
 
1 

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

od 03.10. do 21.11.2019 r. 
 

 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 
 

w zakresie gospodarki nieruchomościami 

- prowadzone są procedury i związana z tym bieżąca korespondencja dot. zbycia i udostępniania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy, sporządzane są wnioski wieczystoksięgowe związane                            

z regulacją wpisów w księgach wieczystych, 

- w dniu 04.10.2019 r. nabyto w drodze darowizny od Skarbu Państwa – Starosty Myszkowskiego 

działkę ozn. nr 3707/6 – skwer przy ul. Kwiatkowskiego, 

- w dniu 30.09.2019 r. oraz 28.10.2019 r. zbyto trzy lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych 

najemców.( kontynuacja wniosków złożonych do końca 2018 r.), 

- w dniu 04.11.2019 r. przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł.                      

w Myszkowie obręb Mrzygłódka ozn. nr 302. W wyniku przetargu został ustalony nabywca 

nieruchomości, 

- prowadzone są postępowania wyjaśniające poprzedzające wydawanie zaświadczeń o przekształceniu 

prawa użytkowania w prawo własności, wydawane są zaświadczenia na wniosek, przygotowywane są 

projekty zaświadczeń wydawanych z urzędu. Na dzień 12.11.2019 r. wydano 1129 zaświadczeń                               

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 

- realizowane są wnioski w sprawie opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego. Na dzień 12.11.2019 r. zrealizowano około 100 wniosków, 

- w programie księgowym WYDRA zakładane są nowe konta dla właścicieli, którzy uzyskali 

zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,  

- sporządzane są przypisy dotyczące opłat rocznych i jednorazowych opłat przekształceniowych. 

 

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

- do Wojewody Śląskiego złożono 9 wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości drogowych 

pochodzących z działek osób fizycznych dot. ul. Nierada, ul. Przyległej, ul. Okopowej i ul. Wesołej, 

- do Urzędu Miasta wpłynęły 4 decyzje o nabyciu przez Gminę Myszków nieruchomości zajętych pod 

drogi gminne – ul. Żareckiej i ul. Pięknej, 

- do Urzędu Miasta wpłynęły 2 decyzje o nabyciu przez Gminę Myszków w drodze komunalizacji 

drogi gminnej - dot. ul. Szerokiej, ul. Dobrej, ul. Ciasnej, ul. Robotniczej, działki wchodzącej w pas 

drogowy ul. Granicznej i drogi do cmentarza parafii na Ciszówce, 
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- w dniu 12 listopada 2019 r. odbyło się okazanie granic drogi gminnej ul. Kamiennej 

w związku ze sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego. 

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

- kontynuowana jest procedura sporządzenia III edycji studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa. Zgodnie z trybem określonym w przepisach 

prawa, projekt dokumentu poddany został opiniowaniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej w Myszkowie. 5 listopada br. odbyło się posiedzenie MKUA, podczas którego 

projektanci nowej edycji studium dokonali jego prezentacji. Na prezentację projektu studium zostali 

zaproszeni kierownicy wydziałów UM. Podczas spotkania zostały przedyskutowane proponowane 

ustalenia studium. Projekt studium został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję 

Urbanistyczno-Architektoniczną. Po wprowadzeniu zaleceń MKUA, dokument studium wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie przesłany właściwym organom i instytucjom celem 

uzyskania uzgodnień i opinii.    

- trwają czynności związane z przeprowadzeniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego  

na rewitalizację centrum naszego miasta. 22 października 2019 r. została zawarta umowa  

Nr NU.272.4.2019.GSz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie  

na zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu urbanistyczno-architektonicznego 

pod nazwą: „Koncepcja architektoniczna rewitalizacji centrum Myszkowa”. Zgodnie z terminarzem 

konkursu ogłoszenie konkursu nastąpi do 7 tygodni od dnia podpisania umowy. Aktualnie (tj. na dzień 

14.11.) trwają ustalenia dotyczące doprecyzowania warunków/regulaminu konkursu. Dalsze czynności 

będą odbywać się zgodnie z terminarzem przygotowania i przeprowadzenia konkursu  

na architektoniczną koncepcję rewitalizacji centrum.  

