Sławków, dnia 12 marca 2019 r.

ZZ.I.0057.3.2019

Informacja Burmistrza Miasta o pracy między sesjami
za okres od 20 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r.
W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną:
1) Bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie systemu odbioru odpadów.
2) Interwencja dotycząca osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w sprawie
nieposiadania pojemnika na odpady komunalne.
3) Interwencja w sprawie kładki na rzece Białej Przemszy znajdującej się w rejonie ul. Burki.
4) Interwencja w sprawie nielegalnego zrzutu ścieków przy ul. Fabrycznej.
5) Interwencja w sprawie odpadów zdeponowanych przy stanowisku kontenerowym
przy ul. Wrocławskiej.
6) Interwencja w sprawie pozostawionych po zmarłym właścicielu zwierząt gospodarskich.
Odszukanie krewnych i zabezpieczenie zwierząt.
7) Interwencja w sprawie złych warunków przetrzymywania oraz nieudzielenia pomocy
chorującemu psu.
8) Interwencje w sprawie odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenów gminnych.
9) Inwentaryzacja drzew i opracowanie wniosku o ich usunięcie w związku
z termomodernizacją Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie.
10) Nadzór nad funkcjonowaniem i bieżąca obsługa GPZON.
11) Opracowanie pisma do RDOŚ w Katowicach ws nielegalnych odpadów zdeponowanych
na terenach kolejowych z prośbą o udzielenie informacji o prowadzonych postępowaniach.
12) Opracowanie pisma do Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego Katowice
Wschód ws firmy Rekult z prośbą o udzielenie informacji czy podmiot został wykreślony
z rejestru.
13) Opracowanie prezentacji na temat systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie
Gminy Sławków.
14) Opracowanie rocznego sprawozdania o odpadach.
15) Opracowanie sprawozdania G-02b w sprawie bilansu nośników energii
16) Opracowanie sprawozdania SG-01 w sprawie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.
17) Opracowanie sprawozdania SG-01 w sprawie leśnictwa i ochrony środowiska.
18) Opracowanie sprawozdania SG-01 w sprawie środków trwałych służących ochronie
środowiska.
19) Podjęcie interwencji w sprawie nielegalnego zrzutu ścieków do rowu odwadniającego
przy ul. Myśliwych.
20) Podjęcie interwencji w związku z podejrzeniem nielegalnego składowania odpadów
– chemikaliów w rejonie ulicy Walcownia.
21) Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji przydomowych oczyszczalni.
22) Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zbiorników bezodpływowych.
23) Prowadzenie postępowania nakazującego usunięcie nagromadzonych odpadów z terenu
nieruchomości położonej przy ul. Olkuskiej. Zawiadomienie o wyznaczeniu kolejnego
terminu oględzin.
24) Prowadzenie postępowania w sprawie naliczenia kary pieniężnej za nieterminowe złożenie
sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne.
25) Prowadzenie prac związanych z usuwaniem skutków porywistych wiatrów – usuwanie
wyłomów i wywrotów drzew.
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26) Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
27) Przekazanie informacji dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie
corocznej deratyzacji.
28) Przekazanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.
29) Przekazanie sprawozdania w sprawie postępów realizacji działań zawartych w planach
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
30) Przekazanie sprawozdania w sprawie środków finansowych i efektów rzeczowych
dotyczących wykonania obiektów małej retencji w 2018 roku.
31) Przyjmowanie i bieżąca realizacja wniosków na wycinkę drzew.
32) Przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sławków
na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zawieranie umów.
33) Przyjmowanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg znakowania zwierzęcia.
34) Przyjmowanie wniosków w sprawie dofinansowania do odbioru, transportu i utylizacji
wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych.
35) Realizacja interwencji mieszkańców w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie.
36) Sporządzenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach
2014-2019.
37) Spotkanie robocze związane z przejęciem zespołu ds. zieleni i utrzymania czystości
oraz określenie kierunków działania na nadchodzący okres wiosenny w zakresie zieleni
i utrzymania czystości na terenie gminy.
