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W 2015 r. ze środków pomocowych UE  
wpłynęło do naszego budżetu 4,2 mln zł, w tym  
1,2 mln zł to refundacja wydatków poniesio-
nych w 2013r, pozostała kwota ok. 3 mln zł. 
dotyczy projektów zrealizowanych w ubiegłym 
roku. 
Jakość naszych działań znajduje odzwierciedle-
nie w liczbach. Przy stanie wydatków mająt-
kowych na poziomie 13,5 mln zł., co stanowi  
75% planu, będącego wynikiem takich  
zdarzeń jak wpływ konkurencji na niższe ceny 
realizowanych zadań  wobec planów, zamiast 
spodziewanego wzrostu zadłużenia Gminy  
o co najmniej 4 mln zł, zadłużenie wzrosło  
jedynie o 0,5 mln zł.  Natomiast budżet, pomimo 
wcześniej planowanego deficytu na poziomie  
12,5 mln zł, po raz pierwszy od lat zanotował 
nadwyżkę 3,3 mln zł. 

Oto nowa Fundacja, nazywa się poMoc-
na  bowiem ma być MOCNA i POMOCNA,  
a powstała z myślą o dzieciach, osobach  
chorych, samotnych, starszych, wykluczonych, 
bezdomnych i bezrobotnych. Pragnie pomagać 
każdemu, kto zwróci się o taką pomoc. 

W  ramach działalności Fundacji  poMocna  po-
wstała Myszkowska Akademia Sportu. 
Zajęcia z językiem angielskim w tle będą  
prowadzili znani i cenieni animatorzy sportu  
Andrzej Karnicki i Marek Karczmarczyk.  
Oferta kierowana jest do dzieci w wieku od 5 
do 12 lat, zajęcia odbywać się będą w SP Nr 2 
na Pohulance.  Dochód z Akademii jest w ca-
łości przeznaczony na cele statutowe fundacji,  
a konkretnie na dwie akcje:

,,Wyprawka myszkowianina’’, czyli zakup 
przyborów szkolnych i książek dla potrzebują-
cych dzieci.

,,Wszyscy jadą a ja nie’’, czyli dofinansowanie 
wycieczek szkolnych. Wszystkie informacje  
i zapisy na stronie www.pomocna.org

Fundacja zaprasza do współpracy wszystkich, 
którzy mają pomysły i potrzebują parasola pod 
którym mogliby swoje pomysły realizować.
e-mail:  fundacja@pomocna.org
telefon: 600853808



Szanowni Państwo!

W tym wydaniu infor-
matora zajmiemy się 
przedsiębiorczością  w 
mieście.  Utworzenie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ulgi  w podatku 
od nieruchomości  dla przedsiębiorców, osoba 
w urzędzie miasta do obsługi potencjalnych in-
westorów to działania, które dzisiaj przynoszą 
nam określone efekty. 

Z sześciu działek umiejscowionych na  
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy  
ul. Gruchla  sprzedaliśmy cztery, na których 
nowe hale produkcyjne budują:

• Ferros-System Sp. z o.o. to firma zajmu-
jąca się obróbką, skrawaniem, produkcją  
konstrukcji stalowych i systemów ogrodze-
niowych na rynek europejski.  Firma zatrud-
nia 21 pracowników, dzięki inwestycji na  
strefie, jej zatrudninie zwiększy się o  
kolejnych 18 stanowisk pracy,

• CONEXX Sp. z o.o.  jest producentem 
konstrukcji stalowych. Zatrudnienie 
w tej firmie kształtuje się na poziomie  
75 pracowników, a dzięki zakupionej  
działce na strefie zwiększy się  co najmniej  
o 30 nowych miejsc pracy,

• P.P.H.U. Marcus - firma zajmująca się m.in. 
malowaniem przemysłowym, lakierowa-
niem powłok, posiada linię lakierowania 
proszkowego. Firma działa na naszym  
rynku od 1991r., dzięki  nowej inwestycji 
w SSE deklaruje zwiększenie zatrudnienia  
o kolejnych 12 osób,

