
 

 

 

Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie 
od 22 czerwca 2017 roku do 26 września 2017 roku. 

 23 czerwca 2017 roku udział w XXIII Balu Mistrzów Sportu w Bielicach; 

 23 czerwca 2017 roku udział w zakończeniu roku szkolnego w szkołach 
podstawowych w Goszowicach i Nowakach; 

 3 lipca 2017 roku udział w spotkaniu z Dyrektorem Panem Przemysławem 
Maliszkiewiczem GDDKiA Oddział Opole w sprawie przebudowy DK 46; 

 16 lipca 2017 roku udział w II Festiwalu Folkloru Góralskiego w Skoroszycach; 

 27 lipca 2017 roku udział w Obchodach Święta Policji KPP w Nysie; 

 2 sierpnia 2017 roku podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Polską Spółką 
Gazownictwa Sp. Z o.o. a Gminą Pakosławice dotyczące budowy i rozwoju sieci 
gazowej; 

 10 sierpnia 2017 roku udział w Konwencie Starosty, Wójtów i Burmistrzów w Nysie; 

 19 sierpnia 2017 roku udział w otwarciu Parku Rekreacyjnego w Goszowicach; 

 1 września 2017 roku spotkanie z kadrą kierowniczą naszych placówek oświatowych 
oraz wręczenie aktów mianowania na najbliższą kadencję; 

 4 września 2017 roku udział w porannej audycji Radia Nysa „Gość Radia Nysa”; 

 12 września 2017 roku spotkanie z Panem Edwardem Juszkiewiczem Kierownikiem 
Oddziału Zakładu Gazowniczego w Nysie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z.o.o. 
w sprawie gazyfikacji Gminy Pakosławice; 

 14 września 2017 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. planowania, budżetu 
i finansów; 

 14 września 2017 roku udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej; 

 14 września 2017 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. inwestycji, rolnictwa 
i ochrony środowiska; 

 14 września 2017 roku udział w spotkaniu z Panem Mirosławem Bartochą w sprawie 
koncepcji wodociągowej dla ujęcia wody w Reńskiej Wsi; 

 26 września 2017 roku udział w Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego; 

 26 września 207 roku udział w zebraniu Sołectwa Nowaki; 

W wyżej wymienionym okresie: 

 współorganizowaliśmy I Festiwal Tańca; 

 wykonano oznakowanie w Sołectwie Biechów oraz nowe wiaty przystankowe 
w Nowakach i Bykowicach; 

 organizowano wyjazd dla dzieci i młodzieży w ramach środków współpracy 
z organizacjami pozarządowymi na mecz Ekstraklasy do Wrocławia; 

 podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej 1602 O w Prusinowicach” oraz dokonano odbioru zadania; 

 wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku biurowca we Frączkowie; 

 wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej 
w Prusinowicach; 



 

 

 wykonano kostkę pod wiatą rekreacyjną w Goszowicach oraz zadaszenie miejsc 
siedzących w Prusinowicach; 

 nasz wniosek pn. "Modernizacja boiska sportowego w Prusinowicach" uzyskał 
maksymalną kwotę dofinansowania 95 145,00 złotych w ramach środków LGD Nyskie 
Księstwo Jezior i Gór; 

 stowarzyszenie "Wspólne horyzonty" z Frączkowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
w Prusinowicach otrzymały granty finansowe na promocję produktu lokalnego. 
Frączków zorganizuje jarmark wielkanocny na co otrzymał wsparcie 9 081,00 zł, 
a Ochotnicza Straż Pożarna w Prusinowicach zrealizuje wydarzenie pt. "Od źdźbła 
pszenicy do szachownicy" przy wsparciu finansowym 9 000,00. Środki finansowe 
pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ich 
realizacja rozpocznie się w przyszłym roku; 

 zrealizowano projekt pn. "Turystyczna przystań w Nowakach" współfinansowany 
ze środków PROW 2014-2020, którymi dysponuje Lokalna Grupa Działania "Nyskie 
Księstwo Jezior i Gór"; 

 rozstrzygnięto przetarg na budowę odcinka sieci wodociągowej do miejscowości 
Rzymiany; 

 otrzymano informację Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotycząca 
skierowania do realizacji m.in. inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 
na odc. Nysa – Pakosławice". W ramach zadania m.in., powstaną drogi zbiorcze 
i dojazdowe do pól, a także oświetlenie; 

 zorganizowano Gminne Dożynki, których gospodarzem był Frączków; 

 odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze w Reńskiej Wsi; 

 współorganizowaliśmy II Rodzinny Marsz Gminny; 

 odebraliśmy dokumentację i pozwolenie budowlane na remont lokali socjalnych 
w Strobicach; 

 podpisano umowy na dokumentację termomodernizację budynku Reńska Wieś 28 
(obejmuje audyt energetyczny , inwentaryzację budynku, remont dachu, ocieplenie 
budynku); 

 

 
 
  


