
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

od 2.04. do 7.05.2015r. 

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 

Inwestycje 

W wyniku rozeznania rynku na zadanie „Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego” 

wybrano najtańszą ofertę, którą złożyła firma P.P.U.H. PROENER Damian Łyszczarz z 

Myszkowa.  Zgodnie z zawartą umową, do 8 czerwca zostanie opracowana dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa dla ulic: Letniskowa, Kowalska, Jaśminowa, Młyńska, Chabrów, 

Ustronie, a do 7 sierpnia dla ulic: Kościelna i Łowcza. Roboty budowlane planujemy 

zakończyć w bieżącym roku. 

 

Zgodnie z terminem, przed świętami majowym, na rekreacyjnym placu przy ul. Spółdzielczej 

została zamontowana siłownia na świeżym powietrzu, ławeczki oraz huśtawka dla dzieci. 

Plac cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. 

 

 Zawarliśmy umowę z firmą POL-REM i rozpoczęliśmy kolejny etap zadania „Rewitalizacji 

terenu rekreacyjnego Pohulanka” Cena  oferty 3.296.400,03zł.. Na to zadanie z RPO 

otrzymaliśmy 85% dofinansowania. 

Rozpoczęliśmy realizację zadania „Budowa drogi w ul. Traugutta wraz z jej odwodnieniem”. 

Zadanie realizuje firma SKANSKA. 

 Rozpoczęliśmy również realizację zadania „Przebudowę drogi gminnej w ulicy Pięknej i 

Waryńskiego” Zadanie realizuje firma PRDM z Żarek. Termin realizacji umowy 30 września 

br. Wartość oferty 959.525,30zł., 

 

Trwają prace porządkowe na naszych ulicach. 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz planowania przestrzennego 

Negatywnym wynikiem zakończył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości przy ul. Spacerowej i Kwarcowej. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

 

14 kwietnia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach ogłosiła przetarg 

pisemny na zbycie nieruchomości przy ul. Gruchla. Przetarg wyznaczono na dzień 15 maja 

br.   

 

Przygotowano wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia przy ul. Palmowej i 

Kościuszki. 

 

Po podpisaniu umowy  rozpoczęliśmy realizację zadania na usługi: część 1- pomiary dróg, 

termin realizacji umowy 27 listopada br. Wartość oferty 64.575,00zł., część druga- podziały 

działek, termin realizacji umowy 27 listopada, cena oferty 77.667,00zł.    

 



w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

 

Do Wojewody Śląskiego złożyliśmy osiem wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości 

drogowych dot. ulic: Nierada, Strugi, Dobrej, Pięknej oraz wniosek o komunalizację działek 

w pasie drogowym ulicy Kwiatkowskiego. 

 

Do  Wydziału Ksiąg Wieczystych w Myszkowie złożyliśmy sześć wniosków o urządzenie 

księgi wieczystej dla nieruchomości dot. ulic: Dworskiej, Szerokiej, Wapiennej i Ogrodowej. 

 

Do Starostwa Powiatowego złożyliśmy wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości dot. 

ulic: Dobrej, Ciasnej, Robotniczej, Dworskiej i Wroniej. 

24 kwietnia podpisaliśmy umowę z firmą geodezyjna na pomiar dróg do regulacji stanu 

prawnego ulic: Nierada ( od wiaduktu w stronę południową do granic miasta), Gruchla i  

8 Marca. 

 

Referat Zamówień Publicznych 

prowadzone postępowania na: 

 

-  zadanie „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników oraz nakładek 

na drogach gminnych w Myszkowie w 2015r.” Wpłynęło sześć ofert. Najkorzystniejszą 

przedstawiła firma PRDM, oferując dodatkowo ośmioletnią gwarancję na nakładki asfaltowe.  

Termin realizacji zadania 11 grudnia br.. 

 

- na pełnienie nadzorów inwestorskich zadań: „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego 

Pohulanka”. Wpłynęło sześć ofert. Termin realizacji zadania 30 czerwca br. oraz na „Budowę 

drogi w ul. Traugutta wraz z odwodnieniem”. Wpłynęły trzy oferty. Termin zakończenia 

zadania 30 październik 2016r., 

 

- na usługę „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta”. 

Wpłynęły dwie oferty. Jednak cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną 

na to zadanie, dlatego wybór nastąpi po zwiększenie limitu wydatków, 

 

- na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 na Nowej Wsi. Wpłynęło 10 

ofert jednak każda z nich przekracza wartość przedmiotu zamówienia. Po zmianie w budżecie 

i zwiększeniu kwoty na tym zadaniu zostanie wyłoniony wykonawca.  Termin realizacji 

zamówienia 19 sierpnia 2016r., 

 

- na remont dróg gruntowych. Termin składania ofert mija 11 maja br., 

 

-  w formule- zaprojektuj i wy buduj, zadania „Budowa mieszkań socjalnych na terenie przy 

ul. Szpitalnej.  Złożono 3 oferty, które jednak przekraczają wartość zamówienia. Nosimy się z 

zamiarem powtórnego ogłoszenia przetargu z wydłużonym terminem realizacji, widząc w tym 

szansę na potanienie ofert.  

 



- na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz na utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Myszków. Termin składania ofert do 10 czerwca 

br. Termin realizacji 01.07. 2015 do 30.06.2019.       

 

Wydział  Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

 

 27 kwietnia podpisaliśmy umowę, w ramach rozeznania rynku, z firmą ABAKUS  

z Częstochowy na  zadanie „ Frezowanie 11 sztuk pni drzew” w celu zwiększenia poboczy, 

bezpieczeństwa i wyrównania chodników. Termin realizacji umowy mija 15 maja br. 

 

Złożono 38 wniosków o dofinansowanie do wymiany pokryć azbestowych w gospodarstwach 

indywidualnych. Gmina sporządzi wniosek zbiorczy i przekaże do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

Z SANiKO podpisaliśmy umowę na ręczne oczyszczanie chodników, parkingów i 

przystanków należących do Gminy na okres od 1maja do 30 października br. oraz na 

mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych od 22 do 30 czerwca br. Wartość zadania 

113.400,00zł. 

   

 


