
1.Przyjęto 2 wnioski na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów

zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Kłobuck na łączną

kwotę 4.500zł
2.W dniu 24.05.2021r. do Urzędu Miejskiego w Kłobucku wpłynęła decyzja wydana

przez Starostę Kłobuckiego zezwalająca na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego
dzików w ilości 30 sztuk na terenie nie wchodzącym w skład obwodów łowieckich,
położonym w granicach administracyjnych gminy  Kłobuck w okresie  do
31.03.2022r. W sprawie zgody na odstrzał redukcyjny lisów na terenie miejscowości
Biała, Urząd Miejski w Kłobucku czeka na wydanie decyzji,   której   termin
rozpatrzenia z uwagi na trwający stan epidemii wirusa COVID-19 został przedłużony

do 30 czerwca 202lr.

3.Prowadzona jest dokładna weryfikacja zaistniałych rozbieżności pomiędzy ilością
osób zadeklarowanych a liczbą mieszkańców zameldowanych w danych lokalach
mieszkalnych. W związku z tym wezwano do złożenia wyjaśnień 67 użytkowników
lokali  mieszkalnych.  Urząd  Miejski  w Kłobucku  zwrócił    się  także
z prośbą do Spółdzielni Mieszkaniowej o udzielenie informacji na temat ilości
zużycia wody za okres ostatnich 6 miesięcy z powyższych lokali. Dotychczas 45
mieszkańców zgłosiło się do tut. Urzędu celem wyjaśnienia rozbieżności. Jak wynika
z uzyskanych od mieszkańców informacji 10 osób nie było zgłoszonych do systemu
gospodarowania odpadami. W związku z tym użytkownicy/właściciele lokali

mieszkalnych złożyli odpowiednie korekty deklaracji.
4.Firma Eko-System Bis Sp. z o.o. Sp. k. w m-c maju 202 lr. odebrała łącznie 526,66

ton odpadów w tym:
-w I sektorze (zabudowa wielorodzinna - bloki) 24,24 ton odpadów segregowanych
i 45,14 ton zmieszanych,

-w II sektorze (część miejska gminy) 71,34 ton odpadów segregowanych i 199,34

ton zmieszanych,

-w III sektorze (część wiejska gminy) 42,00 tony odpadów segregowanych i 144,46

ton zmieszanych.

Z PSZOK przy ul. Łąkowej w miesiącu maju odebrano 36,72 ton odpadów.
5.W związku z otrzymanymi protokołami złej segregacji od firmy odbierającej odpady

wysłano pisma informacyjne odnośnie źle prowadzonej   segregacji   odpadów
komunalnych, część pism dotyczyła mieszkańców budynków wielorodzinnych.

6.W dniu 7 czerwca 2021r. odbyło się spotkanie z firmą PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. K.

Przedsiębiorstwo wyraziło wolę polubownego zakończenia sprawy dotyczącej
roszczeń Gminy powstałych w związku z wykonywaniem umowy 19/GOR/I/2018.
W związku z powyższym PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. K. zaproponowało wystąpienie

przez spółkę do sądu z wnioskiem o zawarcie ugody na mocy której Gmina Kłobuck
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otrzyma kwotę 63.547,30 zł, która pokryje wraz z wcześniej zrealizowanym
zabezpieczeniem i karami umownymi koszty usunięcia odpadów z PSZOK

w całości.

7.Gmina Kłobuck zgłosiła udział we wspólnym postępowaniu przetargowym na rok

2022 dotyczącym wyłonienia sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb punktów
poboru energii elektrycznej, składających się na infrastrukturę oświetlenia ulic,
placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Grupa zakupowa
utworzona jest na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.

8.Wydano  decyzję  o  środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia
polegającego na budowie wolnostojącej   elektrowni fotowoltaicznej   „Kłobuck
Południe" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną
infrastrukturą techniczną, na terenie działki 5520 obręb Kłobuck. Postępowanie
zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 31.03.2021r. przez RRSP 7sp. z o.o.

Warszawa ul. Białostocka 20/45.

9.Wydano postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko   pn. „Budowa

kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do

20  MW, zlokalizowanych  w miejscowości  Kłobuck, gm. Kłobuck wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą" do czasu

przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko.

10.Od 1 lipca 202lr. każdy właściciel lub zarządca budynku  zobowiązany jest do
złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Burmistrza
Kłobucka. Przekazane informacje następnie będą wprowadzane do Państwowej bazy
CEEB (Centralna Baza Emisyjności Budynków). Deklaracja dotyczy źródła ciepła
i  spalania  paliw zarówno  w budynkach  i  lokalach mieszkalnych, jak

i niemieszkalnych.
11.Od dnia 21.06.2021r. do 25.06.2021r. Zespół Kontroli Projektów WFOŚIGW

w Katowicach przeprowadza kontrolę  trwałości  projektu:  „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej   na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej". Celem kontroli jest potwierdzenie, że w Projekcie nie nastąpiły znaczące

modyfikacje  oraz czy majątek wytworzony w wyniku realizacji Projektu jest
wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

12.Przyjęto 10 zgłoszeń dotyczących zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości
należących do osób fizycznych. Do jednego wniosku tut. organ wniósł sprzeciw. Po

rozpatrzeniu pozostałych 9 wniosków,  tut. organ nie wniósł sprzeciwu do w/w

zgłoszeń.

13.Przyjęto jeden wniosek o wydanie decyzji  zezwalającej   na usunięcie drzew
od podmiotów nie będących osobami fizycznymi. Cztery postępowania są w toku.
Ponadto wydano jedną decyzję zezwalającą na usunięcie drzew dla prowadzącego

działalność gospodarczą.kierownik
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