Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 09.05. do 27.06.2019r.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
w zakresie gospodarki nieruchomościami
- 4 czerwca został zawarty akt notarialny dotyczący zbycia działki , obręb Myszków, na rzecz
właściciela działki przyległej, a 25 czerwca zawarto akt notarialny dotyczący zbycia nieruchomości
w rejonie ul. Prusa i Gałczyńskiego,
-prowadzone są postępowania wyjaśniające, poprzedzające wydawanie zaświadczeń o przekształceniu
prawa własności, na dzień 19 czerwca wydano 591 zaświadczeń
- dokonywana jest analiza stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących własność
gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste w celu ustalenia zbioru nieruchomości, podlegających
przekształceniu,
w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne
- do Wojewody Śląskiego złożono dziewięć wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości
drogowych, pochodzących z działek od osób fizycznych, dot. ulicy: Nierada, Działkowców,
Okopowej, Przyległej, Równoległej i Wesołej,
- do Starostwa Powiatowego złożono wnioski o założenie księgi wieczystej na działki drogowe ulicy
Żareckiej i Równoległej, drogi budowane są w czynie społecznym,
- otrzymaliśmy dwie decyzje o nabyciu w drodze komunalizacji drogi gminnej dot. ulicy Wyzwolenia
i Słonecznej,
- 11 czerwca odbyło się okazanie granic dróg gminnych dot. ul. Pszennej i ul. Ziemniaczanej,
w związku z regulacją stanu prawnego tych dróg,
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy
- trwa procedura sporządzenia III edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Myszkowa.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały
sporządzone analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne oraz prognozy demograficzne, a także
możliwości finansowania przez gminę infrastruktury technicznej i społecznej dla już istniejących
i ewentualnie nowych terenów przeznaczonych do zabudowy, zgodnie z ustawą określoną
w perspektywie nie dłuższej niż 30 lat.
Sporządzony bilans terenów i wynikające stąd zapotrzebowanie na nowe tereny przeznaczone do
zabudowy, wskazuje na całkowite zaspokojenie potrzeb w zakresie terenów przeznaczonych do
zabudowy mieszkaniowej, a także ich nadwyżkę.
Dokonano wstępnej, roboczej analizy ponad stu wniosków złożonych w sprawie nowej edycji
studium. Głównym kryterium rozpatrzenia wniosków jest bilans terenów wynikający z ww. analiz
oraz istniejące uwarunkowania. Ostateczne rozpatrzenie wniosków będzie miało odzwierciedlenie
w formalno-prawnej dokumentacji studium.
Trwa analiza projektu pierwszej części studium, którym są istniejące uwarunkowania. Aktualnie
sporządzane są dwie koncepcje studium.
- 31 maja br. odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego do spraw reklam na terenie miasta
Myszkowa. Postanowiono o odłożeniu decyzji w sprawie rekomendacji dot. podjęcia prac nad
„regulaminem reklamowym” na półroczny okres, co (miedzy innymi) uzasadnione jest zapowiadaną
zmianą przepisów w tym zakresie.
- trwają czynności związane z przeprowadzeniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego na
rewitalizację centrum miasta. 4 czerwca odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami wybranego
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do zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu Stowarzyszenia Architektów Polskich
SARP Oddział Częstochowa. W wyniku tego spotkania oraz dodatkowych analiz postanowiono
o zawężeniu granic terenu objętego konkursem do terenów, którymi gmina aktualnie dysponuje, a co
za tym idzie postanowiono o zmianie formuły konkursu na konkurs jednoetapowy, realizacyjny.
Zaproponowany program konkursu należy traktować nadal jako roboczy, a nie jako ostateczne
warunki i wytyczne do programu konkursu, gdyż te, mogą jeszcze ewaluować, między innymi
w wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych.
12 czerwca odbyło się kolejne (trzecie) spotkanie robocze z przedstawicielami SARP oraz
z przedstawicielem Fundacji "Napraw Sobie Miasto". Tematem spotkania było omówienie
zaproponowanego programu konkursu i jego formuły. Uzyskano akceptację SARP co do propozycji
programowych i formuły konkursu. Ponieważ zaplanowane zostało przeprowadzenie konkursu
z pełnym udziałem lokalnej społeczności, omówiono możliwe formy, zakres oraz tryb
przeprowadzenia konsultacji społecznych dla "Rewitalizacji centrum". Postanowiono powierzenie
przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z przebudową centrum w ramach jego
rewitalizacji Fundacji "Napraw Sobie Miasto", posiadającej w tym zakresie bogate doświadczenie, co
daje gwarancje profesjonalnego przeprowadzenia konsultacji.
