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Z PRAC RADY GMINY PAKOSŁAWICE 
Na XXVIII, XXIX, XXX sesji Rada Gminy 

Pakosławice podjęła następujące uchwały: 

 Uchwała nr XXVIII/256/17 z dnia 27 września 2017 roku zmieniająca uchwałę 

Nr VIII/74/15 z dnia 2015 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, 

ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso; 

Uchwała nr XXVIII/257/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice; 

Uchwała nr XXVIII/258/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 

Uchwała nr XXVIII/259/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu; 

Uchwała nr XXVIII/260/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na zamianę nieruchomości; 

Uchwała nr XXVIII/261/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu; 

Uchwała nr XXVIII/262-268/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy 

gruntu stanowiącego mienie komunalne; 

Uchwała nr XXVIII/269/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie działki nr 168/2 w obrębie Pakosławice; 

Uchwała nr XXVIII/270/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości; 

Uchwała nr XXVIII/271/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

Uchwała nr XXVIII/272/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu 

Gminy Pakosławice na 2017 rok; 

Uchwała nr XXIX/273/17 z dnia 17 października 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 

XXVIII/259/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; 

Uchwała nr XXIX/274/17 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu; 

Uchwała nr XXIX/275/17 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

Uchwała nr XXIX/276/17 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu 

Gminy Pakosławice na 2017 rok; 

Uchwała nr XXIX/277/17 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

Uchwała nr XXX/279/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

Uchwała nr XXX/280/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu 

Gminy Pakosławice na 2017 rok; 

Uchwała nr XXX/281/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

w Prusinowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Prusinowicach, 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Prusinowicach wchodzącą w skład Zespołu 

Szkół w Prusinowicach; 

Uchwała nr XXX/282/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goszowicach, 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goszowicach, 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Goszowicach wchodzącą w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Goszowicach; 

Uchwała nr XXX/283/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2018 rok; 

Uchwała nr XXX/284/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wynagrodzenia 

Wójta Gminy Pakosławice; 

Uchwała nr XXX/285-287/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia 

umowy najmu; 

Wszystkie treści uchwał dostępne na stronie BIP 

www.bip.pakoslawice.pl

ZAMIANA DZIAŁKI Z PARAFIĄ W PAKOSŁAWICACH 

W środę 27 września 2017 roku Rada Gminy Pakosławice wyraziła zgodę 

na zamianę działki. W ślad za tym Gmina Pakosławice po podpisaniu aktu 

notarialnego stała się właścicielem gruntu za plebanią w Pakosławicach. 

Duże podziękowania należą się Proboszczowi Parafii p.w. Św. Apostołów 

Piotra i  Pawła w Pakosławicach Ks. Stanisławowi Dworzakowi 

za przychylność dla tej inicjatywy. Na przedmiotowej działce 

zrealizowane zostaną dwa projekty przy współudziale środków unijnych, 

które pozwolą na zagospodarowanie terenu.  

Pierwszy w ramach środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad pn. "Turystyczny 

przystanek na Szlaku Jakubowym". Drugi partnerski pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie 

Subregionu Południowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020. Aktualnie ruszyły prace porządkowe, a teren jest przygotowywany pod planowaną 

realizację wyżej wymienionych projektów. 
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DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY 
Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie od 22 czerwca 2017 roku do 30 listopada 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 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; 

 28 września 2017 roku udział w XXX sesji Rady Powiatu 

w Nysie; 

 29 września 2017 roku udział w zebraniu Rady Sołeckiej wsi 

Strobice; 

 4 października 2017 roku podpisanie aktu notarialnego 

dotyczącego zamiany działek z Parafią Rzymskokatolicką 

p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach; 

 9 października 2017 roku podpisanie porozumienia o realizacji 

projektu pn. „Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy” 

w ramach MBO Marszałka Województwa Opolskiego; 

 10-11 października 2017 roku udział w konferencji z okazji 

obchodów 20-lecia Współpracy Transgranicznej 

w Euroregionie Pradziad w Prószkowie; 

 14 października 2017 roku udział w ART. Biechów wystawie 

rękodzieł mieszkańców sołectwa; 

 16 października 2017 roku udział w porannej audycji Radia 

Nysa „Gość Radia Nysa”; 

