Informacja z prac Wójta Gminy Pakosławice w okresie
od 1 grudnia 2017 roku do 15 czerwca 2018 roku













































4 grudnia 2017 roku udział w uroczystym przekazaniu samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej PSP
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 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.
5 stycznia 2018 roku udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez zespół muzyczny Kaprys oraz
Sołectwo Biechów;
10 stycznia 2018 roku udział w VII Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych zorganizowanych przez Szkołę
Podstawową w Goszowicach;
13 stycznia 2018 roku udział w corocznym Spotkaniu pod Siatką - turnieju piłki siatkowej zorganizowanym przez
Pana Piotra Ksiądzynę Radnego Gminy Pakosławice;
15 stycznia 2018 roku udział w spotkaniu z Burmistrzem Mikulovic w sprawie realizacji pierwszych działań
w projekcie ze środków „Euroregionu Pradziad „Polsko-Czeska Akademia Sportu”;
25 stycznia 2018 roku udział w audycji Radia Opole;
26 stycznia 2018 roku udział w podsumowaniu działalności za 2017 rok KGW w Prusinowicach;
27 stycznia 2018 roku udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Rzymiany;
29 stycznia 2018 roku udział w porannej audycji „Gość Radia Nysa”;
29 stycznia 2018 roku udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej;
1 lutego 2018 roku udział w Gminnym Zarządzie OSP;
2 lutego 2018 roku udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów;
3 lutego 2018 roku udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2017 Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pakosławicach;
6 lutego 2018 roku podpisanie aktu notarialnego z KOWR Opole w sprawie nieodpłatnego przejęcia dróg w obrębie
Goszowice;
10 lutego 2018 roku udział w audycji „Śniadanie Radia Nysa”;
17 lutego 2018 roku udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2017 Ochotniczej Straży Pożarnej
w Prusinowicach;
21 lutego 2018 roku udział w posiedzeniu Komitetu ds. organizacji Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę;
28 lutego 2018 roku udział w porannej audycji „Gość Radia Nysa”;
6 marca 2018 roku spotkanie z przedstawicielami firmy Atmoterm w sprawie zmiany systemu gospodarowania
odpadami;
6 marca 2018 roku spotkanie z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w sprawie utworzenia żłobka przy
współfinansowaniu programu Maluch +;
8 marca 2018 roku podpisanie umowy na realizację zadania „Przebudowy boiska sportowego w Prusinowicach”;
10 marca 2018 roku udział w spotkaniach w ramach „Dnia Kobiet” w Sołectwach Rzymiany i Biechów;
12 marca 2018 roku udział w finale Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
15 marca udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Gminnej Spółki Wodnej;
17 marca udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2017 Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowakach;
20 marca udział w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Otmuchowie;
22 marca udział w XVI Powiatowym Konkursie Poezji Dziecięcej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach.
24 marca 2018 roku udział w audycji Radia Nysa „Śniadanie Radia Nysa”;
25 marca udział w Jarmarku Wielkanocnym we Frączkowie zorganizowanym przez „Stowarzyszenie Wspólne
Horyzonty”;
27 marca udział w naradzie budowlanej dotyczącej realizacji inwestycji „Termomodernizacji budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Prusinowicach”;
9 kwietnia udział w porannej audycji „Gość Radia Nysa”;





















11 kwietnia udział w III edycji akcji „A my czytamy” zorganizowanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Goszowicach;
19 kwietnia wizyta w miejscowości Hradec nad Moravicą partnerem w projekcie „Turystyczny Przystanek na Szlaku
Jakubowym w Pakosławicach”;
23 kwietnia udział w Komisji ds. planowania, budżetu i finansów oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Pakosławicach;
24 kwietnia udział w posiedzeniu Komisji ds. inwestycji, rolnictwa i ochrony środowiska, w którym uczestniczyli
sołtysi Gminy Pakosławice;
30 kwietnia spotkanie z Panem Andrzejem Bułą Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie organizacji Dni
Gminy Pakosławice oraz spraw bieżących;
30 kwietnia udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym organizacji Dożynek Gminnych w Biechowie;
30 kwietnia udzielenie ślubu cywilnego;
11 maja udział w porannej audycji „Gość Radia Nysa”;
17 maja podpisanie umowy na powierzenie zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 25 528,00 zł
na zakup toreb medycznych, defibrylatorów oraz parawanów;
18 maja podpisanie umowy na realizację projektu „I Festiwal Produktu Lokalnego w Pakosławicach” w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Opolskiego;
21 maja udział w Komisji ds. planowania, budżetu i finansów oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pakosławicach;
23 maja udział w uroczystej Gali Powiatowej rozdania nagród VIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Plastycznego
dla dzieci „Bezpiecznie na Wsi mamy-upadkom zapobiegamy”;
25 maja podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż działki nr 114/5 w Bykowicach;
5 czerwca udział w porannej audycji „Gość Radia Nysa";
6 czerwca udział w Walnym posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego;
9 czerwca udział w konferencji „Subregion- wysportowany i zdrowy;
9 czerwca udział w Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goszowicach;
13 czerwca udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Subregion Południowy;