Planowany jest pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji centrum miasta
w trakcie trwania imprezy "Dni Myszkowa". Na terenie odbywania się tej imprezy zostanie
zorganizowany punkt konsultacyjny, gdzie mieszkańcy (i nie tylko) będę mogli się wypowiedzieć co
do swoich oczekiwań i wyobrażeń odnośnie centrum miasta. Ten etap konsultacji będzie wstępnym
etapem , który przybliży oczekiwania mieszkańców co do wizji zagospodarowania centrum. Fakt
przeprowadzenia konsultacji w trakcie imprezy "Dni Myszkowa" zostanie jak najszerzej
rozpropagowany. Jednocześnie w trakcie imprezy zostanie zbadane (ocenione) nasilenie ruchu
pieszego w związku ze zmianą organizacji ruchu dokonaną na użytek organizacji „Dni Myszkowa”.
Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony raport, który w pewnym zakresie będzie
stanowić wytyczne do warunków konkursu. 26 czerwca odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta
z przedstawicielem Fundacji "Napraw Sobie Miasto", podczas którego uszczegółowiono różne
aspekty (w tym techniczne) prowadzenia konsultacji, tak by przyniosły one możliwie jak najwięcej
informacji przydatnych do prowadzenia wieloetapowego procesu rewitalizacji centrum miasta.
Ustalono, że po podsumowaniu wstępnego etapu konsultacji, które będą miały miejsce podczas Dni
Myszkowa, kolejny etap konsultacji odbędzie się w formule warsztatów, przeprowadzonych przez
Fundację NSM z udziałem mieszkańcami miasta i radnych rady miasta, właścicieli lokali użytkowych
położonych w obrębie terenów objętych konkursem, przedstawicieli przedsiębiorców, a także
wybranych, zainteresowanych grup społecznych. Podczas warsztatów, które stanowić będzie swoiste
forum do dyskusji zostaną wypracowane materiały i wytyczne, które będą wkładem do warunków
konkursu. Do aktywnego udziału w warsztatach zostaną zaproszeni ww. interesariusze, bądź poprzez
indywidualne zaproszenie, bądź też poprzez dostępne kanały, którymi miasto dysponuje. Warsztaty
odbędą się po 15 lipca. O przeprowadzeniu drugiego etapu konsultacji społecznych, tj. warsztatów
będziemy informować.
Te wszystkie czynności, które poprzedzają upublicznienie ogłoszenia o konkursie (czyli właściwy
konkurs) muszą zostać przeprowadzone i są niezbędne dla szczegółowego rozeznania i
zdiagnozowania problemów, oczekiwań i kosztów - także społecznych - w odniesieniu nie tylko do
konkursu, ale także całości inwestycji. Ten wstępny etap pozwoli na właściwe określenie i osiągnięcie
założonego celu. Czynności te, ze względu na presję czasową będą bardzo intensywne i na tym etapie
należy liczyć na aktywność mieszkańców.
