Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie od 29 grudnia 2015
roku do 24 lutego 2016 roku
























6 stycznia 2016 roku udział w spotkaniu noworocznym w Sołectwie Biechów;
12 stycznia 2016 roku udział w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych w Zespole Szkół
w Goszowicach;
13 stycznia 2016 roku udział w spotkaniu z p.o Dyrektora Szkoły Stowarzyszeniowej
w Nowakach;
16 stycznia 2016 roku udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
w jednostce OSP Rzymiany;
16 stycznia 2016 roku udział w Noworocznym spotkaniu pod siatką przygotowanym
przy współudziale Pana Piotra Ksiądzyny;
19 stycznia 2016 roku udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii;
21 stycznia 2016 roku udział w „Dniu Babci i Dziadka” przygotowanym przez Publiczne
Przedszkole we Frączkowie;
22 stycznia 2016 roku udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Paczkowie;
22 stycznia 2016 roku udział w walnym zebraniu sprawozdawczym podsumowującym
działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej w Pakosławicach;
23 stycznia 2016 roku udział w walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym
w jednostce OSP Pakosławice;
25 stycznia 2016 roku spotkanie z przedstawicielami PKS Nysa w sprawie dalszej
współpracy;
27 stycznia 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Planowania Budżetu i Finansów;
27 stycznia 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej;
28 stycznia 2016 roku udział w porannej audycji Radia Nysa;
28 stycznia 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Gminy Pakosławice;
29 stycznia 2016 roku spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych z terenu naszej
Gminy w sprawie strategii oświatowej na najbliższe lata, udział w posiedzeniu Komisji
ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Gminy;
30 stycznia 2016 roku udział w walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym
w jednostce OSP Nowaki;
4 lutego 2016 roku udział w corocznym podsumowaniu działalności
upowszechnieniowej za 2015 rok organizowanym przez OODR w Łosiowie;
5 lutego 2016 roku udział w spotkaniu z Panią Elżbietą Rafalską Ministrem Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie Programu 500 +;
5 lutego 2016 roku udział w zebraniu podsumowującym działalność Sołectwa Strobice
za 2016 rok;












6 lutego 2016 roku udział w spotkaniach kobiet we Frączkowie oraz Pakosławicach;
9 lutego 2016 roku spotkanie w sprawie powołania stowarzyszenia Subregion
Południowy w Muzeum w Nysie;
13 lutego 2016 roku udział w walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym
w jednostce OSP Prusinowice;
15 lutego 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Planowania Budżetu i Finansów;
udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej;
16 lutego 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Gminy Pakosławice;
17 lutego 2016 roku udział w spotkaniu nt. „Zagadnienia społeczne i komunalne
w środkach europejskich na lata 2014-2020 w ujęciu obszarów wsparcia
i oddziaływania w regionie” w Prószkowie; udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej;
18 lutego 2016 roku udział w konferencji pt. „Gospodarka wodna w kontekście
zapobiegania skutkom zmian klimatycznych w województwie opolskim” w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Opolskiego;
23 lutego 2016 roku spotkanie z Panem Zdzisławem Konikiem Prezesem Zarządu
Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. w Nysie;



24 lutego 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji Gminy;

W wyżej wymienionym okresie:











wykonano remont łazienki w jednostce OSP Prusinowice;
zorganizowano I Gminne Igrzyska Sołectw i Pracowników Samorządowych o Puchar
Wójta Gminy Pakosławice;
na hali przy Gimnazjum w Pakosławicach zamontowano nowoczesny system
nagłośnienia;
rozpoczęto VII nabór na „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy
Pakosławice”;
został uruchomiony „Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej”;
została podpisana umowa z Biurem Urbanistyczno-Architektonicznym „ARPLAN” Sp.
z o.o. z Nysy na wykonanie zadania pn.: „Sporządzenie opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla
terenów zabudowanych i dla terenów niezabudowanych”;
opublikowany został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;
podpisano umowę na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu Gminy Pakosławice;
złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
w sprawie dofinansowania Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum
w Pakosławicach;

