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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

od 29.08. do 03.10.2019 r. 
 

 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 
 

w zakresie gospodarki nieruchomościami 

- sporządzono wykaz nr 5/2019 dot. nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży 

położonej w rejonie ul. Kopernika, 

- dokonywana jest analiza stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Myszków oddanych w użytkowanie wieczyste, w celu ustalenia zbioru nieruchomości 

podlegających przekształceniu, w związku z kolejną nowelizacją Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  

w prawo własności tych gruntów, 

- 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 23.09.2019 r. wydano 912 zaświadczeń  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 

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

wieczystego,  

- 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 zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

- do Wojewody Śląskiego złożono wniosek o stwierdzenie nabycia nieruchomości drogowych 

pochodzących z działek osób fizycznych dot. ul. Nierada, 

- do Urzędu Miasta Myszkowa wpłynęły 3 decyzje o nabyciu przez Gminę Myszków nieruchomości 

zajętych pod drogi gminne – ul. Wesołą i ul. Przyległą oraz zawiadomienia o wszczęciu postępowań  

w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Gminy Myszków w związku  

z decyzjami o realizacji inwestycji drogowych  dot. budowy dróg gminnych – ul. Rolniczej  

i ul. Ceramicznej na odcinku od. ul. Słowackiego do ul. Jana Pawła II. 

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

- trwa procedura sporządzenia III edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Myszkowa. Po dokonaniu wyboru koncepcji, projekt studium został 
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przedłożony do weryfikacji. Na tym etapie procedury - po dokonaniu wstępnej akceptacji -  projekt 

studium zostanie przedłożony do zaopiniowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii MKUA dokument zostanie przesłany właściwym organom  

i instytucjom celem uzyskania stosownych uzgodnień i opinii,  

- trwają czynności związane z przeprowadzeniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego  

na rewitalizację centrum naszego miasta. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące szeroko 

pojętej rewitalizacji centrum Myszkowa. Konsultacje zostały przeprowadzone w trzech etapach,  

w trzech różnych formułach i przyniosły bogaty materiał, którego wyniki w postaci raportu, pośród 

innych dokumentów,  stanowić będą wytyczne do konkursu. Prowadzącym konsultacje była fundacja 

„Napraw Sobie Miasto” oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP O/Częstochowa. 

Zwieńczeniem konsultacji jest raport końcowy zatytułowany: „Wyniki badań i analiz z procesu 

społecznego dla konkursu na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa”. Raport 

został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na Platformie Konsultacje 

Społeczne. Raport/wyciąg z raportu stanowić będzie załącznik do ogłoszenia o konkursie. Wynikiem 

konsultacji jest - między innymi - decyzja o powiększeniu obszaru objętego konkursem o teren 

parkingu przy ul. Słowackiego oraz pozostawienie ruchu kołowego w ulicy Kościuszki. Aktualnie  

(tj. na dzień 23.09.) trwają prace  nad istotnymi postanowieniami regulaminu konkursu na „Koncepcję 

architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa” i terminarzem konkursu. Po ostatecznym 

zaakceptowaniu tych dokumentów przez Zamawiającego, zostanie podpisana umowa  

ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Częstochowa na organizację, 

przeprowadzenie i rozstrzygnięcie  konkursu.         

 

 

Referat Zamówień Publicznych 
 

Postępowania, w których zostały zawarte umowy:  

- 04.09.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. Zaciągnięcie kredytu na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu miasta Myszkowa w 2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą: 

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie: 

• termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2027 r. (okres kredytowania), 

• liczba otrzymanych ofert: 2, 

• cena wybranej oferty (wartość odsetek od maksymalnej kwoty kredytu):  

2.734.600,24 zł, na chwilę obecną kredyt nie został uruchomiony, ponieważ nie ma takiej 

potrzeby,  
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- 05.09.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usługi pn. Realizacja obowiązku gminy w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie gminy Myszków została zawarta umowa z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych „SANIKO” Sp. z o.o. z Myszkowa: 

• termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia postępowania,  

lecz nie dłużej niż do 30.09.2019 r. – faktyczne zakończenie realizacji umowy nastąpiło 

24.09.2019 r. 

• wartość brutto zawartej umowy odnosząca się do maksymalnego terminu zakończenia 

30.09.2019 r.: 531.663,43 zł;  

- 25.09.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. Gospodarka odpadami komunalnymi  

w Gminie Myszków została zawarta umowa na wykonanie części 1 zamówienia - realizacja 

obowiązku gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Myszków z wykonawcą: konsorcjum firm: Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Zawiercia – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych „SANIKO” Sp. z o.o. z Myszkowa – Partner Konsorcjum: 

• termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r., 

• liczba otrzymanych ofert: 5, 

• cena wybranej oferty: 9.181.972,54 zł. 

