
 

 

 

Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie od 25 lutego 2016 roku 

do  19 kwietnia 2016 roku. 

 

 26 lutego 2016 roku spotkanie z Księdzem Biskupem Andrzejem Czają w ramach wizyty 

kanonicznej w naszym dekanacie; 

 1 marca 2016 roku spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych 

w sprawie zakresu prac na terenie Gminy Pakosławice; 

 3 marca 2016 roku spotkanie z Panem Kordianem Kolbiarzem Burmistrzem Nysy 

w sprawie współpracy w zakresie wodociągów oraz kanalizacji; 

 4 marca 2016 roku udział w XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”; 

 5 marca 2016 roku udział w Dniach Otwartych Zespołu Szkół w Prusinowicach; 

 7 marca 2016 roku udział w spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA w Opolu, tematem 

spotkania była poprawa bezpieczeństwa na DK 46; 

 7 marca 2016 roku udział w pierwszym spotkaniu roboczym Zespołu ds. Opracowania 

Strategii Rozwoju Oświaty dla Gminy Pakosławice na lata 2016-2022; 

 8 marca 2016 roku udział w spotkaniu kobiet w Biechowie; 

 9 marca 2016 roku spotkanie w sprawie utworzenia na terenie Gminy Uczniowskiego 

Klubu Sportowego; 

 10 marca 2016 roku udział w Walnym spotkaniu LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór; 

 30 marca 2016 roku udział w Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Gminnej Spółki 

Wodnej w Pakosławicach; 

 30 marca 2016 roku udział w komisji Rewizyjnej Związku Gmin Śląska Opolskiego; 

 31 marca 2016 roku udział w zebraniu podsumowującym działalność Sołtysa 

Prusinowic za 2015 rok; 

 7-8 kwietnia udział w II Kongresie Młodego Samorządu w Dusznikach Zdrój; 

 12 kwietnia udział w VI posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego 

w Opolu; 

 13 kwietnia 2016 roku udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego; 

 13 kwietnia 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Rady Gminy Pakosławice; 

 13 kwietnia 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu 

i Promocji Gminy; 

 18 kwietnia 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej; 

 18 kwietnia 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Planowania Budżetu 

i Finansów; 

 



 

 

 

W wyżej wymienionym okresie: 

 wydano kolejny numer biuletynu „Puls Gminy Pakosławice”; 

 ogłoszony został przetarg na zagospodarowanie i odbiór odpadów z terenu Gminy 

Pakosławice; 

 ogłoszony został przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum                                          

w Pakosławicach; 

 podpisany został akt notarialny na sprzedaż działki 429 w Pakosławicach; 

 ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Prusinowicach 

(196/1 ul. Ogrodowa); 

 przyznane zostały środki finansowe w ramach Programu „Odnowa Wsi” w kwocie 10,600 

złotych; 

 złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu w ramach Programu „Klub”. 

  


