
 

 

 

Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie od 30 listopada 2016 
roku do 27 grudnia 2016 roku. 

 

 1 grudnia 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Planowania Budżetu i Finansów.   

 2 grudnia 2016 roku udział w posiedzeniu członków Subregionu Południowego 
w Nysie. 

 2 grudnia 2016 roku udział w II Turnieju Kulinarnym o „Patelnię Starosty Nyskiego”, 
naszą Gminę reprezentowało Sołectwo Reńska Wieś. 

 3 grudnia 2016 roku udział w Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nysie. 

 6 grudnia 2016 roku udział w uroczystym otwarciu stacji paliw Lotos 
w Pakosławicach. 

 10 grudnia 2016 roku udzieliłem ślubu cywilnego; 

 13 grudnia 2016 roku udział w porannej audycji Radia Nysa „Poranny Gość Radia 
Nysa”; 

 15 grudnia 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska.  

 16 grudnia 2016 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. Planowania Budżetu 
i Finansów. 

 16 grudnia 2016 roku udział w obchodach jubileuszu 10-lecia LGD Nyskie Księstwo 
Jezior i Gór. 

 17 grudnia 2016 roku udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez OZPN                                     
w Domaszkowicach.  

 18 grudnia 2016 roku udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez 
stowarzyszenie „Rajska Dolina” z Reńskiej Wsi. 

 19 grudnia 2016 roku udział w spotkaniu opłatkowym w Przedszkolu 
w Prusinowicach. 

 20 grudnia 2016 roku udział w spotkaniu opłatkowym w KPP w Nysie, w trakcie 
spotkania nastąpiło przekazanie nowych radiowozów jednostce.     

 21 grudnia 2016 roku udział w spotkaniu opłatkowym w Przedszkolu we Frączkowie.  

 22 grudnia 2016 roku udział w spotkaniach opłatkowych w Gimnazjum 
w Pakosławicach, w Szkole Podstawowej w Goszowicach oraz Szkole Publicznej 
w Nowakach. 

 
 
W wyżej wymienionym okresie: 

 wydano kolejny numer biuletynu „Puls Gminy Pakosławice”; 

 podpisano akt notarialny dotyczący zakupu działki dla Sołectwa Biechów; 

 odbyły się kolejne turnieje żaków i orlików z udziałem naszych drużyn, jeden 
z turniejów odbywał się w Hali przy Gimnazjum w Pakosławicach; 

 zorganizowano spotkanie z Opolskim Kuratorem Oświaty celem omówienia 
reorganizacji systemu edukacji na terenie naszej Gminy; 

 
 



 

 

 zrealizowano kolejne zadania w szkołach m.in. budowa parkingu przy Gimnazjum 
oraz wjazd w Szkole w Goszowicach; 

 rozpoczęty został pierwszy etap modernizacji kuchni w Przedszkolu we Frączkowie; 

 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); 

 wniosek pn., „Turystyczna przystań w Nowakach” uzyskał wymaganą liczbę punktów 
oraz spełnił wymogi formalne od Lokalnej Grupy Działania „Nyskie Księstwo Jezior 
i Gór” i został skierowany do UMWO w Opolu celem dofinansowania projektu; 

 złożono kartę zadań priorytetowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2017; 

 opublikowano listę projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 
Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej. 

 
 
 
 
  