 

 

Referat Zamówień Publicznych 
 

Postępowania, w których zostały zawarte umowy:  

- 10.10.2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu 

drogi gminnej ul. Gruchla w Myszkowie w ramach zadania inwestycyjnego  

pn. Budowa/przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa została zawarta umowa  

z wykonawcą PJ „BUD-REM” Justyna Jaworska-Nowak z Zawiercia: 

• termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 16.12.2019 r., 

• liczba otrzymanych ofert: 5, o cenach od 155.783,68 zł do 252.440,08 zł, 

• cena wybranej oferty: 155.783,68 zł; 
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- 15.10.2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu 

przy Szkole Podstawowej nr 5 została zawarta umowa z wykonawcą „DUET” Usługi Drogowo-

Mostowe mgr inż. Grzegorz Loranty z Zawiercia: 

• termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.05.2020 r., 

• liczba otrzymanych ofert: 8, o cenach od 216.934,58 zł do 368.314,71 zł – po poprawie 

przez Zamawiającego omyłek popełnionych przez Wykonawcę, 

• cena wybranej oferty: 216.934,58 zł; 

- 29.10.2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa drogi w ul. Ceramicznej pomiędzy ul. Jana Pawła  

a ul. Słowackiego wraz z budową infrastruktury technicznej została zawarta umowa z wykonawcą 

P.P.U.H. „LIBUD” LIDERDA SPÓŁKA JAWNA z Sosnowca: 

• termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2021 r., 

• liczba otrzymanych ofert: 8, o cenach od 3.857.912,17 zł do 5.911.491,98 zł, 

• cena wybranej oferty: 3.857.912,17 zł. 

Unieważnione postępowania:  

- 30.10.2019 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa mostu nad rzeką Potok Leśniówka w ciągu drogi gminnej  

ul. Mrzygłodzkiej w Myszkowie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 

W terminie składania ofert zostały złożone dwie oferty w postaci elektronicznej oraz jedna oferta  

w postaci pisemnej. Zamawiający dokonał czynności odrzucenia dwóch ofert złożonych w postaci 

elektronicznej z powodu nie wniesienia w terminie wadium oraz odrzucenia jednej oferty złożonej  

w formie pisemnej z powodu niezgodności formy oferty z treścią ustawy Pzp (postępowanie było 

prowadzone w komunikacji elektronicznej a nie w formie pisemnej). Zatem postępowanie zostało 

unieważnione, ponieważ nie złożono w nim żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Wszczęte postępowania: 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Przebudowa drogi publicznej gminnej w ul. Szpitalnej – II i III etap,  

w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację 

odcinków wybranych dróg gminnych II etap: 

• termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.08.2020 r., 
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• w terminie składania ofert do 15.10.2019 r. zostało złożonych 6 ofert o cenach  

od 2.465.789,27 zł do 3.484.498,83 zł – po poprawie przez Zamawiającego omyłek 

popełnionych przez Wykonawcę, 

• w dniu 20.11.2019 r. dokonany został wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp. z o.o., z Żarek –  

cena oferty  2.465.789,27 zł, 

• kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podana  

w informacji z otwarcia ofert: 3.702.531,00 zł; 

- prowadzone jest po raz drugi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego – gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy Myszków 

• termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r., 

• w terminie składania ofert do 06.11.2019 r. została złożona 1 oferta o cenie 10.352.513,08 zł, 

w tym: 

o cena zamówienia podstawowego: 7.394.652,20 zł, 

o cena opcji: 2.957.860,88 zł, 

• kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

podstawowego, podana w informacji z otwarcia ofert: 5.844.619,33 zł; 

Cena 1 wozokilometra brutto oferowana w przedmiotowym postępowaniu: 5,20 zł, 

Cena 1 wozokilometra brutto oferowana w poprzednim, unieważnionym postępowaniu: 6,15 zł. 

