Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie od 30 maja 2016 roku
do 7 lipca 2016 roku










8 czerwca 2016 roku udział w spotkaniu autorskim z Panem Robertem Makłowiczem
przygotowanym przez GBP w Pakosławicach.
12 czerwca 2016 roku udział w VI Gminnym Rajdzie Rowerowym.
12 czerwca 2016 roku udział w podsumowaniu sezonu drużyny LZS Prusinowice.
17 czerwca 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Planowania Budżetu i Finansów.
17 czerwca 2016 roku udział w podsumowaniu sezonu w piłce nożnej drużyny
LZS Pakosławice z okazji awansu do II ligi kobiet zorganizowanym przy współudziale
Sołectwa Pakosławice.
1 lipca 2016 roku udział w koncercie Zespołu folklorystycznego "WYSZIWANOCZKA"
z Ukrainy.
1 lipca 2016 roku udział w spotkaniu ze strażakami z zaprzyjaźnionej jednostki FF Beiersdorf
z Niemiec.

W wyżej wymienionym okresie:













w dniu 2 czerwca podpisano umowę na realizację zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów z Gminy Pakosławice". Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o z Nysy od dnia 1 lipca 2016 roku do 31 czerwca 2018
roku;
wręczono akt powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pakosławicach Pani Aleksandrze Franczak;

przyznane zostały pierwsze stypendia Wójta Gminy Pakosławice za wybitne osiągnięcia
za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;
w ramach I naboru do poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO 2014-2020
wspólny projekt pn. "Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice" znalazł się
na 5 miejscu listy projektów, które uzyskały dofinansowanie. Całkowita wartość projektu to
1.345.257,60 PLN. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2016 roku do
30 czerwca 2018 roku w naszych szkołach podstawowych oraz gimnazjum;
w dniu 27 czerwca 2016 roku podpisana została umowa na realizację zadania pn.: "Usuwanie
wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice" z firmą "Zakład Gospodarki Komunalnej
GRONEKO Marcin Gronowski,
wydano kolejny numer biuletynu „Puls Gminy Pakosławice”;
podpisano umowę na realizację zadania „Odtworzenie rowu Młynówka – etap II oraz
konserwacja rowu R-H w miejscowości Prusinowice;
ZDP podpisał umowę na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
Nr 1665 O w miejscowości Goszowice” wartość zadania 76 078,91 zł;
rozstrzygnięto przetarg na zadanie „Przebudowa systemu odwodnienia drogi powiatowej
Nr 1665 O w Korzękwicach” wartość zadania 140 tys. zł.

