Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 01.02. do 01.03.2018r.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
w zakresie gospodarki nieruchomościami
- sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- obręb Mrzygłód,
-zawarto akty notarialne dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
-ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, obręb
Nowa Wieś, termin przetargu wyznaczono na dzień 27 marca br.,
- 12 lutego podpisano umowę z wykonawcą operatów szacunkowych,
w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne
- do Wojewody Śląskiego złożono pięć wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości
drogowych od osób fizycznych dot. ulic: Wyzwolenia, Żniwnej i ul. Nierada oraz złożono
wnioski o komunalizację działek wchodzących w pas drogowy ulic: 1 Maja, Buraczanej
i Chmielnej,
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy
- trwa procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta,
- dobiega końca proces uzgadniania i opiniowania planów miejscowych.
Referat Zamówień Publicznych
zawarte umowy
- 6 lutego z firmą INFRA-JURA Karol Zenderowski z Koziegłów na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robót budowlanych dot. ul. Dobrej, termin realizacji zadania 28 czerwca br., cena oferty
51.660,00zł., wpłynęło pięć ofert,
- 27 lutego z Zakładem Projektowania i Nadzoru z Częstochowy na wykonanie dokumentacji
kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
sprawowanie nadzoru autorskiego oraz na wykonanie projektu organizacji ruchu, na czas
realizacji zadania „Ulica Koziegłowska- odcinek DW 789 od przejazdu kolejowego do granic
z gminą Żarki- oświetlenie ulicy Koziegłowskiej”. Zadanie realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego, termin realizacji 31 sierpnia br., cena oferty 68.880,00zł., wpłynęła jedna
oferta,
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unieważnione postępowanie
- 13 lutego na usługę „Wykonania prac geodezyjnych”, złożono trzy oferty, wszystkie oferty
podlegały odrzuceniu
-19 lutego na realizację zadania „Budowa windy w Szkole Podstawowej Nr 5”, złożono
cztery oferty, wszystkie oferty podlegały odrzuceniu,
prowadzone postępowania
- na zadanie „Budowa drogi w ul. Budowlanej i budowa drogi przy Przedszkolu Nr 3”,
w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków
wybranych dróg gminnych – II i III etap”, termin składania ofert minął 7 lutego, złożono dwie
oferty, cena najkorzystniejszej oferty to 969.641,03zł., kwota ta przekracza kwotę jaką na to
zadnie przeznaczył zamawiający. Podpisanie umowy nastąpi po zwiększeniu środków, termin
realizacji zadania 150 dni od daty podpisania umowy,
- na usługę „Remediacja terenu zdegradowanego i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego
oddziaływania na środowisko przy ul. Osińska Góra”, wpłynęło sześć ofert, termin realizacji
zadania mija 30 marca br.,
- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego zadania
„Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie”,
termin składania ofert 13 marca br.,
- na usługę „Bankowa obsługa budżetu Gminy Myszków oraz wszystkich jednostek
organizacyjnych Gminy”, termin składania ofert do 5 marca br.,
- drugi przetarg na usługę „Wykonania prac geodezyjnych” pomiary i podziały,
termin składania ofert 5 marca br.,
- na zadanie „Budowa /Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa” –
ul. Jana Pawła II, II etap, termin składania ofert do 12 marca,
-czwarty przetarg na zadanie inwestycyjne „Budowa windy w SP Nr 5”,
termin składania ofert 14marca br.,
- na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych w postaci wielofunkcyjnych boisk
poliuretanowych, w formule zaprojektuj i wybuduj, z dopuszczeniem do składania ofert
częściowych:
a/ cz.1 na zadanie „Boisko dla Malucha”- na terenie Przedszkola Nr 4, termin wykonania do
29 czerwca br.,
b/ cz.2 na zadanie „Będuskie boisko wielofunkcyjne przy SP Nr 7”, termin wykonania ofert
do 2 lipca br.,
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c/ cz.3 na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Nr 4” ul. Traugutta, termin wykonania ofert 3 lipca br.,
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- 26 lutego została podpisana umowa (po zapytaniu ofertowym) na usunięcie 17 sztuk drzew
oraz pielęgnację 31 szt. koron drzew na terenie miasta, termin realizacji zadania 10 marca br.,
cena oferty 6.469,20zł., wpłynęło siedem ofert,
- na naszej stronie internetowej oraz w pokoju 202 UM są do pobrania wnioski
na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych w gospodarstwach domowych,
wnioski można składać do 30 marca,
- jesteśmy w trakcie rozwożenia 245 szt. pojemników na popiół, koszt zakupu pojemników
to 37.668,75zł., pojemniki są rozdawane według potrzeb mieszkańców,
- odbywają się pokazy ekologicznego i ekonomicznego palenia „od góry”, szósty, ostatni taki
pokaz odbędzie się w dzielnicy Nowa Wieś 3 marca o g.15.00, przed budynkiem remizy OSP.
Film na ten temat można oglądać na naszej stronie internetowej oraz na telebimie,
-28 lutego upłynął termin składania ofert na wykonanie opracowania dot. „Analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Myszków za rok 2017”,
zostało złożonych 12 ofert, termin realizacji zadania mija 27 kwietnia br.,
Wydział Rozwoju Miasta
- 8 lutego instytucja Zarządzająca RPO WSL umieściła Gminny Program rewitalizacji
dla Miasta Myszkowa na lata 2017-2030 pod poz. 95.
- 2 lutego zawarliśmy umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu
„Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne”, wartość umowy
95.300,40zł., 22 lutego odbyło się spotkanie informacyjno-doradcze z mieszkańcami,
- 27 lutego minął termin składania ofert na pełnienie funkcji Operatora Wykonawczego dot.
projektu wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, wpłynęły trzy oferty,
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
- Wykonawca uzyskał decyzję użytkowania dot. zadania „Asfaltowa Palmowa”
i 1 lutego nastąpił odbiór końcowy zadania,
- 12 lutego Starosta Myszkowski w odpowiedzi na złożony wniosek, nałożył na Projektanta
obowiązek usunięcia niezgodności polegającej na rozbieżnościach pomiędzy numerami
geodezyjnymi i dotyczy zadania „Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową
kanalizacji sanitarnej i deszczowej”,
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- trwają remonty budynków szkół Szkoły Podstawowej Nr 4 na Ciszówce i Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego Nr 4 w Mrzygłodzie, w ramach zadania „Termomodernizacja, wymiana
oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej”,
- 28 lutego odbyły się konsultacje społeczne dot. „Budowy drogi w ulicy Ceramicznej
pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Słowackiego wraz z budową infrastruktury technicznej”.
Wykonawca przedstawił mieszkańcom dwa warianty koncepcji zagospodarowania terenu,
-16 lutego została podpisana umowa z firmą Grupa CDE sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie
na wykonanie opracowania dot. „Studium transportowego Gminy Myszków”.
Dzisiaj odbędzie się spotkanie robocze dot. projektu.
Różne
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