38) Spotkanie z kierownikiem Działu Obsługi Klienta i Sprzedaży Spółki Wodociągi
Dąbrowskie ws. zasad współpracy w zakresie odbioru ścieków bytowych z terenu Gminy
Sławków.
39) Spotkanie z Prezesem Spółki Wodociągi Dąbrowskie ws. wspólnych celów strategii
zaopatrzenia w wodę – omówienie kwestii awaryjnego zasilania w wodę (Sławków
– Okradzionów), przejęcia wodociągu w ciągu ulicy Jodłowej, wypracowania zasad
współpracy w zakresie odbioru ścieków bytowych z terenu Gminy Sławków.
40) Udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska EKO-TECH w Kielcach.
41) Udział w oględzinach trzech modrzewi rosnących w korycie rzeki przy ul. Fabrycznej,
które stwarzają zagrożenie przewróceniem. Przyjęcie wniosku Zarządu Zlewni
w Katowicach w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę ww. drzew.
42) Udział w posiedzeniu komisji ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów „Zmiany
pokrycia terenu w zlewniach zurbanizowanych i ich hydrologiczne konsekwencje”.
43) Udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym sprawozdań o odpadach.
44) Udział w wizji ze spółdzielnią mieszkaniową „Sami Swoi” w celu konsultacji w zakresie
potencjalnego usunięcia drzew.
45) Wprowadzanie i aktualizacja informacji i danych dotyczących postępowań w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć oraz strategicznych ocen
oddziaływania na środowisko do bazy danych prowadzonej przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska.
46) Wydanie opinii dla Referatu GKI do operatu wodnoprawnego Sławków „Fabryczna”.
47) Wydanie opinii dotyczącej rocznego planu łowieckiego na rok 2019 dla Koła Łowieckiego
Grzywacz i Słonka.
48) Zawiadomienie o wszczęciu kontroli na terenie Spółki Terminale Przeładunkowe SławkówMedyka przy ul. Groniec 1.
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49) Zieleń – sprzątanie bieżące Rynek, Park, przystanki, parkingi. Sprzątanie kompleksowe
Rynek, Park, ścieżka rowerowa, parking i zieleńce przy przedszkolu. Prace porządkowe
i sprzątanie – Walcownia skwer zieleni, uzupełnianie i wymiana uszkodzonych pojemników
na odpady zbierane selektywnie, usuwanie skutków porywistych wiatrów, pielęgnacja
drzewostanu – ulica Świętojańska.
W zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji:
1) W dniu 21.02.2019 r. Gmina Sławków otrzymała pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych na terenie działki 3451
w związku z prowadzeniem robót budowlanych przy budynku Działu Kultury Dawnej MOK
przy ul. Rynek 1
2) W dniu 04.03.2019 r. zakończona została „Akcja zima”.
3) W dniu 05.03.2019 r. zlecono mechaniczne zamiatanie dróg oraz chodników przy drogach
gminnych oraz powiatowych. Wykonawca: ALBA MPGK Sp. z o.o.
Wartość zadania: 12.625,43 zł. Termin realizacji: do 15.03.2019 r.
4) W dniu 05.03.2019 r. Gmina otrzymała od Wykonawcy, firmy JT-PROJEKT operat
wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ulic
Chwaliboskie, Fabryczna, Michałów, Fr. Nullo w Sławkowie do rzeki Białej Przemszy
oraz wystąpienie o uzyskanie prawomocnej decyzji – pozwolenia wodnoprawnego.
5) W dniu 06.03.2019 r. odbyła się kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w związku ze zgłoszeniem do użytkowania budynku przy Rynku 31 po wykonaniu zadania
pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowych na mieszkania komunalne,
docieplenie budynku usługowego, budowa schodów zewnętrznych, rozbiórka budynku.”
6) W dniu 07.03.2019 r. zakończyła się procedura wyboru wykonawcy na zadanie
pn.: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad drogami gminnymi na terenie miasta
Sławkowa”. Najkorzystniejszą ofertę złożył Inspektor Przemysław Korfel. Wartość zadania:
16.791,00 zł brutto. Termin realizacji: 31.12.2019 r.