23.08.2019 r. został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez  

ww. konsorcjum. W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego 

wykonawca FCC Polska z Zabrza złożył 02.09.2019 r. odwołanie do Krajowej Izby 

Odwoławczej, które zostało oddalone przez KIO w dniu 17.09.2019 r.; 

- 01.10.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych zostały 

zawarte umowy z wykonawcą: ECOKUBE Sp. z o.o. z Łodzi na:  

  cześć 1 zamówienia: 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 ramach 

zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej 

oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla 
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mieszkaniowego Podlas – teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa  

i Kościuszki: 

• termin wykonania koncepcji programowo-przestrzennej: od dnia zawarcia umowy  

do dnia 28.11.2019 r., 

• liczba otrzymanych ofert: 2, 

• cena wybranej oferty: 218.940,00 zł, 

 część 2 zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 

dla zadania pn. Budowa wodociągu w rejonie ul. Pawiej: 

• termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych 

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

240 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do 28.05.2020 r. 

• liczba otrzymanych ofert: 1, 

• cena wybranej oferty: 63.960,00 zł, 

 część 3 zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 

dla zadania pn. Budowa wodociągu w rejonie ul. Projektowanej: 

• termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych 

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

150 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do 28.02.2020 r. 

• liczba otrzymanych ofert: 1, 

• cena wybranej oferty: 19.680,00 zł, 

 część 4 zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego  

w ramach zadania inwestycyjnego pn. 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 dla zadania pn. Budowa wodociągu w ul. Rymarskiej i Murarskiej: 

• termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych 

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

150 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do 28.02.2020 r. 

• liczba otrzymanych ofert: 1, 

• cena wybranej oferty: 19.680,00 zł, 
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 część 5 zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego  

w ramach zadania inwestycyjnego pn. 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 dla zadania pn. Budowa wodociągu w ul. Paderewskiego: 

• termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych 

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

150 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do 28.02.2020 r. 

• liczba otrzymanych ofert: 1, 

• cena wybranej oferty: 28.290,00 zł 

 

Unieważnione postępowania:  

- 11.09.2019 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

– gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy Myszków. 

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena złożonej jedynej oferty przekraczała  

o 2.971.721,04 zł kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

podstawowego (bez opcji), a zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej 

oferty wynoszącej dla zamówienia podstawowego: 8.958.864,90 zł. 

- 23.09.2019 r. zostało unieważnione prowadzone po raz trzeci postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania na wykonanie w formule 

zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kompleksu sportowego „Orlik”  

o zaplecze rekreacyjno-integracyjne. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena jedynej 

złożonej oferty przekraczała o 84.991,79 zł kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty wynoszącej: 234.991,79 zł. 

Wszczęte postępowania: 

- prowadzone jest postępowanie 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: 

• termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021 r., 
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• w terminie składania ofert: do 22.08.2019 r., do godz. 11:00 zostało złożonych 8 ofert, 

• cena oferty, która została oceniona jako najkorzystniejsza: 3.857.912,17 zł, 

• kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

3.300.000,00 zł; 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu przy Szkole 

Podstawowej nr 5: 

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

• w terminie składania ofert: do 09.09.2019 r., do godz. 11:00 zostało złożonych  

8 ofert, 

• cena oferty, która została oceniona jako najkorzystniejsza: 216.934,58 zł, 

- prowadzone jest postępowanie 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:  

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

• w terminie składania ofert: do 18.09.2019 r., do godz. 11:00 zostało złożonych  

5 ofert, 

• w dniu 30.09.2019 r. został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez 

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

• cena wybranej oferty: 155 783,68 zł, 

• kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

195.000,00 zł; 

- prowadzone jest 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: 

• termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji  

o pozwoleniu na budowę lub zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRID- etap II: 

od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2020r., 

• termin składania ofert: do 24.10.2019 r., do godz. 10:00. 
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- 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., 

• termin składania ofert: do 15.10.2019 r., do godz. 10:00. 

