
SPRAWOZDANIE NR 3/2021 
WÓJTA GMINY DUSZNIKI 

z dnia 19 marca 2021 r. 

sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki 
za okres od 20 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r. 

1 marca złożyłem kwiaty pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa w Dusznikach 
w związku z obchodami Narodowego dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

11 marca spotkałem się z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa. 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

- powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Komunalnego Zakładu 
Budżetowego w Dusznikach, 

- powołania zespołu do sporządzenia sprawozdania z realizacji „Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Duszniki na lata 2019 -2022” za okres 
2019-2020, 

- aktualizacji Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Duszniki, 

- wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2021 
roku dla pracowników Urzędu Gminy w Dusznikach, 

- odwołania pełnomocnictwa. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 23 lutego 
przekazałem Wojewodzie Wielkopolskiemu. Do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego przekazałem uchwały w sprawie: 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Duszniki, 

- 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, 

- nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo, 

- zmiany uchwały nr XXXI/186/08 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie nadania 
nazwy nowej ulicy w miejscowości Duszniki. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem uchwały w sprawie: 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021 - 2029, 
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- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

- zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją 
zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody 
w Sarbii, Gmina Duszniki”. 

   

   

Wójt 
 
 

Roman Boguś 

Otrzymują: 

1.  Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem Biura Rady 

2.  a/a
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