 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: 

 zakończono zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – VIII nabór”; 

  sezony rozgrywek zakończyły drużyny sportowe z terenu Gminy, w ramach podsumowania zorganizowano wyjazd na mecz Ekstraklasy;  

 zrealizowano projekt pn. "Turystyczna przystań w Nowakach" współfinansowany ze środków PROW 2014-2020, którymi dysponuje Lokalna Grupa Działania 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór; 

 współorganizowaliśmy II Rodzinny Marsz Gminny; 

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

 podpisano umowy na dokumentację termomodernizacji budynku Reńska Wieś 28 (obejmuje audyt energetyczny , inwentaryzację budynku, remont dachu, 

ocieplenie budynku); 

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

 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;    
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POROZUMIENIE Z WiK „AKWA” NYSA 

W dniu 14 listopada 2017 roku 

podpisane zostało porozumienie 

pomiędzy Gminą Pakosławice 

a Wodociągami i Kanalizacją 

AKWA Sp. z o.o. w Nysie, przy 

współudziale realizatora 

przedsięwzięcia Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach. 

W wyniku wspólnych ustaleń podpisano 

porozumienie określające aspekty prawne 

i ekonomiczne umowy w zakresie hurtowej 

dostawy wody dla Gminy Pakosławice na okres 

25 lat. Umowa reguluje między innymi kwestie 

budowy nowego rurociągu tranzytowego 

łączącego systemy wodociągowe 

Gminy Pakosławice oraz Gminy Nysa, 

minimalnej i maksymalnej ilości dostarczanej 

wody oraz ceny hurtowego zakupu wody 

w okresie obowiązywania porozumienia.  

Przypominamy, że 1 marca br. podpisano 

porozumienie w zakresie zapewnienia przez 

nyskie wodociągi dostawy wody dla naszej 

Gminy w ilości ok. 310 m3 od strony 

miejscowości Radzikowice. 

Listopadowe porozumienie to kolejny etap 

prac mający na celu znaczną poprawę jakości 

wody jaka płynie z naszych kranów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa 

19 października 2017 roku w Gminnej Bibliotece 

w Pakosławicach odbyło się pierwsze z serii spotkań 

z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa 

w Opolu dotyczących gazyfikacji naszej gminy. 

Zapraszamy zainteresowanych o wypełnianie 

wniosków o określenie warunków przyłączenia 

i dostarczanie do siedziby Urzędu Gminy do końca 

stycznia 2018 roku. Wnioski do pobrania na stronie 

internetowej www.psgaz.pl (Wniosek o zawarcie 

umowy o przyłączenie do sieci gazowej grupy 

przyłączeniowej B) lub w Urzędzie Gminy 

Pakosławice. 

 

http://www.psgaz.pl/
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STAWKI PODATKÓW W 2018 ROKU   
Rada Gminy Pakosławice Uchwałą nr XXIX/277/17 

z dnia 17 października 2017 roku przyjęła stawki 

podatku od nieruchomości. 

Stawki podatku od nieruchomości corocznie 

podlegają podwyższeniu na następny rok 

podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 

cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. 

Ma to swoje umocowanie w art. 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785), który 

przewiduje, iż Rada Gminy, w drodze uchwały, 

określa wysokość stawek podatku 

od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą 

przekroczyć rocznie górnych stawek kwotowych 

obwieszczonych przez ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych.
 

Podstawa opodatkowania  Stawka ministerialna 
Stawka na terenie Gminy 

Pakosławice 

Grunty  
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
0,91 zł/1m2 pow. 0,88 zł/1m2 pow. 

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
4,63 zł/1ha pow. 4,63 zł/1ha pow. 

pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
0,48 zł/1m2 pow. 0,24 zł/1m2 pow. 

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9  października 

2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego  przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo  zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje  zabudowy, 

jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu  do tych  gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 

czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

3,04 zł/1m2 pow. 3,04 zł/1m2 pow. 

Budynki lub ich części: 

mieszkalne 
0,77 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
0,75 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki 

mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarcze 

23,10 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
21,69 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym 

10,80 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
10,80 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 

4,70 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
4,70 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

7,77 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
3,70 zł/1m2 powierzchni 

użytkowej 
Budowle – podstawą opodatkowania jest ich wartość ustalona na dzień 1 

stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w 

tym roku niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli 

całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym 

dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 

2% 2% 

 

 

 

 

 
 

 

 

Komunikat  
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia 20 października 2017 r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży 
drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.  
 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży 
drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wyniosła 197,06 zł za 1m3. 
 

