
SPRAWOZDANIE NR ROO.0057.2.2021 
WÓJTA GMINY DUSZNIKI 

z dnia 19 lutego 2021 r. 

z prac Wójta Gminy Duszniki 
za okres od 16 stycznia 2021 r. do 19 lutego 2021 r. 

27 stycznia w Urzędzie oficjalnie pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę 
dyrektor Izabelę Cieślewicz, jednocześnie powierzając obowiązki dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich Pani Iwonie Liczbańskiej. 

3 lutego uczestniczyłem wraz z Panią Skarbnik w spotkaniu z dyrektorem KOLD 
Ireneuszem Witkowskim. 

19 lutego brałem udział w wideokonferencji ze Starostą Beatą Hanyżak. 
Konferencja dotyczyła spraw bieżących. 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

- harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Duszniki, 

- harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Duszniki, 

- powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu 
Powszechnego 2021 i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

- powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie 
Gminy Duszniki, 

- zmiany zarządzenia nr 50/2018 z dnia  25 października 2018 r. w sprawie 
przyznania Kierownikowi i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa 
do reprezentacyjnego ubioru służbowego, 

- udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach, 

- niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie 
miejscowości Duszniki (dz. ew. nr 570/3), 

- zmieniające zarządzenie nr 29/19 Wójta Gminy Duszniki z dnia 1 marca 
2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 
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- powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej 
w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Duszniki. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 19 stycznia 
przekazałem Wojewodzie Wielkopolskiemu. Do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego przekazałem uchwałę 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 2021-2029 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem zarządzenia 
w sprawie: 

- zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok, 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r. 

WÓJT 

Roman Boguś 

Otrzymują: 

1. Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem Biura Rady 

2. a/a 

   

   

Wójt 
 
 

Roman Boguś 
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