Cena 1 wozokilometra brutto oferowana w postępowaniu z 2016 r.: 3,95 zł; 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla Budowy drogi w ulicy Rymarskiej  

w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie drogi w ulicy Rymarskiej oraz sprawowanie 

nadzoru autorskiego: 

• termin wykonania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych: od dnia zawarcia umowy do dnia 29.05.2020 r. , 

• w terminie składania ofert do 14.11.2019 r. zostały złożone 2 oferty o cenach: 81.918,00 zł  

i 142.803,00 zł, 

• kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podana  

w informacji z otwarcia ofert: 50.000,00 zł; 
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- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych nr 3  

w Myszkowie - zadanie inwestycyjne realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj: 

• termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 01.07.2020 r., 

• termin składania ofert: do 02.12.2019 r., do godz. 11:00; 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę dla OSP w Myszkowie-Mrzygłódce lekkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody (Zamawiający: OSP w Myszkowie-

Mrzygłódce): 

• termin wykonania zamówienia, stanowiący jedno z kryteriów oceny ofert:  

o minimalny: 7 dni od dnia zawarcia umowy, 

o maksymalny: 21 dni od dnia zawarcia umowy, 

• termin składania ofert: do 26.11.2019 r., do godz. 10:00; 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla Budowy odcinka drogi w ulicy 

Topolowej w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od nr 12E do ul. Malinowej) oraz 

sprawowanie nadzoru autorskiego: 

• termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę: od dnia 

zawarcia umowy do dnia 15.06.2020 r., 

• termin składania ofert: do 23.12.2019 r., do godz. 10:00. 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

 
- 5 listopada odbyła się pierwsza z trzech rozprawa w Sądzie Okręgowym w Częstochowie  

V Wydziale Gospodarczym  w sprawie nakazu o zapłatę z powództwa FCC Polska sp. z o.o. kwoty  

w wysokości 252.232 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania. W dniu 19 listopada br. zapadł 

wyrok w ww. sprawie, orzekający w całości na korzyść Gminy Myszków tj. uchylający nakaz zapłaty 

w całości, oddalający pozew FCC Polska Sp. z o.o. w całości i zasądzający poniesienie wszystkich 

kosztów przez FCC Polska Sp. z o.o. Wyrok nie jest prawomocny. Wystąpiliśmy o wydanie pełnego 

uzasadnienia do wyroku. Kolejna rozprawa z powództwa FCC Polska Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 

686.462,31 zł ustalona została na dzień 07.01.2020 roku. 
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- w ramach projektu „Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych  

z budynków mieszkalnych i obiektów z terenu Gminy Myszków – etap IX”, gmina w dniu 18.10.2019 

r. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach na kwotę 39.030,20 zł dotacji z przeznaczeniem dla 30 wnioskodawców. W związku  

z powyższym zostały rozpoczęte prace do podpisywania umów z mieszkańcami, 

- w ramach gminnego programu dotacyjnego do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne zostały w 2019 

roku podpisane 92 umowy na łączną kwotę 373.000,00 zł (z czego 5 umów dotyczy rodzin 

posiadających kartę dużej rodziny). Obecnie złożono ponad 50 wniosków, które dotyczą planowanych 

wymian w przyszłym roku. Na chwilę obecną wnioski rozliczeniowe złożyło 17 osób – zgodnie  

z zapisami regulaminu i umów. Prace należy wykonać w 2019 roku. 

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o.o. w Myszkowie, w terminie do dnia  

27 września br. zakończyło prace związane z trzecim koszeniem traw i chwastów porastających pasy 

drogowe dróg gminnych w Myszkowie, 

- trwają prace przy rozbiórce funboxa z grindboxem - urządzenia zlokalizowanego na skateparku przy 

Szkole Podstawowej nr 3. Stan techniczny płyt oraz konstrukcji nie pozwala na dalsze jego 

użytkowanie z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z urządzenia, 

- 19 października 2019 roku, już po raz 9. odbyła się akcja "Ludzie z klasą a ekologiczny Savoir 

Vivre". Do wspólnego sprzątania terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego "Dotyk Jury" burmistrz 

zaprosił mieszkańców reprezentujących różne środowiska. Serdecznie dziękujemy wszystkim  

za udział w akcji i już dziś zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji. 

