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Katowice. dn. 26 stycznia 2018

r.

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Wydziałów / Referatów
odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami
w Miastach i Gminach woj. śląskiego

Uprzejmie informuję, iż w dn. 14 luteeo br. (śrocla) odbędzie się druga edycja
bezpłatnego spotkania konsultacyjnego dot. sprawozdań z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi. Spotkanie to organizowanę jest przez Śląski Związek Gmin
i Powiatów we współpracy z Wydziałem ochrony Środowiska lJrzędu Marszałkowskiego
Wojewodztwa Śląstiego. Podczas ww. spotkania zostaną tez omówione cele, które naleły
osiągnąć w gospodarce odpadami komunalnymi w kontekście sprawozdania z realizacji
wPGo Woj. Sląskiego. Spotkanie odbędzie się w Katowicach (IJrząd Marszałkowski
Województwa Sląskiego, ul. Dąbrowski ego 23, sala kolumnowa - półpiętro) t tozpocznie się
o godz.9.30. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tj. p. Agnieszka Fitrzyk i p. Bogdan Pasko.
W załączeniu znajduje się program spotkania.

W razię zainteresowania udziałem w spotkaniu uprzejmie proszę o potwierdzenie
obecności w terminię do dn. 8 lutego br. (czwartek) poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: www.silesia.org.pl ZGŁO9ZENIA UDZIAŁU
(podzakładka: Jbrmularz zgłoszenia udziału w II edycji spotkania konsultacyjnego dot.
sprawozdań w odpadach i WPGo w dn. I4 lutego 2018 r. w Katowicach). Zwracam się takze
z uprzejmą prośbądo Państwa o przekazanie informacji o spotkaniu reprezentantom
podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicielinieruchomości w Państwa
gminach. Spotkanie kierowane jest do osób. które nie uczestniczyły w I edycii ww.
spotkania, które odbyło się w dn. 25 stycznta br. osobą odpowiedzia|ną w kwestiach
organizacyjnych dot. ww. spotkania w bturzę Sląskiego Związku Gmin i Powiatów jest
p. Dominika Tkocz st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e-mail:
dtkocz@silesia.org.p1, tel. stacjonarny 32 609 03 58).

Z wyazami szacunku
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Ferd1Ąnd Morski
Dyre(tor biura
Sląskiego Związku Gmin i Powiatów

