
SPRAWOZDANIE NR 8/2022 
WÓJTA GMINY DUSZNIKI 

z dnia 16 września 2022 r. 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

27 sierpnia wziąłem udział w Dożynkach Gminnych zorganizowanych przez 
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury oraz Urząd Gminy. 

1 września uczestniczyłem w rozpoczęciu roku szkolnego w szkołach naszej 
gminy. 
3 września na zaproszenie Burmistrza uczestniczyłem w Dożynkach Gminy 
Pniewy. 
15 września na zaproszenie WTZ brałem udział w III Pikniku Rodzinnym – Grunt 
to Rodzinka. 

W wyżej wymienionym okresie brałem udział w zebraniach sołeckich, mających 
na celu uchwalenie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w: 
Dusznikach, Sękowie, Niewierzu, Mieściskach, Niewierzu, Ceradzu Dolnym, 
Grzebienisku, Chełminku, Młynkowie, Sędzinach, Zakrzewku oraz Kunowie. 

 
 

W ww. okresie wydałem zarządzenia w następujących sprawach: 

- upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty 
dodatku węglowego, 

- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki za 
I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz informacją z wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury, 

- powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Dusznikach, 

- przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2022  roku na podstawie 
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

- wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki VI kadencji trwającej od 
1 października 2022 r. do 30 września 2023 r., 

- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na poprzednich sesjach w dniach 30 i 31 
sierpnia oraz 12 września 2022 r. przekazałem Wojewodzie 
Wielkopolskiemu.  
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Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
przekazałem uchwały w sprawie: 

- zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., 

- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Duszniki na lata 2022-2026, 

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Duszniki, 
- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 
2022/2023, 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr 
ewid. 294 w Sędzinku, 

- zmiany uchwały Nr LVI/386/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 września 
2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem uchwały w sprawie: 

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

- zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., 

- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 
2022/2023, 

- zmiany uchwały Nr LVI/386/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 września 
2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazałem zarządzenie: 

- w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Duszniki za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją z wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury. 

WÓJT 

       Roman Boguś 

Otrzymują: 

1.  Radni Gminy Duszniki za pośrednictwem Biura Rady 

2.  a/a 
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