• na obrzeżach miasta, między Myszkowem 
a Zawierciem powstaje ośrodek opieki 

nad osobami starszymi EDEN. Właścicie-
le planują otwarcie placówki na 5 grudnia  
i deklarują 60 nowych miejsc pracy,

• PUREKO Sp. z o. o. specjalizuje się w pro-
dukcji poliuretanowych elastycznych 
pianek standardowych typu T. Firma  
zatrudnia ok. 35 pracowników.  Włączenie  
pól będuskich do specjalnej strefy eko-
nomicznej zaowocowało sprzedażą tej  
firmie 7 ha, co pozwoli na jej rozbudowę  
i zwiększenie o 30 nowych miejsc pracy.

Wszystkie działania jakie do tej pory po-
dejmowałem i podejmować będę, słu-
żą jedynie gospodarczemu rozwojo-
wi miasta. Powodują one, że zarówno 
obecni jak i potencjalni inwestorzy pozostaną  
w Myszkowie. Każde działanie niosące za sobą 
konkretną ofertę biznesową służy zwiększe-
niu ilości miejsc pracy, co przekłada się na  
komfort życia mieszkańców.

W 2013 r. zaproponowałem naszym 
przedsiębiorcom powołanie do życia  
Myszkowskiej Rady Biznesu. Po trzech  
latach działalności, regularnych spotkań, 
informowania się nawzajem o sytuacji  
w mieście i spostrzeżeniach przedsiębior-
ców udało się nam się  stworzyć ciało do-
radcze i opiniotwórcze. Biznes to bardzo 
ważna gałąź gospodarcza miasta. Sprawny 
i szybki przepływ informacji jest ważnym  
czynnikiem gospodarczego rozwoju.  Oprócz 
stałych spotkań Myszkowskiej Rady Biznesu,  
w kalendarzu wydarzeń miejskich pojawił się 
również Biznes Miksery. Spotkania w których 
uczestniczyć może każdy, kto przy wejściu po-
zostawi swoją wizytówkę.

By jednak inwestorzy chcieli inwestować  
w naszym mieście musimy stworzyć ku temu 
odpowiednie  warunki. Jednym z takich jest  
jakość dróg. 

W 2015 roku na remonty cząstkowe  
nawierzchni bitumicznych i chodników  
wydaliśmy ponad 2 mln zł. Nakładki  
asfaltowe położyliśmy na obszarze 5,6 km.  
Na remonty dróg gruntowych wydatkowaliśmy 
kwotę ponad 230 tys. zł, kładąc płyty JOMB na 
długości 0,6 km.

Na powierzchni 2.650 m² wykonaliśmy bieżą-
cy remont w postaci łatania ulic. Na 14 ulicach 
wykonaliśmy profilowanie nawierzchni jezdni  
i poboczy wraz z mechanicznym  uzupełnia-
niem ubytków. Na ul. Pięknej wyremontowali-
śmy most za kwotę ponad 220 tys. zł.   

W 2015 roku rozpoczęliśmy 6 nowych zadań 
inwestycyjnych,  11 zadań to kontynuacja  
z roku poprzedniego, wśród nich znalazło się  
5 zadań sprzed 2011r.

Rok 2015 będziemy również pamiętać jako  
początek funkcjonowania budżetu partycypa-
cyjnego. 
10 zadań wybranych przez mieszkańców   
w poszczególnych dzielnicach  jest  w trak-
cie realizacji, a pierwsze już oddano do  
użytku. Jednocześnie prowadzimy działania  
mające na celu wyłonienia kolejnych zadań  
w ramach budżetu partycypacyjnego  
na 2017 rok, zwiększając zarazem kwotę ze  
100 do 120 tys. zł na każde z zadań w dzielnicy.


