Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie od 28 grudnia 2016
roku do 9 lutego 2017 roku.
















6 stycznia 2017 roku udział w Jasełkach w Prusinowicach;
17 stycznia 2017 roku udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów;
17 stycznia 2017 roku udział w VI finale Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
w Goszowicach;
19 stycznia 2016 roku udział w porannej audycji Radia Nysa „Poranny Gość Radia
Nysa”;
19 stycznia 2017 roku złożyliśmy dokumentację na termomodernizację budynków;
20 stycznia 2017 roku udział w obchodach Dnia Babci i Dziadka dla seniorów
z Gminy Pakosławice;
28 stycznia 2017 roku udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
Osp Pakosławice;
30 stycznia 2017 roku spotkanie z Kuratorem Oświaty w Opolu w sprawie sieci
szkół na terenie Gminy Pakosławice;
2 lutego 2017 roku podpisanie porozumienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej dla realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji
w Województwie Opolskim dla osób fizycznych;
4 lutego 2017 roku udział w II turnieju Noworocznym Siatkówki;
4 lutego 2017 roku udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Osp Nowaki;
6 lutego 2017 roku spotkanie z Radnymi w sprawie sieci szkół podstawowych;
7 lutego 2017 roku spotkanie ze Starostą Mikulovic celem podpisania
porozumienia na realizację projektu współpracy transgranicznej w 2018 roku;
8 lutego 2017 roku spotkanie z rodzicami uczniów szkół podstawowych
w Goszowicach oraz Prusinowicach w sprawie sieci szkół.

W wyżej wymienionym okresie:










rozstrzygnięto nabór na stanowisko ds. zadań obronnych i zarządzania
kryzysowego, sportu i obrony przeciwpożarowej;
w ramach konkursu na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok
2017 wybrano ofertę Gminnego Zrzeszenia LZS Pakosławice;
ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
podpisano umowę na wykonanie koncepcji dla wodociągu w Reńskiej Wsi;
ZGKiM ogłosił przetarg na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter;
trwają prace projektowe dot. Wodociągu i hydroforni Smilowice-Rzymiany;
w trakcie aktualizacja kosztorysów i preliminiarz kosztów dla zadań dot. budynków Reńska
Wieś 28 i Strobice 32.

