Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie od 26 października
2016 roku do 29 listopada 2016 roku.












28 października 2016 roku udział w uroczystych obchodach V rocznicy nadania imienia
Szkole Podstawowej w Goszowicach.
10 listopada 2016 roku udział w akademii przygotowanej przez Gimnazjum
w Pakosławicach z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
12 listopada 2016 roku udział w podsumowaniu sezonu drużyny Orzeł Reńska Wieś.
15 listopada 2016 roku udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości
przygotowanych przez Szkołę Podstawową i Przedszkole w Nowakach.
19 listopada 2016 roku udział w Turnieju Piłki Nożnej z okazji Dnia Niepodległości
w Hali Gimnazjum Pakosławice.
21 listopada 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji Gminy.
21 listopada 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
22 listopada 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Planowania Budżetu
i Finansów.
22 listopada 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
24 listopada 2016 roku spotkanie z Panem Andrzejem Bułą Marszałkiem Województwa
Opolskiego w sprawie dofinansowań ze środków unijnych na 2017 roku.
25 listopada 2016 roku spotkanie członków Subregionu Nyskiego w sprawie naboru
dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej w poddz.3.2.1 Efektywność energetyczna
w budynkach publicznych.

W wyżej wymienionym okresie:








zakończony został kolejny etap modernizacji świetlicy wiejskiej w Słupicach, wartość
kosztorysowa prac wykonanych w tym roku wyniosła 10 900,00 zł;
zakończono zadanie polegające na ogrodzeniu boiska sportowego w Prusinowicach,
wartość zadania 45 tys. zł z czego 10 tys. zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego;
przygotowany został Projekt Budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok;
zorganizowano wyjazd mieszkańców do Wrocławia na mecz Reprezentacji w Piłce
Nożnej Polska- Słowenia;
zakończone zostały dwie powiązane ze sobą inwestycje zrealizowane przy współpracy
Gminy Pakosławice oraz Powiatu Nyskiego "Przebudowa systemu odwodnienia drogi
powiatowej Nr 1665 O w Korzekwicach" wartość zadania 115 312,00 zł oraz "Remont
Świetlicy wiejskiej w Korzekwicach" wartość zadania 64 000 zł.;
zrealizowane zostało zadanie pn. "Remont przepustu na drodze gminnej
w Pakosławicach" wartość robót 41 500 zł;









zostały opublikowane wyniki przeglądów operacyjno-technicznych jednostek OSP
pow. Nyskiego (Pakosławice 1 miejsce, Prusinowice 3 miejsce). Jednostki poza
systemem (Nowaki 6 miejsce, Rzymiany 28 miejsce na 51);
złożono wniosek pn., „Turystyczna przystań w Nowakach” do Lokalnej Grupy Działania
„Nyskie Księstwo Jezior i Gór”;
zrealizowało zadanie montażu urządzeń zabawowych dla najmłodszych mieszkańców
Gminy w Prusinowicach, wartość dofinansowania zadania przez Gminę Pakosławice
wyniosła 7 tys zł;
zakończono inwestycję pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej DN110 mm z PE w m.
Korzekwice. Etap I – od Hydroforni Korzekwice do „Świniarni”;
rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na opracowanie projektu „Budowy odcinka sieci
wodociągowej ze Śmiłowic do Rzymian wraz z hydrofornią w Śmiłowicach;