Referat Zamówień Publicznych
zawarte umowy
- 22 maja z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym „INŻBUD” Zygmunt Celeban z Koziegłów
na remont dróg gruntowych w 2019r., poprzez ułożenie płyt typu JOMB cena oferty 178.898,91zł.,
termin realizacji 120 dni od daty podpisania umowy, wpłynęły cztery oferty,
-31 maja z Pocztą Polską S.A. Warszawa na świadczenie usług pocztowych dla Gminy Myszków
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z wyłączeniem jednostek organizacyjnych gminy, cena oferty 439.363,30zł., termin realizacji od
01.06.2019 do 31.05.2021r., wpłynęła jedna oferta,
-7 czerwca na dostawę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dla nieruchomości
na terenie gmin, w trzech częściach zamówienia:
a/ dla cz.1. z firmą P.H.U. IMPEX ze Szczecina na zakup pojemników dla zabudowy wielolokalowej,
cena oferty 310.206,00zł., termin realizacji umowy do 21. czerwca 2019r., wpłynęła jedna oferta,
b/ dla cz.2. z firmą P.H.U. IMPEX ze Szczecina na zakup pojemników dla zabudowy jednorodzinnej,
cena oferty 648.934,47zł., termin realizacji do 21. czerwca br., wpłynęła jedna oferta,
c/ dla cz. 3. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym SKATOM z Dobrzan na pojemniki,
na popiół dla zabudowy jednorodzinnej, cena oferty 189.112,50zł., termin realizacji do 21. czerwca
br., wpłynęła jedna oferta,
- 10 czerwca z firmą ETEC Sp. z o.o. z Olkusza na realizację zadania „Budowa i dobudowy
oświetlenia ulicznego”, cena oferty 166.021,29zł., termin realizacji 180 dni od daty zawarcia umowy,
wpłynęła jedna oferta,
- 11 czerwca z firmą Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa na zakup energii elektrycznej w czterech
częściach zamówienia
a/ dla cz. 1. dla punktów odbiorowych Gminy Myszków, cena oferty 721.647,56zł., termin realizacji
od 01.07.2019r. do 30.06.2020r., wpłynęły dwie oferty,
b/dla cz.2. dla jednostek organizacyjnych Gminy i MDK, cena oferty 346.165,58zł., termin realizacji
01.07.2017-30.06.2020r., wpłynęły dwie oferty,
c/dla cz.3. dla punktów odbiorowych ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie, cena 1.094.707,84zł., termin
realizacji 01.07.2019-30.06.2020, wpłynęły dwie oferty,
d/ dla cz.4. dla punktów odbiorowych Środowiskowych Domów Samopomocy, SANiKO i MTBS-u,
cena oferty 52.304,94zł., termin realizacji 01.07.2019-30.06.2020r., wpłynęły dwie oferty,
-13 czerwca z firmą HUCZ Sp. z o.o., Sp. K. z Boronowa na remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych jezdni i chodników oraz na wykonanie nakładek bitumicznych w 2019r., cena oferty
1.437.232,34zł. termin realizacji umowy od dnia podpisania do 16 grudnia br., wpłynęło pięć ofert,
- 25 czerwca z firmą Remondis Sp. z o.o. z Warszawy na realizację pierwszej części zamówienia, na
świadczenie usługi pn. „Gospodarka odpadowa realizowana przez Gminę Myszków” dot. opróżniania
i utrzymywania w należytym stanie koszy ulicznych, pojemników typu Asik i zaopatrywanie
dystrybutorów w zestawy higieniczne typu Animals wraz z transportem i unieszkodliwianiem
odpadów, cena oferty 363.186,36zł, termin realizacji od 01.07. 2019 do 31.12.2020r., wpłynęły dwie
oferty,
-26 czerwca na realizację drugiej części zamówienia dot. gospodarki odpadami z SANiKO na odbiór
odpadów komunalnych z budynku Urzędu Miasta, cena oferty 10.368,00zł., termin realizacji 01.01.31.12.2020r., wpłynęła jedna oferta,
unieważnione postępowania
- 15 maja na zadanie „Uporządkowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Myszkowa- przy
ul. Bocznej, zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, nie została złożona żadna oferta
wszczęte postępowania
- na usługę „Oczyszczanie terenów w granicach administracyjnych Gminy Myszków, cena wybranej
oferty złożonej przez SANiKO 1.389.960,00zł., okres realizacji umowy 01.07.2019-31.12.2020,
wpłynęła jedna oferta, data podpisania mowy – 27 czerwca br.,
- na wykonanie usługi pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Myszków” w dwóch
częściach zamówienia:
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a/dla cz.1. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy, cena wybranej, najkorzystniejszej oferty złożonej przez PZOM
Strach Sp. z o.o. Sp. K. z Konopisk, cena oferty 7.310.213,76zł., okres realizacji od dnia zawarcia
umowy do 31.12.2020r., wpłynęło pięć ofert,
b/dla cz.2. dot. utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) na terenie gminy, cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum firm: Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Zawiercia i SANiKO w Myszkowie cena wybranej oferty647.634,90zł., okres realizacji umowy 01.07.2019r.- 31.12.2020r., wpłynęła jedna oferta,
- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla trzech zadań:
a/ zad.1- „Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie”, termin składania ofert minął
26 czerwca, złożono jedną ofertę,
b/ zad.2- „Budowa wodociągu w rejonie ul. Pawiej” termin składania ofert minął 26 czerwca, złożono
jedną ofertę
c/ zad.3.- „Budowa wodociągu w ul. Projektowanej”, termin składania ofert minął 26 czerwca,
złożono jedną ofertę,
- na usługę zaciągnięcia kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie
planowanego deficytu budżetu w 2019r., termin składania ofert mija 15 lipca br.