Podatek leśny  od 1 ha ( równoważnik 0,220 m³ 
drewna) wynosi 43,3532 zł 

 

 

Komunikat 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 

podatkowy 2018 

 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta 

za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 

podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł. 

Podatek rolny dla gruntów  gospodarstw rolnych wynosi za 1 ha 
(równoważnik 2,5 q żyta) 131,23 zł. 

Podatek rolny dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych 
wynosi  1 ha (równoważnik 5 q żyta) 262,45 zł. 
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Art-Biechów to tytuł wystawy prac mieszkańców 

Biechowa. 14 października 2017 roku  w wiejskiej 

świetlicy zgromadzono dzieła 13 lokalnych 

twórców.  

Piękne obrazy wykonane haftem krzyżykowym 

zaprezentowały: Czesława Magiera, Danuta Mucha 

i Renata Wasiluk, natomiast robótki szydełkowe - 

Krystyna Rojowska. Kolorowe zdjęcia wystawiła 

Dorota Ziółkowska, w sąsiedztwie plakatów 

fotografika- profesjonalisty Łukasza Smudzińskiego, 

obraz w jesiennej tonacji namalowała Grażyna 

Wikar, akwarele - Stanisława Madeja, a grafikę 

najmłodsza w tym gronie Karolina Adamczyk. 

Katarzyna Berini przygotowała piękne wianki 

i dekoracje świąteczne, Władysława Berini bukiet 

z wikliny papierowej, Karl Grobosch dekoracje 

ze stiuku, a Tadeusz Wikar wykonał replikę wozu 

i drewniane grzybki. Całości dopełniały kompozycje 

kwiatowe wykonane przez Stanisławę Madeja, 

Czesławę Ziółkowską i Danutę Muchę. Część 

artystyczną spotkania poprowadziła Małgorzata 

Więckowska, a wystąpili: Dawid Berini recytował 

wiersze przy gitarowym akompaniamencie 

w wykonaniu taty Marka Beriniego, Magdalena 

Wawrzkowicz zagrała dwa utwory na flecie 

bocznym, Martyna Bednarz uraczyła publiczność 

wierszowaną zagadką a zespół "Kaprys" pod 

kierownictwem Stanisława Wodnickiego wystąpił 

z wiązanką słowno-muzyczną. Kuratorka wystawy 

Stanisława Madeja wzniosła toast za wszystkich 

artystów Biechowa, także tych jeszcze 

nieujawnionych. Radny powiatowy Zbigniew 

Surowiecki wręczył twórcom upominki a swoją 

obecnością zaszczycił otwarcie wystawy 

Wójt       Gminy Adam Raczyński. Sztuka 

zmienia perspektywę naszej codzienności, 

przynosi wiele radości w życiu, w którym liczy się 

nie tylko profanum czyli strona materialna , ale też 

i sacrum - prezent dla ducha.  

Artyści z Biechowa dobrze to rozumieją, niech ich 

przybywa dla dobra wspólnego... 
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  I GMINNY DZIEŃ SENIORA       
18 października 2017 r. obchodziliśmy I Gminny 

Dzień Seniora.  Seniorzy z całej Gminy spotkali się 

w    Sali Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pakosławicach.  

Otwarcia Dnia Seniora dokonał Wójt Gminy 

Pakosławice Adam Raczyński wyrażając radość 

z powodu tak licznego przybycia na uroczystość, 

składając zebranym najlepsze życzenia oraz wyrazy 

uznania i  zaprosił przybyłych gości na część 

artystyczną obchodów Gminnego Dnia Seniora. 

Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki z Frączkowa 

wzruszając i rozbawiając publiczność. Następnie 

na scenie zaprezentowali się uczniowie ze szkoły 

podstawowej w Prusinowicach. W miłej atmosferze 

zgromadzeni podziwiali występy artystyczne 

najmłodszych przedszkolaków i uczniów z terenu 

Gminy. Na koniec wystąpił zespół wokalny 

Margaretto z Reńskiej Wsi. Po występach wszyscy 

goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 

 

Ruszyła „Akcja Zima”! 
Prace w ramach „Akcji Zima” na drogach stanowiących własność Gminy Pakosławice prowadzić będzie Pan Grzegorz 

