
SPRAWOZDANIE NR 7/2022 
WÓJTA GMINY DUSZNIKI 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki za okres od 30 lipca do 
26 sierpnia 2022 r. 

6 sierpnia brałem udział w Festynie z okazji pożegnania lata w Mieściskach. 
Festyn zorganizowała Sołtys, Rada Sołecka i Radna Justyna Bachorz. 

9 sierpnia gościłem w Urzędzie Wiceministra Rozwoju i Technologii Grzegorza 
Piechowiaka oraz Starostę Powiatu Szamotulskiego Beatę Hanyżak. Rozmowy 
dotyczyły możliwości pozyskania funduszy z programów rządowych na realizację 
kolejnych, ważnych dla gminy inwestycji. 

10 sierpnia zaprosiłem do Urzędu trenera Krzysztofa Plucińskiego oraz 
zawodniczkę UKS Olimp Michalinę Tyczyńską, której – na wniosek trenera - 
przyznałem wyróżnienie za szczególne osiągniecia sportowe. 

23 sierpnia brałem udział w audycjach radiowych i nagrywaniu materiału 
filmowego przez Radio Poznań w ramach cyklu „Wielkopolska dla Ciebie”. 

 
 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

- upoważnienia pracowników urzędu gminy do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej, 

- odwołania upoważnienia, 

-  przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku na podstawie 
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Zespół 
Pieśni i Tańca Pierwiosnek), 

-  ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji 
Rekrutacyjnej (referent ds. informatyki oraz stanowisko ds. ochrony 
środowiska), 

- powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie, dzierżawę lub najem 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki, 

- ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do użyczenia, 

- upoważnienia pracowników urzędu do prowadzenia postępowań w sprawie 
przyznania dodatku węglowego. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzedniej sesji w dniu 2 sierpnia 
2022 r. przekazałem Wojewodzie Wielkopolskiemu.  
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Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
przekazałem uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 

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: 

- Nr 70/22 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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