- na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj – uporządkowania kanalizacji deszczowej
w ul. Bocznej, termin składania ofert minął 25 czerwca, złożono dwie oferty,
- na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj dot. rozbudowy kompleksu sportowego
„Orlik” przy ul. Plac Sportowy, o zaplecze rekreacyjno-integracyjne, termin składania ofert minął
26 czerwca br., wpłynęła jedna oferta,
- na realizację zadania dot. wykonania chodnika w ciągu ul. Gruchla wraz z odwodnieniem, termin
składania ofert mija 28 czerwca br.,
- na zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj, wymiany dachu n garażach strażnicy OSP Nowa Wieś,
termin składania ofert 27 czerwca br.,
- na realizację zadania wymiany poszycia dachowego na budynku strażnicy OSP Mrzygłódka, termin
składania ofert do 5 lipca br.
- na realizację zadania „Park Leśny Michałów – etap III”. Zadanie inwestycyjne realizowane w
formule zaprojektuj i wybuduj, termin składania ofert do 10 lipca br.
- w przygotowaniu jest zaproszenie do opracowania koncepcji budowy infrastruktury ( kanalizacja
deszczowa, sanitarna z uwzględnieniem innych mediów, zlokalizowanych w drogach) na osiedlu
Podlas – ogłoszenie na BIP do 25 lipca br.,
- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych dla zadania
rozbudowa sieci wodociągowych w ulicach: Rymarska, Murarska i Paderewskiego – ogłoszenie na
BIP do 24 lipca br.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- w ramach zapytania ofertowego na usługę trzykrotnego, obustronnego wykaszania traw i chwastów
w pasach dróg gminnych oraz dwukrotnym wykaszaniu rowów przydrożnych przy ul. Szpitalnej
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i tereny przy ul. Zamenhoffa, najkorzystniejszą ofertę (złożono dwie oferty) złożyła firma SANiKO,
cena oferty 50.760,00zł., termin koszeń:
-pierwsze wykonano do 8 czerwca br.,
- termin drugiego do 27 lipca br.
- termin trzeciego do 28 września br.,
- 9 czerwca została zawarta umowa z firmą F.P.H.U. Szanta ze Świętochłowic na usługę odmulenia,
osuszenia i usunięciu zanieczyszczeń z niecki nieczynnego basenu oraz dwukrotne koszenie skarp
basenu na Dotyku Jury, koszt zadania to 17.798,10zł.
- z końcem maja na terenie SP Nr 1przy ul. Leśnej, zostały ustawione stojaki na rowery dla uczniów,
wg. projektu zgodnego z wizualizacją miasta. W przyszłym roku planujemy ustawienie takich
stojaków w pozostałych naszych placówkach oświatowych,
-rozpoczęła się dystrybucja pojemników gminnych do gromadzenia odpadów komunalnych
w zabudowie niskiej i wysokiej,
- w ramach uruchomionego przez gminę programu dotacji na wymianę pieców c.o. na ekologiczne,
do 24 czerwca złożono 84 wnioski, o wymianę pieca, głównie na gaz. Trwa ich weryfikacja, cztery
wnioski zostały odrzucone z powodu nie spełnienia wymagań programu, 31 wnioskodawców
wezwano do uzupełnienia wniosków,
- na bieżąco trwają prace porządkowe na terenie miasta oraz realizacja zgłoszonych „usterek” przez
zakładkę „zgłoś usterkę”. Wnioski dotyczyły uszkodzonego oświetlenia bądź uszkodzonych
nawierzchni dróg,
Wydział Rozwoju Miasta
- po raz trzeci złożona oferta na konkurs „Strzelnica w powiecie”, wg. oceniających, nie spełniła
wymogów formalnych. Gmina zwróciła się z prośbą o wyjaśnienia do Ministerstwa Obrony
Narodowej,
- Gmina podjęła działania zmierzające do umieszczenia w Gminnym Programie Rewitalizacji dla
miasta Myszkowa na lata 2017-2030 obiektów Dotyku Jury, które pozostały do zrewitalizowania,
celem umożliwienia ubiegania się o dofinansowanie.
