
 

 

 

 

Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie od 8 lipca 2016 roku do  

9 września 2016 roku. 

 6 lipca 2016 roku spotkanie organizacyjne w sprawie zorganizowania dożynek Gminnych  

w Pakosławicach; 

 14 lipca 2016 roku spotkanie Panem Antonim Konopką Marszałkiem Województwa 

Opolskiego w sprawie realizacji projektów z PROW 2014-2020 oraz FOGR (drogi transport 

rolnego); 

 15 lipca 2016 roku spotkanie z przedstawicielem firmy Optima realizującej projekt 

edukacyjny w naszych placówkach oświatowych; 

 17 lipca 2016 roku udział w Festiwalu Folkloru Góralskiego w Skoroszycach; 

 19 lipca 2016 roku spotkanie z Panem Robertem Bułką oraz Józefem Woźniakiem celem 

ustalenia ilości drużyn występujących w rozgrywkach oraz startu II ligi Kobiet; 

 20 lipca 2016 roku spotkanie z przedstawicielami Spółki AKWA celem omówienia 

szczegółów dostawy wody; 

 27 lipca 2016 roku udział w obchodach Święta Policji KPP w Nysie; 

 5 sierpnia 2016 roku wizyta na inwestycji pn. „Budowa stacji Paliw w Pakosławicach”; 

 18 sierpnia 2016 roku udział w debacie dotyczącej zamknięcia oddziału chirurgii 

naczyniowej w Nysie; 

 27 sierpnia 2016 roku udział w obchodach 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Nowakach; 

 2 września 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Planowania Budżetu i Finansów; 

 2 września 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej; 

 3 września 2016 roku udział w meczu inauguracyjnym w roli gospodarza drużyny 

LZS Pakosławice; 

 3 września 2016 roku udział w obchodach Gminnych Dożynek w Pakosławicach; 

 6 września 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 

Gminy; 

 10 września 2016 roku udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Reńskiej 

Wsi; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

W wyżej wymienionym okresie: 

 odbył się odbiór inwestycji pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1665 

O  w miejscowości Goszowice"; 

 rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. ”Przebudowa systemu odwodnienia 

drogi powiatowej Nr 1665 O w Korzekwicach”; 

 zorganizowana została impreza pn. „Pożegnanie wakacji” na boisku w Reńskiej Wsi; 

 zorganizowano spotkanie założycielskie LUKS w Pakosławicach; 

 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na remont mostka w Pakosławicach; 

 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na montaż ogrodzenia boiska w Prusinowicach; 

 podpisana została umowa o dofinansowanie „Budowy boiska wielofunkcyjnego przy 

Gimnazjum” z Ministerstwem Sportu i Turystki ( dofinansowanie wynosi do kwoty 150 000 

tys. zł); 

 podpisano akt notarialny na sprzedaż mieszkania we Frączkowie; 

 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na melioracje rowów Gminnych; 

 zakończone zostało zadanie pod nazwą „Remont Młynówki w Prusinowicach- kolejny 

etap”;    

 zainaugurowały rozgrywki drużyny LZS z naszej Gminy tj. LZS Prusinowice-senior; LZS Orzeł 

Reńska Wieś-senior; LZS Orzeł Reńska Wieś- junior; LZS Pakosławice – senior kobiety; 

 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.; 

 zakupiono agregat prądotwórczy oraz 2 aparaty tlenowe dla jednostki OSP Nowaki; 

 na ukończeniu ogrodzenie w Zespole Szkół w Goszowicach; 

 podpisano umowę na dowóz uczniów do szkół z PKS w Nysie; 

 zakończono kolejny etap modernizacji świetlicy we Frączkowie; 

 ZGKIM Pakosławice wykonał Ekspertyzę stanu filtrów Reńska Wieś i Rzymiany; 

 w Korzekwicach wykonano montaż i rozruch instalacji monitoringu dostarczania wody 
z  AKWY. Automatyczne Sterowanie ze stacji Siestrzechowice. Pozytywne próby na stacji                         
w Siestrzechowicach.  

 wykonano dokumentację techniczną rozbudowy sieci Hydrofornia Korzekwice – Świniarnia 
+ uzyskanie pozwolenia budowlanego; 

 w trakcie realizacji są prace remontowe oraz prace przygotowawcze pod remont komory 
zasuw Korzekwice; 

 w trakcie czyszczenie zbiorników w Korzekwice; 

 zlecenie wykonania nowej instalacji elektrycznej w komorze zasuw Korzekwice; 

 trwają przygotowania pod wykonanie instalacji i monitoringu poziomu cieczy (wody)                    
i montaż sondy hydrostatycznej w Korzekwicach; 
zrealizowano Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pakosławice dz. Nr 154 



 

 

 przygotowano dokumentację techniczną rozbudowy sieci wodociągowej DN63, długości 
ok. 100 m w Reńskiej Wsi; 

 podpisano umowy z AKWA Nysa w dniu 01.09.2016 r. na dostawę wody do zbiornika 
Hydrofornia Korzekwice; 

 01.09.2016 r. spotkanie w WiK AKWA z p. Młynarskim, p. Rakszewską i p. Radomańskim                            
w celu podpisania protokołów odbioru układu monitoring na Korzekwicach oraz omówienia 
dalszych działań. 

 


