sołtysów, 
- ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnym, 
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki, 
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- zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Komunalnego Zakładu 
Budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki 
nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok. 

WÓJT 

       Roman Boguś 

Otrzymują: 

1.  Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem Biura Rady 

2.  a/a 
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