- trwają czynności związane z odbiorem końcowym zadania pn. „Zmniejszenie niskiej emisji w
Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych”. Termin
realizacji zadania został przedłużony do dnia 28.06.2019 r. Jednocześnie Gmina Myszków wystąpiła
do IZ RPO WSL 2014-2020 z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.07.2019 r.,
i otrzymała zgodę.
- w dniu 17.06.2019 r. wpłynęła ostatnia transza dofinansowania w ramach projektu pn. „Przedszkole
nr 2 - nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków” w kwocie 247 919,16 zł. Termin
realizacji projektu upływa 30.06.2019 r. natomiast jego rozliczenie do końca lipca 2019 r.
-Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o dopuszczeniu Gminy
Myszków do etapu negocjacji warunków dofinansowania projektu pn. „Strategia elektromobilności
dla Miasta Myszkowa na lata 2019-2035” w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona
atmosfery 3.4 GEPARD II – transport niskoemisyjny”.
MZEAS
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- w związku z terminowymi wyborami dyrektorów szkół i przedszkoli, w wyniku odbytych
konkursów dyrektorami zostali:
Szkoła Podstawowa Nr 2 – Magdalena Zaczkowska
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Anna Danek
Szkoła Muzyczna – Andrzej Nowak
Przedszkole Nr 5 - Teresa Bednarska.
Wybranym dyrektorom gratuluję i życzę sukcesów, Pani Urszuli Urbaniak i Aldonie Zygier dziękuję
za dotychczasową pracę i życzę wszelkiej pomyślności życiu osobistym.
- z informacji uzyskanych od dyrekcji SP Nr 5 wynika, że prace projektowe dotyczące budowy
parkingu przy tej placówce zostaną ukończone zgodnie z terminem umowy czyli do 30 czerwca br..
Wykonawca złoży w tym terminie dokumentację do Starostwa Powiatowego celem uzyskania
pozwolenia na budowę,
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Budowa drogi w ul. Dobrej- wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu, zostało wykonane
odwodnienie oraz zostały zabezpieczone kable energetyczne. Ponadto, zostało wykonane
wzmocnienie podłoża.

Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej -projektant kontynuuje prace projektowe, wystąpił o
decyzję środowiskową i przedstawił projekt podziału nieruchomości, który został zaakceptowany. Na
podstawie tego projektu będziemy dokonywać podziału nieruchomości.
Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka- dokumentacja projektowa została wykonana
i Projektant wystąpił z wnioskiem do Starostwa o wydanie pozwolenia na budowę. Do wykonania
pozostała dokumentacja kosztorysowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych –
II etap. Przebudowa drogi i budowa chodnika w drodze publicznej gminnej ul. Ceramicznej na
odcinku od ul. Słowackiego do posesji nr 9b wraz z ich odwodnieniem.
13 czerwca dokonano odbioru końcowego zadania, do 19 czerwca wykonawca usunął wady
techniczne, komisja odebrała roboty budowlane,
Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych - IV
etap. Budowa drogi w ulicy Batalionów Chłopskich - trwają roboty budowlane. Wykonawca
zakończył wycinkę drzew oraz karczowanie. Aktualnie trwa budowa kanalizacji deszczowej oraz
kanału technologicznego, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża i wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych –
II etap. Droga przy ZSP nr 5- dwukrotnie zamieszczano zapytanie ofertowe na usługę usunięcia
kolizji sieci elektroenergetycznej związanej z przebudową drogi osiedlowej w ul. Sikorskiego. Za
każdym razem cena złożonej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na to zadanie. Wobec
powyższego postępowania zostały unieważnione. 26 czerwca został ogłoszony trzecie zapytanie
ofertowe na to zadanie,
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie -Gmina posiada
cztery warianty koncepcji obejmującej zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół
Publicznych nr 3. Z uwagi na rozbieżność zdań Dyrekcji Szkoły, przedstawiciela wspólnoty
mieszkaniowej Kościuszki 28 i przedstawiciela gminy, a dotyczących zagospodarowania terenu wokół
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szkoły na dzień dzisiejszy w przedmiotowym zakresie nie ustalono wspólnego rozwiązania.