- 13 listopada br. Urzędu Miasta w Myszkowie odbyło się spotkanie burmistrza oraz pracowników 

Wydziału OK i NU z mieszkańcami dzielnicy Mijaczów w sprawie toczących się postępowań  

w zakresie wydania decyzji środowiskowych dla PPHU VIG Sp. z o.o. na trenie położonym przy  

ul. Pułaskiego i ul. Inwestycyjnej. 

- w dniu 21 października odbyło się w Zawierciu w Urzędzie Miasta spotkanie z Prezydentem Miasta 

Zawiercia Łukaszem Konarskim, Prezesem ZGK Sp. z o.o. Krzysztofem Tomczakiem, mające na celu 

wynegocjowanie niższych niż w obowiązującej umowie stawek za zagospodarowanie poszczególnych 

frakcji odpadów. Zgodnie z projektem przedstawionego gminom przez miasto Zawiercie 

porozumienia, stawki nie miałyby być wyższe niż obowiązujące dla miasta Zawiercie. Na spotkaniu 

uzyskaliśmy informację, że Pan Prezes nie ma możliwości przedstawienia nam propozycji stawek  

w stosunku do obecnie obowiązujących w umowie, gdyż nie ma wiedzy na temat kosztów jakie będą 

ponoszone na system w najbliższym czasie i tym samym jakie będą obowiązywały dla miasta 

Zawiercia.  

- mieszkańcy Myszkowa coraz chętniej korzystają z zakładki „Zgłoś usterkę” na naszej stronie 

internetowej. Ostatnie zgłoszenia dotyczyły m.in. próśb o zebranie zalegających odpadów w rowach, 
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wywiezienia liści, przycięcia gałęzi drzew czy uszkodzonych znaków drogowych i słupków. 

Wszystkie zgłoszenia były w miarę możliwości niezwłocznie załatwiane.  

 

Wydział Rozwoju Miasta 

 
- 03.10.2019 r. Gmina Myszków zawarła umowę na świadczenie usług zarządzania siecią wraz  

z serwisem technicznym, w tym usuwaniem usterek i administrowania siecią teleinformatyczną.  

Termin realizacji: 30.11.2019 r. Stroną umowy jest Pan Krzysztof Kuśnierczyk prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą OKITECH, z siedzibą w Kamienicy Polskiej. Kolejne zamówienie 

zostanie ogłoszone w najbliższych dniach a termin jego realizacji będzie dotyczył całego okresu, jaki 

pozostał do końca trwałości projektów pn. „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek 

oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” i „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie 

Myszków dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, tj. do 31.08.2020 r., 

- 23.10.2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego w uchwale nr 2381/76/VI/2019 nie uwzględnił 

protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku pn. „Wymiana systemów grzewczych c.o.  

na systemy ekologiczne w formule grantowej w Gminie Myszków” złożonego przez Gminę 

Myszków. Zarząd Województwa Śląskiego nie  uwzględnił również protestów złożonych przez Gminę 

Kłobuck oraz Gminę Starcza, w związku z czym lista rankingowa nie uległa zmianie i w dalszym 

ciągu oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, 

- 28.10.2019 r. Gmina Myszków zawarła umowę na wykonanie dokumentu pn. „Strategia 

elektromobilności dla Miasta Myszkowa na lata 2019-2035”. Termin realizacji: 21.02.2020 r. Stroną 

umowy jest Pan Paweł Czupryn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Analiz 

