Sławków, dnia 13 czerwca 2018 r.
Informacja Burmistrza Miasta Sławkowa
o najważniejszych zadaniach realizowanych w okresie
od 17 maja 2018 r. do 13 czerwca 2018 roku
W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną:
1. Aktualizacja rejestru udzielonych/cofniętych zezwoleń w zakresie ochrony zwierząt.
2. Bieżąca współpraca z podmiotem świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych
z terenu gminy (odbiór odpadów z GPZON, ustalenie harmonogramu odbioru odpadów
na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłat za odpady komunalne).
3. Bieżące prowadzenie publicznie dostępnego wykaz danych o środowisku i jego ochronie,
bazy danych ooś / sooś, informacji (wpisów) do CEIDG.
4. Bieżący monitoring stanu czystości w mieście.
5. Kontrola sposobu gromadzenia odpadów (niezgodnego z obowiązującym w gminie
regulaminem ucip) w rejonie ulicy Strzemieszyckiej, Gajowych, Krakowskiej.
6. Kontrola w zakresie sposobu gromadzenia i sposobu pozbywania się nieczystości
ciekłych przez mieszkańców Sławkowa (ulica Dębowa Góra).
7. Monitorowanie cieków na terenie Sławkowa pod kątem działalności bobrów
wraz z wykonaniem niezbędnych prac prewencyjnych związanych z ochroną
przed podtopieniami nieruchomości i mienia.
8. Opinia o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych
dla inwestycji polegającej na montażu przeciągarek torowych na terenie Bazy
Przeładunku Rud (Wnioskodawca: WICHARY Technologies Sp. z o.o. z/s
w Pyrzowicach, Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. z/s
w Dąbrowie Górniczej).
9. Opracowanie danych do sprawozdania GUS o rozwoju ekonomii społecznej w gminie
– w zakresie merytorycznym referatu OSGW.
10. Opracowanie informacji do wniosku o wydanie zaświadczenia (deklaracji) organu
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie) w związku z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii
Europejskiej dla projektów: termomodernizacja MOK, Zagłębiowski Park Linearny.
Przygotowanie informacji w zakresie oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne,
a także wpływu inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd)
i powierzchniowych (JCWP).
11. Opracowanie pisma wraz z instrukcją postępowania w przypadku podejmowania
interwencji ze zwierzętami. Omówienie zasad działania, udzielania pomocy,
postępowania ze zwłokami zwierzęcymi.
12. Opracowanie treści ogłoszenia dot. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew
z terenu gminy Sławków, przyjmowanie i realizacja wniosków.
13. Opracowanie uzupełnienia do sprawozdania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
za 2017 r.
14. Organizacja spotkania z mieszkańcami ulic Wita Stwosza, Krakowskiej i Cegielnianej
na temat prowadzonego procesu rekultywacji wyrobiska cegielni w Sławkowie.
Wypracowanie porozumienia z właścicielami przedsiębiorstwa TiC. Wizja terenowa
w zakresie oceny stopnia zaawansowania prac.
15. Organizacja wyjazdu z zakresu edukacji ekologicznej do Zakopanego i Tatrzańskiego
Parku Narodowego dla grupy 45 osób, w tym m.in. uczestników konkursów podczas
III Sławkowskiego Dnia Ziemi.
16. Podpisanie umowy na zapewnienie opieki dla dziko żyjących zwierząt z Leśnym
Pogotowiem Jacka Wąsińskiego.