W wyżej wymienionym okresie:
 zorganizowano spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Gminy Pakosławice oraz jednostek organizacyjnych;
 wykonano remonty dróg gminnych w Rzymianach i Spinach, wykonano chodnik w ciągu drogi powiatowej w Reńskiej
Wsi;
 wymieniono ogrodzenie w Przedszkolu we Frączkowie, wyremontowano pomieszczenia w budynku Gimnazjum
Pakosławice;
 rozpoczęto procedurę zmiany pozwoleń wodnoprawnych na przydomowe oczyszczalnie ścieków;
 zamknięto inwestycję budowy sieci wodociągowej do miejscowości Rzymiany;
 wniosek „Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym” uzyskał maksymalne dofinansowanie na realizację zadania
z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad;
 ogłoszono nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
 rozpoczęto zadanie utwardzenia pobocza przy drodze gminnej w Pakosławicach;
 podpisano umowę na dofinansowanie wniosku „Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym” na realizację zadania
z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad;
 rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowę na realizację zadań termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
tj. budynku Urzędu Gminy oraz OSP Prusinowice;
 złożono wniosek do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego;
 złożono wniosek w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” na zadanie organizacji I Festiwalu Produktu Lokalnego w Pakosławicach;
 złożyliśmy wniosek w ramach Otwartych Stref Aktywności (OSA) programu rozwoju infrastruktury sportowej MSiT;
 zakończyła się coroczna Halowa Liga Seniorów, w której nasze drużyny zdobyły całe podium;
 drużyna kobiet LZS Pakosławice zdobyła brązowy medal podczas Halowych Mistrzostw Opolszczyzny;
 zakończono budowę chodnika przy drodze powiatowej w Reńskiej Wsi;
 opracowano kalendarz wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Pakosławice;
 wydano kolejny numer bezpłatnego biuletynu „Puls Gminy Pakosławice”;
 zorganizowano wyjazd na mecz Reprezentacji Polski w Chorzowie;
 w ramach projektu MBO „Dziś orlik klubowy, jutro Stadion Narodowy” zorganizowano wyjazd dzieci i młodzieży do
Warszawy w programie m.in. zwiedzanie Stadionów Narodowego oraz Legii, udział w meczu Ekstraklasy Legia
Warszawa- Korona Kielce;
 ukończono zadanie "Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej dz. Nr 404” w Pakosławicach.
 nasze zadania termomodernizacji budynku UG oraz OSP Prusinowice znalazły się na liście przedsięwzięć priorytetowych
na 2018 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
 zorganizowano Dni Gminy Pakosławice;
 zorganizowano I Festiwal Produktu Lokalnego;
 zakończono roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci w miejscowości Pakosławice. Rozbudowano sieć
wodociągową, na wniosek właścicieli działek przylegających do drogi gminnej dz. nr 152;
 zakończono realizację zadania wymiany nawierzchni drogi powiatowej na długości 530 mb pomiędzy Goszowicami
a Frączkowem;
 podpisano umowę na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Smolicach;
 podpisano umowę na realizację remontu cząstkowego dróg gminnych;
 podpisano umowę na realizację ocieplenia ściany budynku OSP Nowaki;













zrealizowano zadanie utwardzenia nawierzchni przy OSP Prusinowice;
otrzymaliśmy dofinansowanie „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego –
Zagospodarowanie parku na działce w Pakosławicach” w kwocie 194.501,20 zł;
rozpisano przetarg na zadanie „Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej „Turystyczny
przystanek na szlaku Jakubowym’;
rozpisano zapytanie ofertowe na realizację zadania „Modernizacja boiska w Prusinowicach”;
zakończono zadanie remontu podjazdów do bram garażowych budynku OSP Nowaki;
II etap ścinki poboczy wraz z wymianą przepustów na odcinku Biechów- Spiny;
podpisano umowę na usuwanie skutków lokalnych podtopień w miejscowości Słupice;
nasz wniosek „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice w roku 2018 „ otrzymał
kwotę dofinansowania 10.033,74 zł;
zorganizowano Gminne zawody sportowo- pożarnicze w Reńskiej Wsi;
współorganizowano VIII Gminny Rajd Rowerowy;
nasze wnioski w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego otrzymały dofinansowanie;

