
 

 

 
Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie od 31 marca 2017 roku 

do 21 czerwca 2017 roku. 
 

 5 kwietnia 2017 roku spotkanie w sprawie organizacji Dni Gminy Pakosławice 

z przedstawicielem firmy Imprezownia – współorganizatorem przedsięwzięcia;; 

 11 kwietnia 2017 roku udział w obradach Komisji ds. Planowania, Budżetu i Finansów; 

 12 kwietnia 2017 roku podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego na realizację zadania „Turystyczna Przystań w Nowakach”; 

 14 kwietnia 2017 roku udział w obradach Komisji Rewizyjnej; udzielenie ślubu; 

 20 kwietnia 2017 roku udział w porannej audycji Radia ONY „Pięć po”; 

 24 kwietnia 2017 roku udział w II edycji akcji „A my czytamy” zorganizowanej przez Zespół 

Szkół w Goszowicach; 

 27 kwietnia 2017 roku udział w sesji Rady Powiatu w Nysie; 

 11-12 maja 2017 roku udział w szkoleniu pracowników obrony cywilnej; 

 16 maja 2017 roku udział w obchodach Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Nysie; 

 20 maja 2017 roku udział w uroczystości powołania Rady Programowej Radia Nysa; 

 22 maja 2017 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. planowania, budżetu i finansów oraz 

komisji rewizyjnej; 

 24 maja 2017 roku udział w posiedzeniu komisji ds. edukacji, kultury, sportu i promocji; 

 25 maja 2017 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. inwestycji, rolnictwa i ochrony 

środowiska; 

 6 czerwca 2017 roku udział w spotkaniu dotyczącym organizacji dożynek gminnych 

we Frączkowie; 

 7 czerwca2017 roku udział w podsumowaniu Gali Projektu „Przedszkolak ratuje”; 

 10 czerwca 2017 roku udział w Obchodach Jubileuszu 70-lecia OSP Pakosławice; 

 12 czerwca 2017 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. planowania, budżetu i finansów oraz 

komisji rewizyjnej; 

 16 czerwca 2017 roku udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej; 

 19 czerwca 2017 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. inwestycji, rolnictwa i ochrony 

środowiska; 

 20 czerwca 2017 roku udział w spotkaniu z Panem Mirosławem Bartochą w sprawie koncepcji 

wodociągowej dla ujęcia wody w Reńskiej Wsi; 

 21 czerwca 2017 roku udział w porannej audycji Radia Nysa „Gość Radia Nysa” oraz udział 

w Walnym posiedzeniu stowarzyszenia Subregion Nyski; 

W wyżej wymienionym okresie: 
 na boisku wielofunkcyjnym odbył się kolejny turniej Ligi Orlików, którego organizatorem był 

LUKS Pakosławice; 

 nastąpił odbiór inwestycji zrealizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławicach 
pn." Zakup klimatyzacji wraz z wentylacją w Sali widowiskowej GBP"; 

 ogłoszenie zapytanie ofertowe na modernizację boiska w Reńskiej Wsi; 

 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na remont dróg wewnętrznych w Pakosławicach oraz 
Frączkowie; 

 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa na potrzeby remontu dróg 
stanowiących własność Gminy Pakosławice; 

 dokonano przedmiaru inwestycji „Budowa chodnika w Prusinowicach”. 



 

 

 odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową Budowy odcinka sieci wodociągowej wraz 
z hydrofornia (Śmiłowice-Rzymiany)  

 odebrano Wariantową koncepcje poprawy systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości 
gminy Pakosławice zaopatrywanych z ujęcia w Reńskiej Wsi; 

 zakupiono samochód do ZGKIM marki Fiat Ducato (po przeprowadzeniu postępowania 
w trybie zapytania ofertowego); 

 w trakcie pracę projektowe dot. remontu dachu w budynku gminnym Strobice 32 oraz dot. 
remontu lokali i poprawę ich funkcjonalności. 

 odbyły się konkursy na dyrektorów naszych placówek oświatowych; 

 wykonano remont drogi wewnętrznej we Frączkowie, Pakosławicach (I etap) oraz remont 
drogi gminnej w Reńskiej Wsi; 

 podpisano umowę z Biurem Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX dot. 
opracowania dokumentacji projektowej dla projektu pn. Budowa Gminnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Reńska Wieś; 

 podpisano umowę z Panem Ireneuszem Krawcem dot. konserwacji rowu melioracyjnego 
w m. Reńska Wieś, Smolice, Goszowice; 

 podpisano umowę z firmą EUROBRUK Marcin Wdowikowski dot. modernizacji boiska  
w Reńskiej Wsi; 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zakwalifikował do 
pierwszej tury wniosek Gminy Pakosławice do VIII konkursowego naboru wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu 
i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego; 

 podpisano umowę z firmą Usługi Stolarsko-Ciesielskie i inne Semeniuk Wojciech dot. Budowy 
Wiaty Rekreacyjnej w Nowakach w ramach projektu Turystyczna przystań w Nowakach; 

 podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym w Nysie o dofinansowanie działań 
związanych z usunięciem pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy 
Pakosławice w kwocie do 50% udokumentowanych kosztów własnych realizacji zadania, nie 
więcej niż 1 200 zł 

 podpisano umowę z wykonawcą prac związanych z demontażem, załadunkiem, transportem 
i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest,  

 projekt „Dziś orlik klubowy, jutro stadion Narodowy” w ramach Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego uzyskał największą ilość głosów 8839; 

 zrealizowano montaż urządzeń na palce zabaw w Pakosławicach oraz Biechowie; 

 zorganizowano I Dni Gminy Pakosławice oraz VII Gminny Rajd Rowerowy (pozyskano 
dofinansowanie w kwocie 6 500, 00 zł w ramach grantu WRBRD Województwa Opolskiego 
na organizację rajdu); 

 zrealizowano rozbudowę sieci wodociągowej w Reńskiej Wsi; 

 rozpoczęto przygotowania do zamiany działek na rzecz Parafii p.w. Św. Piotra i Pawła 
w Pakosławicach; 

 zorganizowano spotkanie z rolnikami z terenu Gminy w sprawie zaorywanych dróg polnych; 

 zamontowano wiaty przystankowe w Nowakach oraz Bykowicach; 

 nastąpiło uroczyste oddanie do użytkowania budynku OSP Pakosławice; 

 wniosek "Polsko- Czeska Akademia Sportu" w ramach środków Funduszu Mikroprojektów 
w Euroregionie Pradziad realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-
Polska otrzymał dofinansowanie w kwocie 70 000,00 zł; 

 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na dostawę i montaż znaków drogowych; 

 
 
  


