Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 04.10. do 08.11.2018r.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
w zakresie gospodarki nieruchomościami
- sporządzono wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do zbycia na rzecz
najemców oraz zawarto trzy akty notarialne dot. zbycia lokali mieszkalnych na rzecz
najemców,
- 5 października weszła w życie „Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności”, w związku z tym, prowadzone są procedury związane z regulacją
wpisów w księgach wieczystych oraz prowadzona jest analiza stanu faktycznego i prawnego
nieruchomości stanowiących własność Gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste,
w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne
- do Wojewody Śląskiego złożono 10 wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości
drogowych od osób. fizycznych dot. ul. Żareckiej i ul. Projektowanej oraz złożono wnioski
o komunalizację działek wchodzących w pas drogowy dróg gminnych w ul. Franulka
i ul. Kruczej,
- do Starostwa Powiatowego został złożony wniosek o założenie księgi wieczystej na działki
drogowe w ul. Ziemniaczanej,
- od Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy decyzję o nabyciu, w drodze komunalizacji dróg
gminnych, działek dot. ul. Strugi oraz mienia gromadzkiego obręb Będusz w tym działki
stanowiącej część drogi od ul. Czarnieckiego do cmentarza,
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy
- 12 października w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zostało opublikowanych
pięć uchwał, w sprawie planów miejscowych lub zmian planów, podjętych na sesji Rady
Miasta 4 października br.,
Referat Zamówień Publicznych
zawarte umowy
- 5 października z firmą REMONDIS Sp. z o.o. z Warszawy na zadanie „ Gospodarka
odpadowa realizowana przez Gminę Myszków”, w trzech częściach zamówienia:
a/ cz.1- opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych, pojemników typu ASIK wraz
z zaopatrywaniem dystrybutorów w zestawy higieniczne, termin realizacji umowy
01.01.2019- 30.06.2019, cena oferty 100.153,14zł., wpłynęły dwie oferty,
b/cz.2- likwidacja dzikich wysypisk śmieci znajdujących się na terenie Gminy wraz
z transportem odpadów, termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.listopada br.,
cena oferty 32.715,00zł., złożono dwie oferty,
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c/ cz.3- zbieranie zgromadzonych odpadów w ramach akcji „Sprzątanie Świata” oraz „Ludzie
z klasą czyli ekologiczny savoir vivre” wraz z załadunkiem i transportem odpadów, termin
realizacji umowy minął 31 października, cena oferty 16.793,70zł., złożono dwie oferty,
- 11 października z firmą U.K.Ł. Skorupa z Niegowy na roboty budowlane dot. likwidacji
rozlewiska w ul. Partyzantów, termin wykonania umowy 30 listopada br.,
cena oferty 86.099,82zł. , złożono jedną ofertę,
- 12 października na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dot. przebudowy ul. Porębskiej
na odcinku od ul. Siewierskiej do skrzyżowania z ul. Cegielnianą i Rolną
wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, termin realizacji umowy dla jej przedmiotu
90 dni od daty zawarcia umowy, termin sprawowania nadzoru autorskiego- do planowanego
zakończenia robót tj. 30 sierpnia 2019r., cena oferty 11.070,00zł., wpłynęły cztery oferty,
- 15 października z firmą „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa na przebudowę drogi
w ul. Włodowskiej wraz z jej odwodnieniem oraz remontem mostu na rzece Warcie,
termin realizacji zadania 30 kwietnia 2019r., cena oferty 2.249.110,61zł.,
wpłynęła jedna oferta,
-17 października z firmą SANiKO w Myszkowie na wykonanie usługi oczyszczania terenów
w granicach miasta, termin realizacji zadania 01.11.2018 do 30.06.2019r., cena oferty
554.400,00zł., wpłynęła jedna oferta,
- 17 października z firmą Transkop Dariusz Bulski z Myszkowa na wykonanie części
chodnika w formule zaprojektuj i wybuduj, w ul. Królowej Jadwigi, , termin realizacji zadania
od daty zawarcia umowy do 20 grudnia 2018r., cena oferty 26.500,00zł.,
wpłynęły dwie oferty,
-23 października z firmą Amaya Architekci Bartosz Majewski z Katowic na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dot. zmiany części
dokumentacji projektowej zadania „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka”, termin
realizacji umowy dla przedmiotu umowy 270 dni od daty jej zawarcia, termin dla
sprawowania nadzoru autorskiego- do zakończenia robot budowlanych czyli do 30 sierpnia
2020 ( z możliwością wydłużenia terminu do 30.08.2022), cena oferty 145.600,00zł.,
złożono jedną ofertę,
- 6 listopada z firmą PPHU „DOM-EKO” z Myszkowa na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w specjalności- instalacje sanitarne, w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dot.
likwidacji rozlewiska w ul. Partyzantów, termin realizacji umowy do 30 listopada br.,
cena oferty 590,40zł., złożono jedną ofertę,
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unieważnione postępowanie
- 17 października na zadanie „ Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego”, nie złożono
żadnej oferty,
-31 października na roboty budowlane dot. likwidacji rozlewiska w ul. Nadrzecznej, cena
oferty znacząco przekraczała kwotę jaka zamawiający przeznaczył na to zadanie,
- 7 listopada na wykonanie robót budowlanych dot. budowy drogi w ul. Klonowej i Sadowej
wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego, cena oferty
znacząco przekraczała kwotę jaka zamawiający przeznaczył na to zadanie,
wszczęte postępowania
- na zadanie zmniejszenia niskiej emisji poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych,
termin składania ofert minął 27 sierpnia br., złożono dwie oferty,
8 listopada dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę ECO-TEAM Sp.