Środowiskowych EKO-PRECYZJA z siedzibą w Ustroniu, 

- w dniu 04.11.2019 r. na rachunek Gminy Myszków wpłynęła ostatnia transza refundacyjna  

do zadania pn. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej  

na terenie Gminy Myszków” w kwocie 2.760.683,10 zł, 

- 04.11.2019 r. gmina została poinformowana o zakończeniu czynności kontrolnych i zamknięciu 

procedury pokontrolnej projektu pn. „Jesteśmy dla naszych mieszkańców – wsparcie specjalistyczne 

w Gminie Myszków”, 

- w dniach 07-08.11.2019 r. Urzędzie Miasta Myszkowa Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 

kontrolę projektu pn. „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę  

i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych”. Oczekujemy na informację 

pokontrolną, 

- 15.11.2019 r. została podpisana umowa z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie zadania  

pn. „Przebudowa na odcinku 2151 mb drogi nr 410102S w ulicy Szpitalnej w Myszkowie wraz  
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z budową chodnika i ścieżki rowerowej”. Jeszcze w tym roku planowana jest wpłata dofinansowania 

na konto gminy, 

- 15.11.2019 r. została podpisana umowa z Wojewodą Śląskim umowa o dofinansowanie zadania  

pn. „Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz 

przebudowa oświetlenia ulicznego w Myszkowie na odcinku 1098 mb”. Jeszcze w tym roku 

planowana jest wpłata pierwszej transzy dofinansowania. 

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 
 

Inwestycje 

Droga przy Urzędzie Skarbowym 

Prace projektowe zostały czasowo wstrzymane ze względu na wycofanie się właściciela działki,  

na której miał być zaprojektowany rów otwarty odprowadzający wody deszczowe z nawierzchni drogi 

z obietnicy złożenia pisemnej zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Na dzień 

25 listopada przewidziane jest spotkanie z właścicielem przedmiotowej działki w celu omówienia 

zaistniałej sytuacji.  

Budowa drogi w ul. Dobrej 

Zakończono roboty budowlane. Wykonawca robót przygotowuje dokumentację odbiorową.  

Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną  

oraz przebudową oświetlenia ulicznego  

Zakończono roboty budowlane związane z budową drogi w ul. Klonowej oraz łącznika pomiędzy 

ul. Sadową i  ul. Klonową. Roboty budowlane w drodze w ul. Sadowej rozpoczną się wiosną 2020 r.  

Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej 

Dokumentacja projektowa została wykonana. Wystąpił problem z podziałem działki przejmowanej 

pod drogę od Lasów Państwowych. Zlecono wykonanie korekty podziału zgodnie z sugestią 

Nadleśnictwa Siewierz. Po korekcie projektów podziału gmina wystąpi z wnioskiem do Starosty  

o wydanie decyzji ZRID. 31 października odbyło się spotkanie Burmistrza w Nadleśnictwie Siewierz 

dotyczące projektowanej drogi łączącej Gminę Myszków z Gminą Żarki od strony ul. Granicznej. 

Uzgodniono zakres podziałów. 

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka 

Dokumentacja projektowa została wykonana. Posiadamy już ostateczną decyzję o pozwoleniu  

na budowę.  Trwa przygotowanie do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy strefy z tężnią 

solankową. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg  

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas – teren 

obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki” 
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Umowa została zawarta 01.10.2019 r. na wykonanie szczegółowej koncepcji programowo-

przestrzennej budowy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z odtworzeniem konstrukcji dróg 

po wybudowaniu przedmiotowych kanalizacji, wraz z przebudową infrastruktury kolidującej  

z planowaną inwestycją na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas. W związku z brakiem możliwości 

uzyskania uzgodnień od gestorów sieci i zarządców dróg w umownym terminie Wykonawca zwrócił 

się pisemnie z prośbą o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.01.2020 r.   

Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 

W dniu 02.08.2018 r. Starosta Myszkowski wydał decyzję nr 10/18 na realizację inwestycji drogowej 

dla przedmiotowego zadania. Trwa postępowanie odwoławcze od ww. decyzji prowadzone przez 

Wojewodę Śląskiego – termin rozpatrzenia sprawy postanowieniem z dnia 23.10.2019 r. został 

przesunięty na dzień 20 grudnia 2019 r. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych -  

IV etap. Budowa drogi w ulicy Nierada. 

Gmina Myszków oczekuje na weryfikację wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach 

RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 6.1.  

