Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 27.12.2018r. do 07.02.2019r.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
w zakresie gospodarki nieruchomościami
-w celu ustalenia zbioru nieruchomości podlegających przekształceniu, a będących
własnością Gminy, prowadzona jest analiza ich stanu faktycznego i prawnego, w związku
z ustawą z dn. 5 października 2018r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności,
- prowadzone są postępowania wyjaśniające, poprzedzające wydawanie zaświadczeń
o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności,
- prowadzone są procedury i związana z tym bieżąca korespondencja dot. zbycia
i udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy,
- w związku z regulacją wpisów w księgach wieczystych, sporządzane są wnioski
wieczystoksięgowe,
w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne
- do Wojewody Śląskiego złożono 16 wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości
drogowych pochodzących od osób fizycznych, zajętych pod drogi w ulicach: Żarecka,
Projektowana, Nierada, 8 Marca, Strugi, Czarnieckiego, Przyległa,
- do Starostwa Powiatowego złożone zostały wnioski o założenie księgi wieczystej na rzecz
Skarbu Państwa dla działek drogowych w ul. 1 Maja i Legionów,
- dla działek zajętych pod drogi gminne w ulicach: 8 Marca, Żniwna, Projektowana,
Rynkowa, Nierada (od ul. Koronacyjnej do drogi powiatowej) oraz dla drogi dojazdowej
do cmentarza Parafii p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela- od ul. Waryńskiego, zostały
założone księgi wieczyste na rzecz Skarbu Państwa,
- dla działek zajętych pod drogę w ul. Siewierska i Palmowa, została założona księga
wieczysta na rzecz Gminy Myszków,
- otrzymaliśmy pięć decyzji o nabyciu nieruchomości, zajętych pod drogi gminne
w ul. Strugi, Nierada i 8 Marca,
Referat Zamówień Publicznych
zawarte umowy
- 28 grudnia ub.r. z firmą Fitters Sp. z o.o. z Warszawy na świadczenie usług serwisowych
dla 661 instalacji solarnych, cena oferty 497.110,65zł., termin realizacji - od dnia zawarcia
umowy do 30 grudnia 2020r., wpłynęła jedna oferta,
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- 29 stycznia z Pracownią Urbanistyczną w Rybniku na sporządzenie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa- III edycja,
cena oferty 226.074,00zł., termin realizacji- 24 miesiące od daty podpisania umowy,
wpłynęło dziewięć ofert,
- 30 stycznia w postępowaniu, o udzielenia zamówienia, w trybie z wolnej ręki, z firmą
Tauron Dystrybucja Serwis S.A. na usługę konserwacji punktów oświetlenia miejsc
publicznych oraz dróg na terenie Gminy, wartość umowy 575.448,54zł.,
termin realizacji umowy od 01.01.2019 do 31.12.2020r.,
unieważnione postępowanie
- 15 stycznia na wykonanie robót budowlanych, związanych z likwidacją rozlewiska
w ul. Nadrzecznej, cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekraczała kwotę,
jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie,
wszczęte postępowania
- 29 stycznia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę P.H.U. Domax
Arkadiusz Mika z Boronowa na wykonanie robót budowlanych, dot. zadania „Budowa drogi
w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową
oświetlenia ulicznego”, wartość umowy 6.039.348,91zł., termin realizacji od dnia zawarcia
umowy do 30 października 2020r., złożono cztery oferty. Podpisanie umowy z wykonawcą
odbędzie się 12 lutego br.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
-od 5 lutego do 15 marca trwa składanie wniosków na dofinansowania zadań związanych
z usuwaniem wyrobów azbestowych. Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej
oraz w p.202 II p., w godzinach pracy Urzędu,
- 25 stycznia, z firmą F.P.H.U. „Szanta” ze Świętochłowic, została zawarta umowa
na wykonanie usługi zielarskiej wiosna-jesień na terenie miasta, cena oferty 20.844,00zł.,
- 31 stycznia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Trapp-GmbH
Sp. z o.o. z Pietrowic Wielkich, a dot. zakupu ławek, które zostaną rozstawione w centrum
miasta, cena oferty 24.969,00zł., termin realizacji do 15 marca br.,
Wydział Rozwoju Miasta
-został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Strategia elektromobilności dla miasta
Myszkowa na lata 2019-2035” finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej , finansowanie projektu jest możliwe do 100%, nie więcej jednak niż
50 tys. zł.,
- w ramach programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
Bezpieczniej” został złożony wniosek na rozbudowę systemu monitoringu na terenie miasta.
Wnioskowana kwota dofinansowania to 98 tys.zł.,
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- została zawarta umowa na dofinansowanie projektu „Przedszkole nr 2- nowe miejsca
edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków”, na kwotę 457.919,16zł.,
- od 1 stycznia MOPS realizuje projekt „Jesteśmy dla naszych mieszkańców – wsparcie
specjalistyczne w Gminie Myszków” na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości
382.323,00zł.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
- 6 grudnia przekazano wykonawcy plac budowy dot. dwóch odcinków drogi
w ul. Plac Sportowy, termin zakończenia robót 30 września br.
- 14 grudnia u.br. przekazano wykonawcy plac budowy dot. ul. Ogrodowej, roboty ziemne,
o ile pozwoli pogoda, zaplanowano na marzec,
- 4 stycznia dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z likwidacją
rozlewiska w ul. Partyzantów,
- zostały zakończone roboty związane z przebudową chodnika w ul. Królowej Jadwigi,
- trwają prace projektowe dot. ul. Granicznej,
Różne
24 stycznia i 5 lutego odbyły się spotkania z firmą FCC obsługującą Gminę Myszków
w zakresie gospodarki odpadami. Firma przedstawiła zamiar zaprzestania świadczenia usługi
na czterech frakcjach, wskazując, że odebrała większą ilość odpadów niż określa umowa.
Gmina nie zgadza się z przedstawionymi danymi, a stanowisko w tej sprawie przedstawi
firmie FCC dzisiaj o godz. 14.00.
5 lutego odbyło się spotkanie z radnymi Rady Miasta i przedstawicielami Spółki SANiKO,
na którym omówiono zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy.
22 lutego zapraszam na coroczną galę „Promotor Myszkowa”.
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