Lichwa. Prace polegać będą polegały na usuwaniu warstwy śniegu, lodu, błota pośniegowego, a także posypaniu 

mieszanką piasku z solą całej długości dróg gminnych, a w szczególności miejsc niebezpiecznych. „Akcja Zima” trwać 

będzie od grudnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. W przypadku wszelkich trudności prosimy o kontakt telefoniczny 

z Urzędem Gminy - Referat Rozwoju Gospodarczego, tel. 77 435 76 14 - w godzinach pracy urzędu, natomiast 

w godzinach wieczornych do sołtysów, którzy nadzorują prace w poszczególnych sołectwach. 
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VI Opolski Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 
 

W dniu 25 października 2017 roku Opolski Związek Rolników 

i Organizacji Społecznych zorganizował już po raz szósty Opolski 

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. 
Celem imprezy była promocja Samodzielnych Kół Gospodyń 

Wiejskich jako inspiratorów nawiązywania więzi 

międzypokoleniowych oraz kultywowania tradycji obszarów 

wiejskich. Wydarzenie patronatem honorowym objął Marszałek 

Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła. 

Ze względu na fakt, że w Turnieju uczestniczyło aż 10 drużyn SKGW 

został podzielony na dwa etapy. W I etapie drużyny rywalizowały 

w trzech konkurencjach: 

 

 Produkt kulinarny – „Potrawa z przydomowej zagrody” 

oraz „Nasza słodka specjalność”. 

 Rękodzieło artystyczne – Suknia z materiałów 

ekologicznych lub surowców wtórnych. 

 Konkurencja sprawnościowa – ubijanie białek na czas. 

 

Zmagania turniejowe oceniała Komisja konkursowa w składzie: 

Elżbieta Oficjalska – Muzeum Wsi Opolskiej, 

Katarzyna Beleć – Izba Rolnicza, 

Marta Tarczyńska – Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce, 

Magdalena Kołtun – Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia,   

Marek Wróbel – Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Łosiowie. 

Po zakończeniu I etapu Komisja konkursowa po podliczeniu 

punktów zakwalifikowała do II etapu Koła z Chróściny, Chrzelic, 

Karłowic, Nowej Cerkwii i Prusinowic. 
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II etap przewidywał dwie konkurencje - występ taneczny – 

w dowolnym tańcu regionalnym lub kulturowo związanym 

z wybranym krajem Unii Europejskiej oraz występ kabaretowy 

z motywem przewodnim „Jak nie my to kto”. 

 

Po przedstawieniu 

przez piątkę finalistów 

części artystycznej 

Komisja udała się na 

naradę, a na scenie 

zaprezentowały się 

Koła, które nie 

zakwalifikowały się 

do II etapu zmagań. 

 

Po zakończeniu występów przyszedł czas na ogłoszeni 

wyników. Przewodnicząca Komisji konkursowej ogłaszając 

werdykt podkreśliła duże zaangażowanie w przygotowanie 

poszczególnych konkurencji jednak werdykt ustalono 

jednomyślne. 

 

Laureatem I miejsca w VI Edycji Opolskiego Turnieju Kół 

Gospodyń Wiejskich zostało Samodzielne Koło Gospodyń 

Wiejskich z Prusinowic zdobywając nagrodę w wysokości 

5 000 zł. Na drugim miejscu zmagania ukończyło Samodzielne 

Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Cerekwi – nagroda 4 000 zł, 

a na najniższym stopni podium stanęły członkinie 

Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich z Karłowic – 

nagroda 3 000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ogromny sukces SKGW z Prusinowic 

 

 

 

 

 

Nagroda Marszałka 

dla dyrektora 

 

Zarząd Województwa Opolskiego 

przyznał doroczne Nagrody 

i  Stypendia Marszałka  w dziedzinie 

edukacji. Nagrody zostały wręczone 

podczas Regionalnego Święta 

Edukacji,  23 października 2017 r. 

w Państwowej Szkole Muzycznej 

w Opolu. 

 

Miło nam poinformować, że nagrodę 

Marszałka Województwa Opolskiego 

za szczególne osiągnięcia 

w dziedzinie upowszechnienia 

i rozwoju edukacji otrzymał dyrektor 

Zespołu Szkół w Prusinowicach - Pan 

Artur Kowalski. Serdecznie 

gratulujemy wyróżnienia i życzymy 

dalszych sukcesów w życiu 

prywatnym oraz zawodowym! 
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POZYSKALIŚMY ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Nasz projekt pod nazwą "Budowa Gminnego Punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

w miejscowości Reńska Wieś" otrzymał wystarczającą liczbę punktów i tym samym został wybrany 

do dofinansowania. Budowa PSZOK-u jest wymagana ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 

PSZOK daje możliwość zbierania m.in.: zużytego sprzętu RTV i AGD, odpadów wielkogabarytowych oraz 

frakcji typu szkło, plastik, metal. Wartość pozyskanych środków to kwota 275.130,06 złotych. 