Budowa przepustu w cieku wodnym Stuła w ciągu  ul. Bocianiej wraz z montażem barier 

ochronnych 

W dniu 17.10.2019 r. w wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę z firmą AK - Bud Konrad 

Galant z Częstochowy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

obejmującej ,,Budowę przepustu w cieku wodnym Stuła w ciągu  ul. Bocianiej wraz z montażem 

barier ochronnych”. Termin realizacji: 26.05.2020 r. Wartość umowna: 11.685,00 zł. Trwają prace 

projektowe. 

Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa - 

Likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Wroniej  

W dniu 18.09.2019 r. w wyniku zapytania ofertowego została zawarta umowa na wykonanie operatu 

wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych  

oraz roztopowych z wylotów kanalizacji deszczowej z firmą Heko Sp. z o.o. z Poznania. Termin 

opracowania operatu wodnoprawnego: 18.12.2019 r. Wartość umowna: 2.521,50 zł. 

Rozbudowa sieci wodociągowej – Paderewskiego, Projektowana, Mikołaja Reja, Nierada, 

Koziegłowska, Letniskowa, Rymarska, Murarska, Pawia, Strusia, Słowicza, Zacisze, Towarowa 

oraz innych miejsc gdzie nie ma dostępu do wodociągu 

W ramach przedmiotowego zadania w 2019 r. środki w budżecie zaplanowano na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla: 
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a) „Budowy wodociągu w ul. Rymarskiej i Murarskiej”- zaprojektowanie odcinków wodociągu  

o długości ok. 472 m. Termin realizacji zamówienia: 150 dni od zawarcia umowy. Wartość 

umowna: 19.680,00 zł. 

b) „Budowy wodociągu w ul. Paderewskiego” - zaprojektowanie odcinka wodociągu o długości 

ok. 500 m. Termin realizacji zamówienia: 150 dni od zawarcia umowy. Wartość umowna: 

28.290,00 zł. Trwa realizacja umów. 

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa 

W dniu 01.10.2019 r. zawarto umowy z firmą ECOKUBE Sp. z o.o. z Łodzi na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i Specyfikacji Technicznych wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla: 

a) „Budowy wodociągu w rejonie ul. Pawiej”. Termin realizacji zamówienia: 240 dni od zawarcia 

umowy. Wartość umowna: 63.960,00 zł. 

b) „Budowę wodociągu w rejonie ul. Projektowanej”. Termin realizacji zamówienia: 150 dni  

od zawarcia umowy. Wartość umowna: 19.680,00 zł. Trwa realizacja umów.  

 

Bieżące utrzymanie 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników  

oraz wykonanie nakładek bitumicznych w 2019 roku.  

Zakończono roboty związane z wykonaniem nakładek bitumicznych oraz uzupełnianiem ubytków  

w nawierzchniach z betonu asfaltowego. Wykonawca dokonuje ostatnich poprawek oraz przygotowuje 

dokumentację odbiorową.    

Dostawa znaków drogowych pionowych, tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - zamówienie uzupełniające. 

W  dniu 16.10.2019 r. w wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę z firmą RAWBUD-Rawicz Sp. 

z o.o., Masłowo z Rawicza na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic z nazwami ulic, tablic 

informacyjnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wartość umowy: 8.863,11 zł. Umowny termin 

dostawy: 28.10.2019 r. Dostawa została zrealizowana terminowo. 

Remont chodników 

W dniu 14.10.2019 r. w wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę z Przedsiębiorstwem 

Inżynieryjno-Budowlanym "INŻBUD" Zygmunt Celeban z/s z Lgoty Nadwarcia na wykonanie robót 

budowlanych polegających na remoncie chodnika w ciągu ul. Leśnej oraz przy Przedszkolu nr 1  

(ul. Sucharskiego) w Myszkowie. Wartość umowna: 104.503,48 zł. Termin zakończenia 

wykonywania przedmiotu umowy: 13.12.2019 r. Roboty zostały zakończone, ale jeszcze nie odebrane. 