7) W dniu 08.03.2019 r. odbył się objazd dróg gminnych i powiatowych w Sławkowie.
W objeździe uczestniczyli Radni Rady Miasta Sławkowa.
8) W dniu 08.03.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na zadanie
pn.: „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14”
– dostosowanie budynku użyteczności publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sławkowie do wymagań p.poż” – wpłynęły 4 oferty.
9) W dniu 08.03.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na zadanie pn.:
„Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14” część
architektoniczno – budowlana” – wpłynęły 3 oferty
10)
W dniu 11.03.2019 r. odbyło się kolejne (drugie) spotkanie z Tauron Dystrybucja S.A.
w sprawie omówienia zasad i kosztów usunięcia kolizji urządzeń należących do Tauron
Dystrybucja usytuowanych na terenie nadrzecznym, gdzie będzie realizowana inwestycja
– budowa wodnego placu zabaw, zagospodarowanie terenu nadrzecznego MOK.
W zakresie spraw społecznych, kultury i oświaty:
1) Koordynowanie przyznanej dotacji w ramach Rządowego programu MALUCH+.
Uzupełnienie dokumentacji. Wartość dotacji: 429 895 złotych.
2) Analiza sprawozdań z realizacji zadań publicznych i częściowe ich zatwierdzenie.
3) Przygotowanie i koordynowanie działań związanych z organizacją V Biegu Republiki
Sławkowskiej.
4) Koordynowanie i przygotowanie działań związanych z organizacją Papieskiego Rajdu
Rowerowego Diecezji Sosnowieckiej.
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W zakresie zarządzania projektami Sławkowa w ramach programów pomocowych:
1) Podpisanie w dniu 22.02.2019 roku umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja
zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT” współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Inne wybrane ważniejsze spotkania i wydarzenia w okresie międzysesyjnym:
 Udział w trzeciej edycji Polish Ukulele Festival, zorganizowanej przez Miejski Ośrodek
Kultury w Sławkowie (23.02.2019r.)
 Spotkanie z Andrzejem Malinowskim, Prezesem Zarządu Dąbrowskich Wodociągów
(26.02.2019r.)
 Udział w konferencji „III Colloquium Przyszłość Śląskich Miast – Budowanie
Atrakcyjności Przestrzeni Miejskich”, zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach (27.02.2019r.)
 Spotkanie z Tomaszem Ślęzakiem, Dyrektorem ds. Energii i Ochrony Środowiska,
członkiem zarządu ArcelorMittal Poland (27.02.2019r.)
 Spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron oraz Grotex w sprawie przebudowy sieci
średniego napięcia – Tauron w Będzinie (28.02.2019r.)
 Spotkanie z Sylwią Ziębą, Dyrektor Zespołu Szkół w Sławkowie (28.02.2019r.)
 Spotkanie z Iloną Leś, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławkowie (28.02.2019r.)
 Udział w spotkaniu przedstawicieli Subregionu Centralnego dotyczącym bieżących spraw
związanych z funkcjonowaniem Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – Urząd Miasta
w Dąbrowie Górniczej (28.02.2019r.)
 Udział w sesji Rady Miejskiej (28.02.2019r.)
 Udział w XLV Sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w Rybniku (01.03.20119r.)
 Udział w uroczystości wręczenia promes dotacji z budżetu państwa w ramach programu
Maluch+ oraz Senior+ - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (08.03.2019r.)
 Turniej Tenisa Stołowego TKKF „Michałek” o puchar burmistrza Sławkowa – hala Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie (09.03.2019r.)
 Udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Sławków (09.03.2019r.)
 Spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron w sprawie przebudowy sieci średniego napięcia
w dolinie Białej Przemszy (11.03.2019r.)
 Udział w spotkaniu przedstawicieli Subregionu Centralnego dotyczącym bieżących spraw
związanych z funkcjonowaniem Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – Urząd Miasta
w Sosnowcu (11.03.2019r.)
 Udział w XV sesji Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (12.03.2019r.)
Przygotowanie informacji:
Rafał Adamczyk
Burmistrz Miasta Sławkowa
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