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

6 grudnia 2017 roku w Muzeum Powiatowym w Nysie Wójt Gminy 

Pakosławice Adam Raczyński podpisał umowę o dofinansowanie 

projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

na terenie Subregionu Południowego", który będzie realizowany 

wspólnie przez członków Stowarzyszenia Subregion Południowy 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020.  

W ramach działania przeprowadzona zostanie kompleksowa 

modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz Straży Pożarnej 

w Prusinowicach. Pozyskane na cel środki Unii Europejskiej to kwota 

600.000,00 zł.  

Jeszcze w tym roku planujemy ogłoszenie przetargów na realizację 

powyższych zadań.  
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NOWE PRAWO WODNE 
 

Mijający rok obfitował 

w   reformy    dotyczące funkcjonowania 

przedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych. I choć do niedawna 

wydawało się, że zwieńczeniem tych 

reform - z punktu widzenia gospodarki 

wodno-ściekowej było przyjęcie ustawy 

z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, pojawił 

się nieoczekiwanie projekt nowelizacji 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, podpisana przez Prezydenta 

w dniu 02.11.2017 r., a opublikowana 

w Dzienniku Ustaw w dniu 27.11.2017 r. 

Nowe Prawo wodne ma wejść w życie 

z początkiem 2018 r. Ustawa będzie 

w pełni wdrażać unijną Ramową 

Dyrektywę Wodną (RDW).

Co się zmienia? 
 Powstanie nowa instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", która w imieniu Skarbu 

Państwa będzie pełniła rolę "gospodarza" na wszystkich wodach publicznych.  

 Od 31 grudnia 2020 r. pobór wody m.in. dla przemysłu będzie obowiązkowo opomiarowany. Liczniki zostaną 

założone na koszt "Wód Polskich".  

 Stawki za wodę dla przemysłu mają pozostać na takim samym poziomie jak w 2016 roku co najmniej do 2018 r., 

a dla ludności do 2019 r.  

 Jeżeli zajdzie konieczność podniesienia opłat to mają one rosnąć stopniowo, po wykonaniu analiz społeczno-

ekonomicznych – tak przynajmniej zapewnia Ministerstwo Środowiska.  

 Nowe przepisy wprowadzą też opłatę "za utraconą wodę". Będzie dotyczyła dużych nieruchomości, których 

powierzchnia w 75%. jest trwale zabudowana, uszczelniona (np. parkingi). Jeśli jednak przy takich obiektach 

będą powstawać instalacje pozwalające na retencję wody, to stawka opłaty ma być nawet 10-krotnie niższa.  
 

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 

Główną zmianą jest ustanowienie tzw. regulatora na 

rynku wody. Chodzi o organ regulacyjny nad 

sektorem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków, którego funkcję będzie pełnił dyrektor 

RZGW. Nowy organ zajmie się przede wszystkim 

zatwierdzaniem taryf. Dotychczas wniosek składany 

był do Wójta, a następnie podejmowana była 

uchwała przez Radę Gminy. Ponadto 

nowelizacja ustawy przewiduje zupełne nowe 

zasady ustalania i zatwierdzania taryf. Miedzy 

innymi opracowywane będą na okres 3 lat, a nie jak 

to miało miejsce obecnie, na okres jednego roku. 

(na podstawie Zeszytów Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" z dnia 30.11.2017 r. Nr 11)

99. Rocznica Odzyskania Niepodległości 
11 listopada mieszkańcy Gminy Pakosławice 

uczestniczyli w obchodach ważnego dla naszych 

najnowszych dziejów święta, 99. Rocznicy 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji 

pamiętając o swojej narodowości, będąc patriotami, 

w szkołach, świetlicach w Biechowie, Prusinowicach, 

Reńskiej Wsi mieszkańcy Gminy oraz uczniowie 

uczcili 99. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę. Montaże słowno - muzyczne przypomniały 

o czasach zaborów i latach niewoli, a  wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

pokazało jedność i dumę z bycia Polakiem. 
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II Rodzinny Marsz Gminny 
W sobotę 16 września 2017 roku mieszkańcy Gminy 

Pakosławice uczestniczyli w II Rodzinnym Marszu 

Gminnym. Impreza pod hasłem: „Załóż wygodne buty, 

zaproś rodzinę i znajomych na niecodziennych spacer” 

spotkała się z dużym zainteresowaniem, poparciem 

i sympatią. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody na starcie 

Marszu stanęło blisko pięćdziescięciu uczestników 

w różnym wieku – maszerowano nawet w wózku 

spacerowym, na trzykołowym rowerku, hulajnodze czy 

na ramionach taty. 

