Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie
od 17 października 2017 roku do 28 listopada 2017 roku

















18 października 2017 roku udział w I Gminnym Dniu Seniora;
19 października 2017 roku udział w zebraniu dotyczącym Gazyfikacji Gminy
Pakosławice;
20 października 2017 roku udział w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu
w ramach MBO pn. „Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy”;
23 października 2017 roku udział w Konwencie Starosty, Burmistrzów
i Wójtów;
25 października 2017 roku udział w VI edycji Opolskiego Turnieju Kół
Gospodyń Wiejskich w Prószkowie;
25 października 2017 roku udział w II konferencji regionalnej poświęconej
tematyce absorpcji środków unijnych w województwie opolskim
zorganizowanej przez Marszałka Województwa Opolskiego;
27 października 2017 roku udział w XXXI Sesji Rady Powiatu w Nysie;
11 listopada 2017 roku udział w spotkaniach z okazji 99 Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości w Prusinowicach oraz Reńskiej Wsi;
14 listopada 2017 roku podpisanie z Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Spółka
z o.o. z siedzibą w Nysie porozumienia określającego aspekty prawne
i ekonomiczne co do umowy w zakresie hurtowej dostawy wody dla Gminy
Pakosławice.
14 listopada 2017 roku udział w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu celem uzgodnienia
warunków pożyczki na zadanie pn. „Budowa odcinka rozdzielczej sieci
wodociągowej ze Śmiłowic do Rzymian wraz z hydrofornią
w miejscowości Śmiłowice”.
27 listopada 2017 roku udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym
poświęconym planowanym naborom, zorganizowane przez Nyskie Księstwo
Jezior i Gór.
28 listopada 2017 roku udział w porannej audycji Radia Nysa „Gość Radia
Nysa”.

W wyżej wymienionym okresie:





zorganizowano turniej inaugurujący projekt „ Dziś orlik klubowy, jutro
Stadion Narodowy” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego;
Dyrektor Zespołu Szkół w Prusinowicach pan Artur Kowalski został
uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji;
sezony rozgrywek zakończyły drużyny sportowe z terenu Gminy, w ramach
podsumowania zorganizowano wyjazd na mecz Ekstraklasy;

