
 

 

 

    

Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie od 10 lutego 2017 

roku do 30 marca 2017 roku. 

 

 11 lutego 2017 roku udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Osp Prusinowice; 

 15 lutego 2017 roku udział w porannej audycji Radia ONY „Pięć po”; 

 16 lutego 2017 roku podpisanie aktu notarialnego z ANR Opole dotyczące przekazania 

działek w Reńskiej Wsi oraz Korzękwicach; 

 18 lutego 2017 roku udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Osp Rzymiany; 

 24 lutego 2017 roku udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Subregionu 

Południowego; 

 1 marca 2017 roku spotkanie z władzami Spółki AKWA w Nysie podczas, którego 

podpisano porozumienie w zakresie zapewnienia przez Wodociągi i Kanalizacja AKWA 

Sp. z o.o. dostawy wody dla Gminy Pakosławice; 

 4 marca 2017 roku udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Biechowie; 

 6 marca 2017 roku spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pakosławice; 

 7 marca 2017 roku udział w finale gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”; 

 10 marca 2017 roku udział w spotkaniu NKJiG dotyczące zaprezentowania produktów 

lokalnych; 

 11 marca 2017 roku udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Prusinowicach; 

 14 marca 2017 roku udział w spotkaniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 

Województwa Opolskiego w ramach Związku Gmin Wiejskich RP; 

 17 marca 2017 roku udział w warsztatach pn. „Przedszkolak ratuje” w Przedszkolu 

w Prusinowicach; 

 18 marca 2017 roku udział w dniach otwartych Szkoły Podstawowej w Goszowicach; 

 20 marca 2017 roku udział w nadzwyczajnej XXVI sesji Sejmiku Województwa 

Opolskiego; 

 22 marca 2017 roku udział w XV Powiatowym Konkursie Poezji Dziecięcej, której 

organizatorem była Biblioteka Publiczna w Prusinowicach; 

 27 marca 2017 roku udział w obradach Komisji ds. Planowania, Budżetu i Finansów; 

 30 marca 2017 roku udział w zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego 

w Otmuchowie; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

W wyżej wymienionym okresie: 

 zorganizowano wspólnie z Powiatem Nyskim w ramach ogólnopolskiego Dnia Lasu 

akcję sadzenia drzew wspólnie ze szkołami  naszej Gminy; 

 ogłoszono konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Prusinowice dotyczące 

zmiany nazwy ulicy; 

 współorganizowano koncert charytatywny dla Mateusza Palzera; 

 zorganizowano II Gminne Igrzyska sportowe Sołectw; 

 złożono wniosek do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad pn. „Polsko-Czeska 

Akademia Sportu”; 

 w XI Halowym Turnieju w Piłce Nożnej Głuchołazy – Pakosławice 2017 dwie nasze drużyny 

zakończyły turniej na podium, zwyciężył LZS Prusinowice a 3 miejsce zajęła drużyna Orła 

Reńska Wieś; 

 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni 

bitumicznej; 

 wniosek dotyczący pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej 

do miejscowości Rzymiany” został wpisany na listę zadań priorytetowych na 2017 rok. 

 

 

 