17. Przeprowadzenie czynności służbowych w związku z podejrzeniem zasypywania
odpadami działki przy rzece Białej Przemszy – u zbiegu ulicy Olkuskiej i Walcowni.
Przekazanie sprawy do GKI w związku z zakresem rzeczowym sprawy – wykonanie
zjazdu z drogi publicznej bez stosownego zezwolenia. Pouczono właściciela o obowiązku
ochrony zadrzewień i przepisach ustawy o ochronie przyrody w zakresie uzyskiwania
ewentualnych zgód na wycinkę drzew. Przedstawiono właścicielowi informację
o przepisach warunkujących ochronę linii brzegowej rzeki Białej Przemszy.
18. Przygotowanie i opracowanie danych na temat składowiska odpadów Rekult
dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
19. Przygotowanie odpowiedzi dla mieszkańców związanych z prowadzonymi na terenie
cegielni pracami rekultywacyjnymi.
20. Przygotowanie odpowiedzi na wnioski z sesji Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia
24.05.2018 r. – w zakresie Ref. OŚGW.
21. Przygotowanie projektu pisma Burmistrza Miasta do MZWiK ws montażu namiotów
zadaszających poletka osadnikowe na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Browarnej.
22. Przygotowanie pisma do Marszałka Województwa Śląskiego ws. cegielni.
23. Przygotowanie pisma do RDOŚ w Katowicach ws. decyzji „szkodowej” dla ZWM
w Sławkowie w związku z ujawnionym w 2017 roku niekontrolowanym wyciekiem
kwaśnych wód odciekowych z osadników potrawiennych kwasu siarkowego
w Krzykawie.
24. Przygotowanie projektu zarządzenia dot. zasad znakowania zwierząt z terenu gminy.
25. Przygotowanie do podpisu umowy z Nadleśnictwem Chrzanów na wytyczenie na terenie
Sławkowa szlaku do turystyki konnej.
26. Przyjmowanie i opracowywanie wniosków na wycinkę drzew. Udział w wizjach
lokalnych, w tym oględzinach drzew ze Starostwem Powiatowym w Będzinie.
27. Udział w konferencji regionalnej pn.: „Aspekty formalno - prawne realizacji Programu
ochrony powietrza i uchwały antysmogowej (organizator: Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego).
28. Udział w seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na temat gospodarowania
odpadami.
29. Udział w spotkaniu komisji do spraw opracowania planów zadań ochronnych
dla obszarów Natura 2000. Wizyta studyjna w obrębie obszaru Natura 2000 Łąki
w Sławkowie – RDOŚ Katowice, Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego, ARiMR,
Uniwersytet Śląski, PKP.
30. Udział w kolejnym spotkaniu na temat dywersyfikacji dostaw wody z Prezesem PWiK w
Olkuszu. Podjęcie ustaleń w zakresie połączenia sieci wodociągowych Sławkowa
i Olkusza, w zakresie obustronnego zasilania w wodę.
31. Udział w spotkaniu w Będzinie w siedzibie Państwowe Straży Pożarnej na temat
nielegalnych składowisk odpadów.
32. Udział w wizji lokalnej na terenie nielegalnych składowisk odpadów w Sławkowie
z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej.
33. Udzielanie informacji nt. dofinansowania odbioru, transportu i utylizacji odpadów
zawierających azbest pochodzących od osób fizycznych, przyjmowanie wniosków.
34. Udzielanie informacji nt. programu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków, przyjmowanie i realizacja wniosków.
35. W związku z zatwierdzeniem przez Marszałka Województwa Śląskiego dokumentacji
hydrogeologicznej dla ujęcia wody w Sławkowie przygotowanie projektu pisma
Burmistrza Miasta do MZWiK ws konieczności opracowania analizy ryzyka
i przeprowadzenia dalszych prac związanych z wytyczeniem strefy ochrony pośredniej
dla ujęcia MZWiK.

36. Współpraca z Burmistrzem Miasta Bukowno w postępowaniu administracyjnym
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej
eksploatacji udokumentowanego złoża piasków formierskich „Szczakowa”
w projektowanym obszarze górniczym „Bukowno I” (uzgodnienie warunków
środowiskowych).
37. Analiza i ocena przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bukowno dokumentacja
dot. uzgodnienia warunków środowiskowych dla planowanej eksploatacji piasków
formierskich Szczakowa w obszarze górniczym Bukowno I – w szczególności
w odniesieniu do granic administracyjnych Sławkowa. Wyrażenie opinii poprzez
wystosowanie do Burmistrza Miasta Bukowno pisma (OSGW.6220.10.2017)
ze szczegółowymi uwagami do przesłanego do zaopiniowania raportu oddziaływania
na środowisko.
38. Współpraca z Polskimi Wodami w zakresie określenia opłat za usługi wodne.
39. Współpraca z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach
w postępowaniu administracyjnym ws. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Optymalizacja pojemności procesowych
instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach
(Słowacja)” (wywieszenie obwieszczenia).
40. Wydanie Decyzji Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 21 maja 2018 roku, znak:
OSGW.6140.9.2018 zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sławków dla Pani Gabrieli
Bartoszek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usług
Produkcyjno – Handlowych – Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek,
47-120 Żędowice, ul. Dworcowa 24.
41. Wydanie Postanowienia Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 23 maja 2018 roku
o powołaniu biegłego sądowego z zakresu pól elektromagnetycznych na potrzeby
wykonania opinii dla planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej (SBTK)
o oznaczeniu KKA_SLAWKOW_RYNEK2/33826 (54826_Sławków), przewidzianej
do realizacji w Sławkowie przy ulicy Kościelnej 26, w związku ze złożonym
przez Pana Bogusława Machwitza reprezentującego P.P.U.H. „ELEKTROMONT”
L.GOROL Sp. J., działającego z pełnomocnictwa T-Mobile Polska S.A. z/s w Warszawie,
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsięwzięcia.
42. Wymiana starych i uszkodzonych pojemników na odpady komunalne na nowe.
43. Wystosowanie pisma do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
z wnioskiem o przeprowadzenie na terenie wysypiska kontroli pod kątem przestrzegania
przez PKP przepisów przeciwpożarowych.
44. Zawarcie umowy z ALBA MPGK z/s w Dąbrowie Górniczej na odbiór, transport
i utylizację martwych zwierząt.
45. Zawarcie umowy z biegłym sądowym z zakresu pól elektromagnetycznych na wykonanie
ekspertyzy dla planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianej
w Sławkowie przy ulicy Kościelnej 26.
46. Zawarcie umowy z Panią Gabrielą Bartoszek prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno – Handlowych – Wielobranżowych
„GABI” Gabriela Bartoszek, 47-120 Żędowice, ul. Dworcowa 24, na odławianie
i transport do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sławków.
47. Zlecenie wykonania 15 sztuk donic wraz z nasadzeniem roślinności i ich rozstawienie
w obrębie płyty Rynku.

W zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji:
W dniu 14.05.2018 r. podpisano protokół odbioru pogwarancyjnego na zadanie
pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej im. Jana
Baranowskiego w Sławkowie”. Protokół podpisano bez uwag.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk.
2. W dniu 24.05.2018 r. podpisano z firmą Symetra Wojciech Waligórski umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. W dniu 28.05.2018 r. ogłoszono III postępowanie przetargowe na zadanie: „Rewitalizacja
zabytkowego centrum Miasta Sławków – budowa wielofunkcyjnej przestrzeni
przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9”. Nie wpłynęła żadna oferta.
4. W dniu 28.05.2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie „Pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji na terenie Gminy Sławków
– 4 części”:
a. Nadzór nad przedsięwzięciem pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta
Sławków –budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały
Rynek 9;
b. Nadzór nad przedsięwzięciem pn.: Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII
wiecznych ruin zamku biskupów krakowskich;
c. Nadzór nad przedsięwzięciem pn.: Budowa systemu energooszczędnego oświetlenia
- etap Stawki;
d. Nadzór nad przedsięwzięciem pn.: Modernizacja Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Sławkowie.
Otwarcie ofert nastąpiło 08.06.2018 r.
5. W dniu 29.05.2018 r. podpisano protokół odbioru pogwarancyjnego na zadanie
pn.: „Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku administracyjnobiurowego Miejskiego Ośrodka Kultury na potrzeby Klubu Sportowego w Sławkowie
przy ul. Młyńskiej 14”.
Wykonawca: COMPLEX EURO WORLD Firma Remontowo-Budowlana ProdukcyjnoHandlowa mgr inż. Krzysztof Ćmiel.
6. W dniu 28.05.2018 r. zgłoszono gotowość do odbioru końcowego prac związanych
z realizacją zadania pn.: „Kompleksowy remont nawierzchni dróg gminnych – Sławków
2018 – 3 części – część nr 2 – nawierzchnia tłuczniowa”.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu S.A
7. W dniu 06.06.2018 r. zakończono III postępowanie przetargowe na zadanie pn.:
„Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie”. Wyłoniony został
wykonawca – PHU PSOFIX Jacek Zielonka.
Wartość zadania: 105.913,46 zł brutto.
8. W dniu 07.06.2018 r. opublikowano zaproszenie do składania ofert na zadanie:
„Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i gminnych”. Termin
składania ofert upłynął 12.06.2018 r.
9. W dniu 07.06.2018 r. opublikowano zaproszenie do składania ofert na zadanie:
„Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i gminnych”. Termin
składania ofert upłynął 12.06.2018 r.
10. W dniu 08.06.2018 r. upłynął termin składania ofert na wykonanie zadania pn.:
„Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamku biskupów
krakowskich”. Nie wpłynęła żadna oferta.
11. W dniu 08.06.2018 r. upłynął termin składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Pełnienie
nadzoru archeologicznego – 2 części” (Pełnienie nadzoru archeologicznego nad
zagospodarowaniem przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamku
biskupów
krakowskich oraz Pełnienie nadzoru archeologicznego nad rewitalizacją zabytkowego
centrum Miasta Sławków – budową wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym
budynku Mały Rynek 9). Wpłynęły 3 oferty. Obecnie trwają prace nad ich oceną.
1.