Jednogłośnie zaś ustalono, że na terenie szkoły zakres robót do wykonania może zostać zrealizowany
wg wariantu nr 3 koncepcji, tj. budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscu istniejącego boiska o
nawierzchni bitumicznej, z bieżnią wokół boiska i skocznią, miejscami parkingowymi, drogą
dojazdową do placu manewrowego dla straży pożarnej, zagospodarowaniem dziedzińca
wewnętrznego, wyburzeniem istniejącego budynku gospodarczego, wygrodzeniem terenu szkoły.
Budowa drogi w ulicy Ogrodowej - na ukończeniu jest budowa kanalizacji sanitarnej, wykonano
część kanalizacji deszczowej.
Budowa drogi w ul. Klonowa Sadowa- trwają roboty budowlane polegające na wykonaniu
podbudowy na łączniku między ulicami.
BIEŻĄCE UTRZYMANIE
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników oraz
wykonanie nakładek bitumicznych w 2019 roku.
- 18. czerwca br. został przekazany teren robót remontowych w ciągu ul. Nadrzecznej i ul. Warty.
W najbliższych dniach firma rozpocznie uzupełnianie ubytków na terenie miasta Myszkowa.
Wykonanie remontów dróg o nawierzchniach gruntowych w roku 2019 -7.maja br. została
podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika,
z Boronowa na wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych w granicach
administracyjnych miasta Myszkowa. W pierwszej kolejności zostały wykonane drogi w ciągu
ul. Armii Krajowej, ul. Folwarcznej, ul. Żareckiej, ul. Małej Szpitalnej, ul. Nierada, ul. Murarskiej,
ul. Mokrej, ul. Zielonej.
Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z
wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Myszkowa -24.05.2019r. zostało opublikowane
zapytanie ofertowe dot. przedmiotowego zadania. W terminie składania ofert tj. do dnia 30.maja br.,
wpłynęło sześć ofert, z czego trzy były niekompletne i zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
zostały odrzucone. Wykonawca który złożył najkorzystniejszą / najniższą ofertę cenową (cena-jedyne
kryterium w niniejszym zapytaniu ofertowym) to firma Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak Sp. j. z
Zielonej Góry, jednak odstąpił od podpisania umowy. W związku z powyższym została zawarta
umowa z kolejnym wykonawcą spełniającym warunki zapytania ofertowego tj. firmą HEKO Sp. z
o.o., z Poznania. Umowa została zawarta 12.czerwca br. Termin realizacji umowy 13.listopada br.,.
Aktualizacja ewidencji obiektów mostowych w gminie Myszków wraz z wykonaniem ekspertyz
- 07.czerwca br.. Wykonawca, firma DlaGminy.com, z Posady, zgłosił gotowość do obioru pierwszej
części umowy tj. wykonania ekspertyz trzech obiektów mostowych. 12.czerwca br. został spisany
protokół odbioru częściowego. Umowny termin wykonania pozostałego zakresu umowy to 10.grudnia
br..
BUDŻET PARTYCYPACYJNY
Ul. Chmurna
W terminie składania ofert, na wykonanie, w formule zaprojektuj i wybuduj, prac projektowych
i robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi w ul. Chmurnej wpłynęły dwie oferty.
30.maja br. podpisano umowę z Wykonawcą najkorzystniejszej oferty tj. firmą „KAFAWOX”
Wiesław Liszewski z Myszkowa, termin wykonania zadania 19.12.2019r.
Park Leśny MICHAŁÓW
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Lasy Państwowe zaakceptowały doposażenie parku, ale tylko o ścieżką dydaktyczną o tematyce
przyrodniczej, na budowę której nie będzie potrzebne wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Wniosek
o budowę ścieżki w formule „zaprojektuj i wybuduj” złożono do ZP. Przetarg został ogłoszony 25
czerwca br..
Różne
Serdecznie zapraszam Państwa na Dni Myszkowa, zaproszenia i wejściówki przygotuje dla Państwa
MDK,
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