
SPRAWOZDANIE NR 3/2022 WÓJTA GMINY DUSZNIKI 
WÓJTA GMINY DUSZNIKI 

z dnia 28 marca 2022 r. 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

1 marca uczestniczyłem w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. 

11 marca w Urzędzie zorganizowałem spotkanie dla sołtysów z naszej gminy. 
Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Sołtysa. 

12 marca brałem udział w zebraniu OSP Podrzewie oraz OSP Grzebienisko. 

23 marca gościłem w Urzędzie Piotra Liska. Spotkanie miało na celu omówienie 
dalszej współpracy przy organizowaniu kolejnego mityngu. 

24 marca uczestniczyłem w wideokonferencji zorganizowanej przez Wojewodę 
Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Wideokonferencja 
dotyczyła edukacji dzieci z Ukrainy w województwie wielkopolskim. 

W wyżej wymienionym okresie uczestniczyłem w spotkaniach z Wojewodą 
Wielkopolskim oraz Starostą Szamotulskim. Posiedzenia te dotyczyły pomocy 
uchodźcom z Ukrainy. W Urzędzie cały czas trwa zbiórka darów dla uchodźców. 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

- ustalenia podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu 
Gminy Duszniki, 

- zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., 

- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, 

-  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Gminy Duszniki w roku 2022 w obszarze zadań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (rodzaj zadania: Udział 
w wydarzeniach artystycznych, w tym w formie festiwali, przeglądów, 
konkursów, wydarzeń muzycznych, chóralnych, wydarzeń tanecznych) 

- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym, 
- przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku na podstawie 
art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

-  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Gminy Duszniki w roku 2022 w obszarze zadań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ( rodzaj zajęcia: 
Organizowanie zajęć teatralnych),  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2468B619-7EA8-4329-8E1F-2E623DC4F77D. Podpisany Strona 1



- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dusznikach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego 
świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, 

- zmiany w Regulaminie przyznawania nagrody rocznej dyrektorom 
samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina 
Duszniki. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 22 lutego 
2022r. przekazałem Wojewodzie Wielkopolskiemu.  

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

- zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., 

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Duszniki, 

- nadania nazwy ulicy Kwiatowa w miejscowości Ceradz Dolny, 

- nadania nazwy ulicy Orzechowa w miejscowości Grzebienisko. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem uchwały w sprawie: 

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

- zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem zarządzenie 
w sprawie: 

- zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 

WÓJT 

       Roman Boguś 

Otrzymują: 

1.  Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem Biura Rady 

2.  a/a 
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