Uczestniczy marszu na trasie 

Pomysłodawczyniami i organizatorkami imprezy są 

nauczycielki Zespołu Szkół w Prusinowicach – Pani 

Małgorzata Droś i Pani Natalia Mazurkiewicz. Urząd 

Gminy w Pakosławicach i Gminna Komisja 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomogły 

w realizacji marszu, m.in. sponsorując poczęstunek 

i nagrody dla uczestników. Podziękowania należą się 

także nauczycielom i dyrekcji – za współpracę i duchowe 

wsparcie oraz gimnazjalistom – za pomoc. 

Nad bezpieczeństwem uczestników Marszu czuwała 

Policja i Ochotnicza Straż Pożarna z    Pakosławic. 

Malownicza trasa wiodąca z Pakosławic przez drogę 

krzyżową w Reńskiej Wsi do pałacu we Frączkowie 

i  z powrotem do Pakosławic przez Bykowice została 

przebyta w ciągu dwóch godzin. Po powrocie do szkoły 

na wszystkich czekały kiełbaski z grilla, gorące napoje, 

ciasteczka. Najmłodsi otrzymali pamiątkowe upominki, 

a wśród „marszowiczów” zostały rozlosowane atrakcyjne 

nagrody rzeczowe. 

Dyrektor ZS w Prusinowicach – Artur Kowalski 

Pan Artur Kowalski – dyrektor Zespołu Szkół 

w Prusinowicach – dziękując wszystkim uczestnikom, 

pokreślił, że tego typu imprezy propagują zdrowy tryb 

życia, przeciwdziałają alkoholizmowi, zacieśniają 

stosunki międzyludzkie, budują empatię. Zapraszamy już 

dziś na III Rodzinny Marsz Gminny – nie siedźmy 

w domu, nie szukajmy wymówek, gdyż: „Kto maszeruje, 

ten nie choruje”. 
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VI ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W GOSZOWICACH 
Dnia 20 października 2017 r. w Szkole Podstawowej 

im. Jana Brzechwy w Goszowicach odbyła się uroczystość 

6-lecia nadania imienia szkole połączona z uroczystym 

ślubowaniem pierwszoklasistów na uczniów. 

 

 

Po przywitaniu zebranych przez Dyrektora Szkoły 

– Łucję Konopkę uczniowie oraz przedszkolaki z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Goszowicach  przedstawili 

program artystyczny, w którym przybliżyli 

zgromadzonym sylwetkę oraz twórczość Jana Brzechwy. 

Następnie odbyła się część artystyczna klasy I. Dzieci nie 

tylko pokazały gotowość zostania oficjalnie uczniami, 

ale także swoje talenty - aktorskie, muzyczne i taneczne. 

Na koniec cała dziesiątka została pasowana 

symbolicznym ołówkiem przez Panią Dyrektor Łucję 

Konopkę na ucznia klasy pierwszej. Dzieci otrzymały 

również słodką tubę. Prócz uczniów i przedszkolaków, 

obecnością zaszczycił m.in. Sekretarz Gminy Pakosławice 

Andrzej Rosa, oraz rodzice pierwszoklasistów. 

Dzień Pluszowego Misia 
Dnia 25 listopada przypada Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji w Bibliotece 

w Prusinowicach odbyły się spotkania z przedszkolakami oraz uczniami klas 1-3 z terenu 

Gminy Pakosławice.  Nasze pociechy poznawały ciekawe historie o misiach z literatury oraz  

uczestniczyły w grach i zabawach zespołowych. 
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Ruszyła realizacja projektu! 

Dnia 4 listopada 2017 roku wystartował projekt "Dziś orlik 

klubowy, jutro Stadion Narodowy" realizowany w ramach 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Opolskiego. Turniej inaugurujący odbył się na hali oraz boisku 

wielofunkcyjnym w Reńskiej Wsi.  

