
SPRAWOZDANIE NR 7/2021 
WÓJTA GMINY DUSZNIKI 

z dnia 26 lipca 2021 r. 

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki za okres od 26 czerwca 
2021 r. do 26 lipca 2021 r. 

8 lipca uczestniczyłem w wideokonferencji z Starostą Szamotulskim oraz 
włodarzami z naszego powiatu. Dotyczyło ono realizacji i promocji Narodowego 
Programu Szczepień w Powiecie Szamotulskim. 

14 lipca wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Wojewody 
Wielkopolskiego na temat nowych instrumentów finansowych oraz 
dedykowanych form wsparcia, z których mogą korzystać samorządy. Spotkanie 
odbyło się w Grodzisku Wielkopolskim. 

26 lipca uczestniczyłem w I posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatowo-
Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu. Zgromadzenie 
powierzyło mi funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku. 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego, 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

- zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Duszniki, 

- wprowadzenia procedur bezpieczeństwa podczas korzystania ze świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Duszniki w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, 

- przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

- niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonych na terenie 
miejscowości Wilczyna – dz. ew. nr 95/63 i 95/67 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzednich sesjach w dniu 
30 czerwca br. przekazałem Wojewodzie Wielkopolskiemu. Do publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego przekazałem uchwały 
w sprawie: 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r., 

- wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
i dochodach gospodarstwa domowego. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem uchwały w sprawie: 
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- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu na 2020 rok, 

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2020 rok, 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030, 

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r. 

 

   

Wójt 
 
 

Roman Boguś 

 

Otrzymują: 

1.  Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem Biura Rady 

2.  a/a
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