Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie od 27 listopada 2015
roku do 28 grudnia 2015 roku

























1 grudzień 2015 roku udział w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu;
1 grudzień 2015 roku wizyta w porannej audycji „Gość Radia Nysa”;
2 grudzień 2015 roku udział w spotkaniu dotyczącym powołania stowarzyszenia
„Subregion Południowy”;
2 grudzień 2015 roku spotkanie z przedstawicielami „Partnerstwa Nyskiego 2020”;
2 grudzień 2015 roku spotkanie w przedstawicielami biura projektowego w temacie
dokumentacji projektowej na boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum;
3 grudnia 2015 roku spotkanie z przedstawicielami firmy Deloitte zajmującej się
sprawami dotyczącymi zwrotu podatku Vat;
5 grudnia 2015 roku udział w spotkaniu dotyczącym rocznego podsumowania
współpracy Jednostek OSP RP terenu nyskiego, które odbyło się na Zamku
w Otmuchowie;
7 grudnia 2015 roku spotkanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Nysie w sprawie
nowych przepisów dotyczących rachunkowości i księgowości w JST;
9 grudnia 2015 roku spotkanie z pracownikiem Departamentu Kultury i Sportu UMWO
w Opolu dotyczące pozyskania dofinansowania do budowy boiska wielofunkcyjnego;
10 grudnia 2015 roku udział w uroczystości przekazania pojazdów pożarniczych
w Komendzie PSP w Nysie;
14 grudnia 2015 roku udział w Walnym spotkaniu członków LGD Nyskie Księstwo Jezior
i Gór w Nysie;
15 grudnia 2015 roku wspólne posiedzenie z Członkami Zarządu Powiatu Nyskiego;
15 grudnia 2015 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Gminy Pakosławice;
15 grudnia 2015 roku spotkanie z przedstawicielami PWSZ w Nysie celem omówienia
realizacji pierwszego etapu PGN;
18 grudnia 2015 roku spotkanie z pracownikami WFOŚiGW w Opolu;
19 grudnia 2015 roku udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez OZPN
w Charbielinie;
21 grudnia 2015 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Planowania Budżetu i Finansów;
21 grudnia 2015 roku udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej;
21 grudnia 2015 roku udział w spotkaniu opłatkowym w Przedszkolu we Frączkowie;
22 grudnia 2015 roku udział w spotkaniach opłatkowych w Szkole Podstawowej
w Goszowicach, Nowakach i GBP w Pakosławicach;
22 grudnia 2015 roku udział w uroczystym przekazaniu dwóch nowych radiowozów
dla KPP w Nysie oraz w spotkaniu opłatkowo-noworocznym z pracownikami jednostki;





22 grudnia 2015 roku udział w Gminnym Zarządzie OSP w Pakosławicach;
23 grudnia 2015 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji Gminy;
28 grudnia 2015 roku narada z Sołtysami Sołectw naszej Gminy;

W wyżej wymienionym okresie:













dokonano odbioru inwestycji pn: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 1601O w miejscowości Reńska Wieś”;
zostało zakończone zadanie związane z I etapem rozbudowy budynku
OSP w Rzymianach;
ogłoszono przetarg na sprzedaż samochodu bojowego z OSP Nowaki,
została przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy,
podpisano zarządzenie w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna
pozyskanego z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy
Pakosławice;
otrzymaliśmy wyniki sprawozdania z przeprowadzonych badań mających na celu
usprawnienie sprawności technologicznej SUW Spiny;
przeprowadzona została kontrola przez Urząd Kontroli Skarbowej dotycząca
prawidłowości wykorzystania subwencji oświatowej;
wprowadzono zmiany w regulaminie pracy Urzędu Gminy w Pakosławicach;
przygotowano zarządzenie dotyczące opłat za korzystanie z sal gimnastycznych;
wydany został 1 numer bezpłatnego biuletynu „Puls Gminy Pakosławice”.
zrealizowano zadania pn. Budowa wiaty piknikowej przez Sołectwo Strobice oraz
Budowa chodnika do Świetlicy wiejskiej przez Sołectwo w Biechowie.