Przed rozpoczęciem zmagań Wójt Gminy Pakosławice Adam 

Raczyński wraz z Marszałkiem Województwa Opolskiego 

Andrzejem Bułą wręczyli drużynom biorącym udział w turnieju 

stroje sportowe, sprzęt i akcesoria piłkarskie, a młodym 

sportowcom swoje umiejętności zaprezentował Dawid 

Krzyżowski - mistrz Polski w piłkarskim freestyle'u.  

W  inauguracyjnym turnieju udział wzięły drużyny LUKS 

Pakosławice, Polonia Nysa, GZ LZS Grodków, Lider Skarbimierz, 

LKS Rusocin oraz Hattrick Głuchołazy.  Przypominamy, że 

w ramach projektu odbędą się 24 turnieje, w trakcie których 

rywalizują ze sobą młodzi sportowcy. Mamy nadzieję,  że projekt przyczyni się do spełniania marzeń 

młodych adeptów piłki nożnej. Na realizację projektu „Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy” 

przeznaczono 150.000,00 złotych. Turnieje rozgrywane będą na terenie Gminy Pakosławice, Głuchołazy, 

Nysa, Grodków i Skarbimierz. 
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WIEŚCI Z BOISK PIŁKARSKICH 

Kolejny sukces Orłów z Reńskiej Wsi!   

Miło nam poinformować, że juniorzy LZS Orzeł Reńska Wieś 

zakończyli rundę jesienną I ligi Wojewódzkiej na fotelu lidera 

tabeli. Po 10 kolejkach zgromadzili na swoim koncie 24 punkty.  

 

 

 

 

 

 

 

Orzeł Reńska Wieś - juniorzy 

Mamy nadzieję, że runda rewanżowa będzie równie udana i na 

wiosnę będziemy cieszyć się z awansu piłkarzy z Reńskiej Wsi 

do najwyższej klasy rozgrywkowej – Opolskiej Ligi Juniorów. 

  

Tabela I liga Wojewódzka 

juniorów, grupa II 

 

M. 

 

Pkt. 

1. LZS Orzeł Reńska Wieś 10 24 

2. LZS Ścinawa Nyska-

Korfantów 

10 22 

3. Atom Grądy-Goświnowice 10 22 

  4. ŁDMJ GKS Głuchołazy 10 21 

5. LZS Start Bogdanowice 10 19 

6. ULKS Orzeł Źlinice 10 16 

7. LKS Śląsk Reńska Wieś 10 16 

8. LKS Naprzód Jemielnica 10 11 

9. LKS Jedność Rozmierka 10 6 

10. LZS Tarnów-Przywory 10 3 

11. LZS Racławiczki 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Tabela klasa A, grupa III M. Pkt. 

1. UKS Karnków 13 33 

2. LZS Bimetal Dziewiętlice 13 31 

3. LZS Orzeł Reńska Wieś 13 24 

4. LZS Jasienica Górna 13 22 

5. LZS Atom Grądy-

Goświnowice 

13 21 

6. KKS Sudety Burgrabice 13 21 

7. LZS II Starowice Dolne 13 20 

8. LZS Kałków 13 19 

9. GKS Grodków 13 18 

10. LZS Malerzowice Małe 13 16 

11. LKS Biała Nyska 13 14 

12. LZS Trzeboszowice 13 13 

13. LZS Gierałcice 13 10 

14. LZS Maciejowice 13 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tabela 3 Liga Kobiet, „grupa 

opolska” 

 

M. 

 

Pkt 

1. UKS SAP Brzeg 9 22 

2. Plon Błotnica Strzelecka 9 22 

3. LKS Rolnik II Biedrzychowice 9 21 

4. MUKS Pogoń Prudnik 9 18 

5. LZS Pakosławice 9 16 

6. LKS Goczałkowice 9 15 

7. KS Unia II Opole 9 10 

8. KS Concordia Knurów 9 6 

9. SKS Strzelce Opolskie 9 3 

10. LKS Śląsk Reńska Wieś 9 0 

Wyjazd do Wrocławia na mecz 

26 grudnia 2017 roku w ramach podsumowania rundy 

jesiennej rozgrywek grupa 50 sportowców i kibiców drużyny 

juniorów Orła Reńska Wieś, oraz żeńskiej drużyny 

LZS Pakosławice uczestniczyli we współorganizowanym 

przez Gminę Pakosławice wyjeździe na mecz piłki nożnej 

Ekstraklasy Śląsk Wrocław- Zagłębie Lubin.  
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