
 

 

Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie 

od 28 listopada 2017 roku do 27 grudnia 2017 roku 

 

 4 grudnia 2017 roku udział w uroczystym przekazaniu samochodów 

pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie; 

 6 grudnia 2017 roku w Muzeum Powiatowym w Nysie podpisanie umowy 

o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Subregionu Południowego"; 

 8 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu ze Starostą Powiatu Prudnickiego 

Panem Radosławem Roszkowskim w sprawie realizacji planowanych 

projektów ze środków Euroregionu Pradziad; 

 13 grudnia 2017 roku podpisanie umowy z Gospodarczym Bankiem 

Spółdzielczym w Strzelinie na realizację kredytu długoterminowego; 

 15 grudnia 2017 roku udział w posiedzeniu Komisji ds. inwestycji, rolnictwa 

i ochrony środowiska; 

 15 grudnia 2017 roku udział w uroczystym spotkaniu kolędowym 

w Przedszkolu w Prusinowicach; 

 15 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez 

Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu; 

 16 grudnia 2017 roku udział w turnieju w projektu w ramach MBO pn. „Dziś 

orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy”; 

 16 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez 

działaczy piłki nożnej powiatu nyskiego; 

 17 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez 

stowarzyszenie „Rajska Dolina” z Reńskiej Wsi; 

 18 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu z Burmistrzem Mikulovic w sprawie 

wspólnej realizacji projektu; 

 19 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez 

Przedszkole we Frączkowie; 

 21 grudnia 2017 roku udział w komisji ds. odbioru inwestycji pn. Budowa 

sieci wodociągowej (tranzytu) ze Śmiłowic do Rzymian wraz z hydrofornią 

w Śmiłowicach w wersji lokalizacyjnej A”; 

 22 grudnia 2017 roku udział w spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej 

w Goszowicach oraz szkole stowarzyszeniowej w Nowakach; 

 

  

 

 

 



 

 

W wyżej wymienionym okresie: 

 zorganizowano spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Gminy 

Pakosławice oraz jednostek organizacyjnych;  

 wykonano remonty dróg gminnych w Rzymianach, Spinach; 

 wykonano chodnik w ciągu drogi powiatowej w Reńskiej Wsi; 

 rozpoczęła się wymiana ogrodzenia w Przedszkolu we Frączkowie; 

 rozpoczęto remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum Pakosławice; 

 Ministerstwo Finansów opublikowało ranking zadłużenia Gmin, na 2478 

samorządów  plasujemy się na 1961 miejscu. Jest to 15 wynik w Województwie 

Opolskim i 2 w Powiecie Nyskim; 

 wydano kolejny numer bezpłatnego biuletynu „Puls Gminy Pakosławice”;  

 rozpoczęto procedurę zmiany pozwoleń wodnoprawnych na przydomowe 

oczyszczalnie ścieków; 

 

 

 

 

 