W dniu 17.10.2019 r. w wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę z firmą Elektro-Trans-Bud 

Robert Sokół z Myszkowa na wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie fragmentów 
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alejek na skwerze przy ul. Kwiatkowskiego w Myszkowie. Wartość umowna robót: 24.576,35 zł. 

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: 16.11.2019 r. Roboty zostały zakończone  

i odebrane. 

Remont dróg gruntowych 

W dniu 14.10.2019 r. w wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę z firmą Zakład Projektowania  

i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik, z/s z Olkusza na wykonanie robót 

budowlanych na odcinku testowym, a polegających na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu 

nawierzchni działki nr 6370 (droga łącząca ul. Kościuszki z ul. Zieloną). Wartość umowy  

52.868,33 zł. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: 13.11.2019 r.  Roboty zostały 

zakończone i dokonano ich odbioru w dniu 31.10.2019 r. 

Oznakowanie poziome 

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 04.10.2019 r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą 

Reznak SP. z o.o. z/s w Opolu na wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ulicach: Prusa, Staszica, 

Mickiewicza, Sienkiewicza, Reymonta, Sobieskiego w Myszkowie - przywrócenie ruchu 

dwukierunkowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wartość umowna robót 

budowlanych: 22.110,48 zł. Umowny termin zakończenia robót: 19.12.2019 r. 

 

Budżet Partycypacyjny 

Park Leśny MICHAŁÓW 

W dniu 07.08.2019 r. podpisano umowę na budowę ścieżki edukacyjnej o tematyce przyrodniczej 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” z firmą Jalpol Sp. z o.o. z Sosnowca. Termin wykonania 

15.11.2019 r. Wykonawca zamówił urządzenia ścieżki, sporządził projekt i  dokonał zgłoszenia robót 

w Starostwie Powiatowym. Starostwo wystąpiło o dodatkowe uzupełnienia i wyjaśnienia związane  

z wątpliwościami dotyczącymi ewentualnej konieczności wyłączenia gruntu z produkcji leśnej,  

co przedłużyło przyjęcie zgłoszenia. Podpisano z wykonawcą aneks do umowy przesuwający termin 

zakończenia zadania do 19.12.2019 r. 

Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP Mrzygłódka 

W dniu 01.08.2019 r. podpisano umowę z firmą „LAX_POL” Adam Laskoś, Kompleksowe Usługi 

Remontowo-Budowlane z miejscowości Ropa.  Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 

05.11.2019 r. 

Wymiana dachu na garażu strażnicy OSP Nowa Wieś 

W dniu 27.08.2019 r. podpisana została umowa z firmą RAK-INVEST Marta Rak z Myszkowa  

na przebudowę dachu w formule „zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca sporządził dokumentację 

projektową i 27.09.2019 r. złożył wniosek do Starosty o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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Starosta wydał decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu 21.10.2019 r. Roboty rozpoczną się  

w najbliższych dniach. Termin wykonania przewidziano na 19.12.2019 r. 

Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Pohulańskiej w Myszkowie 

Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z wykonaniem przebudowy drogi gminnej  

w ciągu ul. Pohulańskiej (ułożenie płyt betonowych IOMB na długości 310 m).  

Docieplenie budynku remizy OSP Smudzówka 

W dniu 26.09.2019 r. podpisano umowę z firmą RAK-INVEST Marta Rak z Myszkowa na wykonanie 

zadania. W dniu 01.10.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Umowny termin zakończenia  

to 12.12.2019 r. Roboty trwają i termin wydaje się być nie zagrożony. 

Plac zabaw dla Malucha przy Przedszkolu nr 4 

W dniu 22.10.2019 r. wykonawca przekazał gminie kompletną dokumentację obejmującą budowę 

placu zabaw na terenie Przedszkola nr 4 zlokalizowanego przy ul. Skłodowskiej 7 (w tym 

potwierdzenie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie).  

W dniu 24.10.2019 r. gmina przekazała wykonawcy teren budowy. Aktualnie trwa realizacja robót 

budowlanych. 