z o.o. z Częstochowy, cena oferty 5.336.193,30zł., drugie postępowanie,
- na wykonanie zadań:
a/zad.1- przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul .Ogrodowej i bocznej Ogrodowej
wraz z przypięciami istniejących przyłączy wodociągowych,
b/zad.2- budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową, termin
składania ofert minął 15 października, złożono trzy oferty,
- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi
przebudowy drogi w ul. Włodowskiej wraz z jej odwodnieniem i remontem mostu,
termin składania ofert minął 19 października, złożono dwie oferty,
- na świadczenie usług serwisowych i naprawczych, w tym usuwanie awarii dla 661 instalacji
solarnych, termin składania ofert 13 listopada br.,
- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadań:1/ „Budowa drogi w ciągu ul. Granicznej”,
2/ „Przebudowa drogi w ul. Dworskiej w miejscowości Jaworznik” wraz ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego dla obu zadań, termin składania ofert minął 24 października, złożono
pięć ofert,
w dniu 06 listopada br. został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
AK-BUD z Częstochowy, cena oferty 140 220,00zł.,
- na zadanie budowa/przebudowa dwóch odcinków drogi w ul. Plac Sportowy, termin
składania ofert minął 29 października, złożono dwie oferty,
- na świadczenie usług pocztowych dla Gminy Myszków, termin składania ofert
do 9 listopada br.,
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- na przebudowę drogi i budowę chodnika, wraz z ich odwodnieniem, na ul. Ceramicznej,
na odcinku od ul. Słowackiego do posesji nr 9b, termin składania ofert do 15 listopada br.,
- na zadanie położenia nawierzchni bitumicznej na ul. Pogodnej, termin składania ofert
15 listopada br.,
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- zakończyło się mycie i odtłuszczanie wiat przystankowych i paneli. Na bieżąco
utrzymywane są urządzenia przystankowe, trwa wymiana ławek, słupków i koszy
na przystankach komunikacji miejskiej,
- 10 października została podpisana umowa z P.P.H. Skatom z Dobrzan na zakup
i dostarczenie 300 szt. pojemników na popiół z palenisk domowych. Usługa zostanie
zrealizowana w trzech partiach: do 10 i 30 listopada oraz do 10 grudnia, po 100 szt.,
wartość umowy 46.125,00zł.,
- w październiku została wykonana usługa wykaszania i karczowania terenu położonego
przy ul. Słowackiego, koszt usługi to 5.412,00zł.
Wydział Rozwoju Miasta
- złożono wniosek rozliczający projekty dot. termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 4
na Ciszówce i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Mrzygłodzie,
- pozytywnie został oceniony wniosek projektu, „Jesteśmy dla naszych mieszkańców”wsparcie specjalistyczne dla seniorów, wartość projektu to 382.323,00zł.
- do Województwa Śląskiego został złożony wniosek o płatność zaliczkową na poczet
realizowanego projektu dot. dostawy i montażu ogniw fotowoltaicznych. Wnioskowana
kwota to 2.755.738,82zł.. Trwa kontrola projektu przez Instytucję Zarządzającą,
- na konkursu Human Smart Cities organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Myszków-czyste miasto
z potencjałem”, wnioskowana kwota to 791.900,00zł.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
- 22 października zakończyły się i zostały odebrane roboty budowlane dot. ul. Budowlanej
i drogi przy Przedszkolu nr 3,
- trwa budowa 39 nowych miejsc parkingowych przy ul. Sucharskiego, zgodnie z umową,
termin zakończenia robót to 15 grudnia br.,
- 24 października firmie PHU Grumix z Preczowa został przekazany teren budowy dot.
budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie Przedszkola Nr 4, zadanie realizowane w ramach
Budżetu Partycypacyjnego,
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- trwa procedura odbiorowa dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki
i ul. Żytniej oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej
dojazd do projektowanej przepompowni ścieków”,
- Wojewoda Śląski prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Myszkowskiego,
wydanej 2 sierpnia br., a dot. budowy drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji
sanitarnej i deszczowej,
- 18 października Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. ul. Siewierskiej
złożył jej poprawioną wersje. Trwa weryfikacja przedłożonej dokumentacji,
- 10 października zostały odebrane roboty związane z położeniem nakładki bitumicznej
w ul. Okrzei i Poprzecznej,
- został wykonany remont dróg gruntowych w ulicach: Ludowa, Żurawia, Partyzantów,
Porębska, Piastowska i Projektowana,
- na ulicach Grabowa, Orla i Chmielna trwa układanie płyt typu JOMB
Różne
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczynamy konferencją naukową
pn. „Ziemi myszkowskiej drogi do niepodległości”, na którą serdecznie Państwa zapraszam.
Zaproszenia z tematami referatów oraz program obchodów Święta w dn. 11 Listopada
otrzymaliście Państwo pocztą.
W związku iż jest to ostatnia sesja obecnej Rady pragnę Państwu podziękować za współpracę.
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