12. W dniu 12.06.2018r. nastąpił odbiór końcowy prac w związku ze zgłoszeniem gotowości
do odbioru „Kompleksowego remontu nawierzchni dróg gminnych – Sławków 2018 – 3
części – część nr 2 – nakładki asfaltowe”.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu S.A
Wartość zadania: 468.500,69 zł brutto
13. Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej na wybór
wykonawcy w związku z realizacją zadnia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4809 S
ul. Kolejowa w Sławkowie – etap II”.
14. Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej na wybór
wykonawcy w związku z realizacją zadnia pn.: „Kompleksowy remont nawierzchni
fragmentów dróg gminnych – ul. Biskupia i ul. PCK.
15. Na wniosek mieszkańców zamontowano ławki przy ul. Browarnej, Młyńskiej,
Krakowskiej i Sikorskiego.
16. W ramach prac remontowych przy boisku UKS zostały zamontowane piłkochwyty,
wykonano przyłącze wodociągowe oraz zasiano trawę.
17. Zakupiono 6 sztuk barierek harmonijkowych biało-czerwonych na potrzeby Straży
Miejskiej.
W zakresie spraw społecznych, kultury i oświaty:
Przygotowanie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Baranowskiego
wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na rok 2018 na dofinansowanie wyposażenia pracowni w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w klasach V z geografii
i biologii.
2. Przygotowanie informacji do Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach w sprawie
liczby nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
3. Analiza i zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny
2018/2019.
4. Analiza i przygotowanie prognozy wysokości środków przeznaczonych na wypłaty,
dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych w latach 2019 – 2022.
5. Koordynacja wniosku w sprawie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
6. Przeprowadzenie procesu przyznania dotacji dla TKKF Michałek na realizację zadania
publicznego i prowadzenie Sławkowskiej Ligi Piłkarskiej.
7. Przygotowanie i opracowanie materiałów informacyjnych w ramach realizacji Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Przygotowanie sprawozdania z działalności samorządów w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 r.
9. Współpraca przy organizacji IV Biegu Republiki Sławkowskiej i imprezy Sław-Sport.
10. Przygotowanie Diecezjalnej Sztafety Niepodległości.
11. Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy miejskiej Dni Sławkowa 2018.
12. Koordynacja projektu wymiany młodzieżowej do partnerskiego miasta Messeix
finansowanego przez Program Erasmus +.
1.

W zakresie zarządzania projektami Sławkowa w ramach programów pomocowych:
1.

2.

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie
dla projektu pn.: „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie
ul. Młyńska 14”.
Realizacja projektu pn.: „Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sławkowie z Ministerstwa Sprawiedliwości”.

Inne wybrane ważniejsze spotkania i wydarzenia w okresie międzysesyjnym
























Udział w III Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Sławkowa
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sławkowie
Udział w VII Sesji Zgromadzenia GZM – Katowice
Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Nieruchomości GDDKiA w Katowicach
w sprawie regulacji stanu prawnego drogi DK94
Udział w XLIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ŚZGiP w Tychach
Udział w Dniu Otwartym OSP Sławków (19.05.2018)
Udział w Turnieju harcerskiej musztry „Złote Orły Harcerskiej Musztry Chorągwi
Śląskiej” (20.05.2018)
Udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w siedzibie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. Otrzymanie od Komendanta Powiatowego
PSP w Będzinie st. bryg. mgr inż. Adama Wilka specjalnych podziękowań za pomoc
i współpracę w działaniach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Spotkanie z Barbarą Dolniak, Wicemarszałek Sejmu RP
Udział w obchodach Dnia Patrona Zespołu Szkół w Sławkowie, inscenizacji
przedstawienia pt. „Siostra naszego Boga” o życiu błogosławionej Hanny
Chrzanowskiej
Udział w konferencji „Nowoczesne Metody w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem,
Miastem i Regionem” – Wisła (24-25.05.2018)
Udział w Dniu Sportu SŁAW- SPORT (26.05.2018)
Udział w IV Biegu Republiki Sławkowskiej (26.05.2018)
Udział w XVII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom w Miejskim Przedszkolu
w Sławkowie
Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Subregionu Centralnego w Katowicach
Udział w debacie pt. „Współpraca gospodarcza między Polską a Chinami w ramach
Jedwabnego Szlaku”, podczas II Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej
i Wschodniej oraz udział w międzynarodowych targach China Homelife Show 2018
i China Machinex w Nadarzynie pod Warszawą
Spotkanie z Michałem Mendrokiem, Dyrektorem oddziału GDDKiA w Katowicach
Organizacja i udział w Dniach Sławkowa (08-10.06.2018)
Otrzymanie ogólnopolskiego wyróżnienia Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie za działalność społeczną i wspieranie inicjatyw
związanych z wychowaniem młodego pokolenia poprzez sport i rekreację podczas
28 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sportowców na Jasną Górę w Częstochowie
Udział w uroczystej Gali wręczenia dyplomów Studentom Uniwersytetu Dziecięcego
w Sławkowie prowadzonego przez Akademię WSB
Przeprowadzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Sławkowie.
Przygotowanie informacji:
Rafał Adamczyk
Burmistrz Miasta Sławkowa

