Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 5.03. do 2.04.2015r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Inwestycje
Trwają roboty budowlane w ramach „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej- III etap.
W przygotowaniu jest dokumentacja zlecająca opracowanie dokumentacji projektowej do
zadania „Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej”.
Firma MGGP S.A z Tarnowa jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej
zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej oraz budowa drogi w ul.
Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni
ścieków.
24 marca zawarliśmy umowę z firmą P.P.U.H. PROENER z Myszkowa na opracowanie
dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania „Budowy i dobudowy oświetlenia
ulicznego”.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz planowania przestrzennego
4 marca podpisaliśmy akt notarialny dot. nabycia od PKP prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości przy Placu Dworcowym.
5 marca firma CONEXX, aktem notarialnym, nabyła działkę w SSE przy ul. Gruchla pod
działalność gospodarczą.
Na dzień 29 kwietnia został wyznaczony drugi termin przetargu ustnego nieograniczonego na
zbycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Spacerowej oraz działki niezbudowanej przy ul.
Kwarcowej.
w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne
do Wojewody Śląskiego złożono wnioski w sprawie regulacji prawnej ulic: Nierada,
Waryńskiego, Pięknej i Strugi.
Do Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono pięć wniosków o urządzenie księgi wieczystej dla
nieruchomości drogowych dot. ulic: Wapiennej, Słonecznej i Czarnieckiego.
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała projekty aktualnie
sporządzonych „Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa’
dla terenów: ul. Gruchla, ul. Pułaskiego, ul. Kopernika i wiaduktu w ciągu ul. Pułaskiego.

Referat Zamówień Publicznych

prowadzone postępowania na:
- przebudowę drogi w ul. Pięknej i ul. Waryńskiego w ramach zadania” Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację wybranych odcinków dróg
gminnych- I etap. Termin wykonania robót 30 września br. (złożono sześć ofert).
- wykonanie robót budowlanych dot. zadania „rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka
w Myszkowie- zakres strefa III”. Termin wykonania zamówienia 30 czerwca br. (złożono trzy
oferty)
- wykonanie prac geodezyjnych. Termin składania ofert do 7 kwietnia br.
- na wykonanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
Nr 6”. Termin składania ofert do 10 kwietnia br.
-na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników oraz
nakładek na drogach gminnych. Termin składania ofert mija 14 kwietnia br.

zawarto umowy
12 marca z firmą ABS- Ochrona Środowiska z Katowic na projekt zadania „Budowę
kanalizacji deszczowej w ul. Wapiennej na odcinkach poza pasem drogowym ulicy
Wapiennej”. Termin wykonania umowy 31 lipca. Cena oferty 94.710,00zł.
Również 12 marca zawarliśmy umowę z firmą BUSKOPOL z Buska-Zdroju na realizację
zadań dodatkowych w ramach „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej –III etap.
Wynegocjowana cena to 292.413,90zł. Termin realizacji mija 30 czerwca br.
31 marca została podpisana umowa z firmą SKANSKA S.A. z Warszawy na zadanie
„Budowa drogi w ulicy Traugutta wraz z jej odwodnieniem”. Termin wykonania zadania –
30 października br. Cena wybranej oferty to 2.059.052,25zł.
unieważnione postępowanie
- na zadanie „Budowa mieszkań socjalnych na terenie przy ul. Szpitalnej” z powodu kwoty
znacząco przewyższającej środki przeznaczone na realizację. Oferowana cena to
2.913.240,00zł.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
10 marca podpisaliśmy umowę z firmą Szumilas w Zawierciu na zakup samochodu marki
Ford Transit van Trend za kwotę 122 tys. zł. Samochód zastąpi dotychczasowy( mocno
wyeksploatowany), który spełniał rolę samochodu gospodarczego.
26 marca zawarliśmy umowę z firmą Szanta Klaudiusz Grochola na wykonanie wiosennych i
jesiennych usług pielęgnacyjnych na naszych skwerach.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydłużył
okres obwiązywania umowy w sprawie środków umożliwiających działania związane z
usuwaniem azbestu w gospodarstwach indywidualnych. Odpowiednie komunikaty ukazały się
w prasie na naszej stronie internetowej. Termin składania wniosków przez mieszkańców mija
30 kwietnia br.
Inne
Z okazji zbliżających się Świąt proszę przyjąć serdeczne życzenia pogodnej, pełnej radości i
uśmiechu Wielkanocy.

