Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 04.02. do 3.03.2016r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Gdy tylko pozwolą warunki atmosferyczne rozpoczną się prace termo modernizacyjne budynku
Miejskiego Domu Kultury. Zgodnie z zawartą umową roboty powinny zakończyć się do końca lipca
br.
Trwają prace nad dokumentacją projektową dot. budowy drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z
kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenie ulicznego.
Oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej oraz
na budowę drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową do przepompowni w ul. Żytniej poza
pasem drogi wojewódzkiej 793. dot. zadania „budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul.
Żytniej”.
W związku z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla realizacji ww. zadania inwestycyjnego, na
prośbę Gminy Myszków w dniu 24.02.2016r. w siedzibie ZDW w Katowicach odbyło się spotkanie z
udziałem przedstawicieli ZDW w Katowicach, Urzędu Marszałkowskiego, Projektantów oraz Gminy
Myszków w sprawie koordynacji prac dotyczących współrealizowania robót budowlanych w zakresie
przebudowy DW 793 i budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Myszków. Gmina Myszków
przedstawiła propozycje dotyczące zakresu wykonywanych prac i procedury wspólnego udzielenia
zamówienia publicznego celem wyboru jednego wykonawcy dla obu zadań.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
w zakresie gospodarki nieruchomościami
Odbyły się cztery akty notarialne dot. sprzedaży lokali na rzecz najemców.
Sporządzono 69 zawiadomień o opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
dla osób, które stały się ich użytkownikami w roku 2015 .
w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne
Została założona księga wieczysta dla działek zajętych pod drogi gminne w ul. Palmowej
i ul. Koronacyjnej, w przygotowaniu pozostaje wniosek do Wojewody Śląskiego o komunalizację
przedmiotowych nieruchomości.
Do Wojewody Śląskiego został złożony wniosek o komunalizację działek dot. ul. Strugi i
ul. Kopernika oraz wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości od osób fizycznych ,
dot. ul. Pięknej, Wyzwolenia, Strugi i Gołębiej.
Do Starosty Powiatowego złożone zostały wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości
dot. ul. Pięknej.
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy
Trwa procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach
Ciszówka i Gruchla. Od Izby Rolnej w Katowicach uzyskaliśmy pozytywną opinię dot. planu

wylesienia działek tzn. zmiany przeznaczenia gruntów leśnych, nie stanowiących własność Skarbu
Państwa na cele nieleśne.
Trwa procedura ponownego uzgadniania i opiniowania projektu planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ul. Kopernika.
Zakończono procedurę planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Pułaskiego i w rejonie
wiaduktu ul. Pułaskiego.
Referat zamówień publicznych
zawarte umowy
- 18 lutego z firmą GEOPON Maciej Wtorek z Zawiercia na „Wykonanie prac geodezyjnych”
w zakresie :
1/ pomiary, cena oferty 33.700,00zł.,
2/podziały, cena oferty 99.600,00zł.,
Termin realizacji umowy upływa 30 listopada br.
- 23 lutego z firmą „MARKMET” Starogard Gdański, na zakup 700 sztuk pojemników do
gromadzenia popiołu z palenisk domowych. Cena oferty 85.190,00zł. Termin realizacji- 30 dni od
daty zawarcia umowy.
prowadzone postępowania
- na wykonanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na Pohulance –
2 etap strefy IV, złożono 4 oferty,
- na wykonanie zadania „Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i
wyprowadzenie kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej”, złożono 10 ofert,
- na świadczenie usług serwisowych dla 661 instalacji solarnych w ramach projektu „Ograniczenie
niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na
terenie miasta Myszkowa”, termin składania ofert do 14 marca br.,
- na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2011-2015 w celu
oceny aktualności studium i planów miejscowych miasta Myszkowa, złożono 7 ofert,
-na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami:
1/”Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka- II etap strefy IV dot. branży drogowej,
wodnokanalizacyjnej i elektrycznej, złożono 12 ofert,
2/ „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury” dot. branży elektrycznej, złożono
9 ofert,
3/ „Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji
deszczowej do ul. Podgórnej” w branży drogowej, wodnokanalizacyjnej, elektrycznej
i telekomunikacyjnej, złożono 13 ofert,
- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej, na wykonanie
i odbioru robót budowlanych dot. zadania „ Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację
odcinków dróg gminnych- III etap, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, termin składania
ofert mija 7 marca br.

- na zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej energii elektrycznej w częściach:
1/ do punktów odbioru energii elektrycznej Gminy Myszków,
2/do jednostek organizacyjnych Gminy Myszków i Miejskiego Domu Kultury,
3/do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
4/ do jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Myszków. Termin składania ofert do 12 kwietnia br..
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Przeprowadziliśmy rozeznanie rynku w formie zapytania ofertowego na usunięcie 30 szt.
drzew na terenie miasta. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DENDROSERWIS z Żor, z
którą podpisaliśmy umowę. Termin wykonania umowy mija 5 marca.
Referat Promocji Kultury i Sportu
W miesiącach styczeń i luty zostały ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy na zadania dla stowarzyszeń
i klubów sportowych w zakresie sportu kwalifikowanego. Szczegółowa informacja znajduje się na
naszej stronie internetowej.