Inne 

- 8 października br. zorganizowaliśmy już po raz trzeci w tym roku jubileusz 50-lecia Pożycia 

Małżeńskiego. Wydarzenie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem naszych mieszkańców  

a wręczanie tak wyjątkowych odznaczeń ma ogromne znaczenie dla naszej społeczności. 

- w dniu 15.10.2019 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Myszkowa ze Starostą Myszkowskim  

i dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg. Tematami rozmów było: 

 - określenie zakresu dokumentacji która ma obejmować przebudowę dróg powiatowych -  

ul. Wolności i ul. Krasickiego/ul. Paderewskiego w Myszkowie, a także zasad organizacji wspólnego 

postępowania przetargowego (gminy i powiatu) na opracowanie dokumentacji projektowej i w okresie 

późniejszym postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Ustalono, że w ramach 

gminnego zadania inwestycyjnego w ul. Wolności i ul. Krasickiego zostanie zaprojektowana 

kanalizacja sanitarna i nowe oświetlenie drogowe; 

 - określenie możliwości i zasady sprzedaży budynku internatu zlokalizowanego przy 

ul. Pułaskiego. 

- 23 października br., pięcioro włodarzy gmin podpisało "Porozumienie na rzecz rozwoju i promocji 

gmin makroregionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej". Oprócz Gminy Myszków porozumienie 

podpisali: Miasto Częstochowa, Gmina Mstów, Gmina Ogrodzieniec oraz Gmina Olsztyn. Niniejsze 

porozumienie obejmuje współpracę gmin w zakresie wspólnej promocji gospodarczej wraz z terenami 

inwestycyjnymi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Jury Krakowsko-Częstochowskiej a także 

rozwój transportu i poprawę komunikacji w regionie. 
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- 5 listopada gminy i powiaty subregionu północnego utworzyły w formie stowarzyszenia Związek 

Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Przewodniczącym Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego został Prezydent Częstochowy.  

W skład Zarządu Związku weszli ponadto: Starosta Częstochowski, Starosta Myszkowski, Starosta 

Kłobucki, Burmistrz Myszkowa, Burmistrz Kłobucka oraz Wójt Przyrowa. Podczas Zgromadzenia 

Ogólnego przedstawiciele gmin i powiatów podpisali akt przystąpienia do Związku. Podstawowe cele 

działalności związku to upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej 

rozwoju, ochrona wspólnych interesów członków Związku oraz współdziałanie na rzecz efektywnego 

wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. 

- 12 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta Myszkowa, odbyło się bezpłatne szkolenie  

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.  

Z zaproszenia Burmistrza Miasta Myszkowa skorzystali przedstawiciele stowarzyszeń działających  

na terenie naszego miasta. Tematem szkolenia było udzielanie i rozliczanie dotacji dla organizacji 

pozarządowych według nowych zasad, które obowiązywać będą stowarzyszenia w konkursach ofert 

na 2020 rok. 

- 12 listopada odbyło się spotkanie z osobą posiadającą uprawnienia w zakresie melioracji wodnych  

i ujęć wód, w tym sporządzaniu opinii technicznych w tym zakresie w celu określenia obszaru, 

przyczyn i celu wykonania opinii dotyczącej zalewania wodami opadowymi z drogi wojewódzkiej 789 

(ul. Koziegłowska) posesji poniżej drogi. Po ustaleniu wszystkich szczegółów opracowania, zostanie 

sporządzona z osobą uprawnioną umowa o dzieło na przygotowanie opinii. Z wnioskami jakie będą 

wypływały ze sporządzonej opinii, gmina planuje zapoznać zarządcę drogi wojewódzkiej w celu 

likwidacji problemu, który powtarza się cyklicznie tj. zalewania wodami opadowymi działek 

przyległych do ul. Koziegłowskiej. 

- 19 listopada na spotkaniu w Starostwie Powiatowym z firmą Tauron przekazaliśmy uwagi dotyczące 

poszczególnych zagadnień oraz zasad współpracy. Zapoznaliśmy się z ofertą firmy dotyczącą 

bezpiecznych przejść. 

 

 

 