 

Informacja dodatkowe: 

- w dniu 01.10.2019 r. została zatwierdzona specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca 

ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 

gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy Myszków oraz zostało przekazane (przesłane) 

ogłoszenie o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Wszczęcie postępowania 

nastąpi w dniu publikacji tego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poprzez 

zamieszczenie opublikowanego ogłoszenia w BIP Gminy Myszków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Myszkowa wraz z zamieszczeniem SIWZ z załącznikami w BIP Gminy Myszków. 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

 
- w związku z projektem „Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych  

z budynków mieszkalnych i obiektów z terenu Gminy Myszków – etap IX”, prace dotyczące  

ww. zadania wykonało 29 osób na łączną kwotę dotacji 39.030,20 zł. Gmina jest w trakcie 

oczekiwania na umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach, 

- w miesiącu październiku zostały zgłoszone usterki przez portal www.miastomyszkow.pl. Zgłoszenia 

dotyczyły uszkodzonego oświetlenia bądź uszkodzonych nawierzchni dróg. Wszystkie zgłoszenia 

były niezwłocznie załatwione lub przekazane do właściwych wydziałów UM celem załatwienia,  

- na bieżąco na terenie miasta są prowadzone prace porządkowe wykonywane przez SANiKO  

oraz pracowników gospodarczych Urzędu Miasta Myszkowa,  

 

Wydział Rozwoju Miasta 
 

- w dniu 28.08.2019 r. Gmina Myszków złożyła wniosek o dofinansowanie ze Środków Funduszu 

Dróg Samorządowych zadania pn. „Budowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie 

http://www.miastomyszkow.pl/
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osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego w Myszkowie”. Minimalny poziom dofinansowania  

to 50% kosztów kwalifikowanych. Wartość zadania: 9.049.813,00 zł, wartość kosztów 

kwalifikowanych: 5.649.583,00 zł, 

- 30.08.219 r. Gmina Myszków wniosła odwołanie od wyników naboru w zakresie projektu  

pn. „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej w Gminie 

Myszków”. Zakończenie procedury odwoławczej przewidziano na październik br., 

- pismem z dnia 16.09.2019 r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poinformował, że zadanie  

„Przebudowa na odcinku 2151 mb drogi nr 410102S w ulicy Szpitalnej w Myszkowie  

wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej” otrzymało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych w wysokości 1.720.682,40 zł. W dniu 24.09.2019 r. Gmina dostarczyła  

do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie.  

- pismem z dnia 17.09.2019 r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poinformował, że zadanie  

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

oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w Myszkowie na odcinku 1098 mb” otrzymało 

dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.636.323,20 zł.,  

w dniu 24.09.2019 r. Gmina dostarczyła do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dokumenty niezbędne 

do zawarcia umowy o dofinansowanie, 

- w dniu 25.09.2019 r. dokonano odbioru audytów energetycznych ex post dla zadania inwestycyjnego 

pn. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Myszków”. Dokumenty zostały opracowane przez LAREDO Anna Stachura z siedzibą  

w Wąsoszu za kwotę 4.000,00 zł na potwierdzenie osiągnięcia wskaźników określonych w umowie  

o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020.  

 

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 
 

Inwestycje 
 

Droga przy Urzędzie Skarbowym 

Trwają prace projektowe. Wykonawca przedstawił do akceptacji propozycję odwodnienia drogi która 

to propozycja z uwagi na istniejącą sytuację w terenie została zakwestionowana przez Zamawiającego. 

Projektant przygotowuje kolejną propozycję odwodnienia drogi uwzględniającą uwagi 

Zamawiającego. 
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Budowa drogi w ul. Dobrej 

Trwają roboty budowlane. Na podstawie zaakceptowanego przez Gminę Myszków harmonogramu 

rzeczowo-finansowego wykonania robót budowlanych zakończenie prac ma nastąpić w terminie  

do 31.10.2019 r.  

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

oraz przebudową oświetlenia ulicznego  

Trwają roboty budowlane branży drogowej w ciągu drogi gminnej w ul. Klonowej. Na ulicy Klonowej 

została wykonana nawierzchnia z kostki, trwa regulacja wysokości urządzeń podziemnych. 

Zakończyły się już prace na łączniku pomiędzy ulicami Klonowa i Sadowa. 

Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej 

Dokumentacja projektowa została wykonana. Wystąpił problem z podziałem działki przejmowanej 

pod drogę od Lasów Państwowych. Należy poprawić podział, aby umożliwić przejęcie części działki 

przez Gminę Żarki i części przez Gminę Myszków. Po poprawieniu tego podziału Gmina Myszków 

wystąpi  z wnioskiem do Starosty o wydanie decyzji ZRID – planowany termin 15.11.2019 r. 

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka 

Dokumentacja projektowa została wykonana. Posiadamy już ostateczną decyzję o pozwoleniu  

na budowę. Projektant zgodził się zmienić kosztorysy inwestorskie w ten sposób, aby wydzielić strefę 

z tężnią solankową i wejściem głównym na teren obiektu do realizacji w pierwszej kolejności  

na potrzeby wniosku o dofinansowanie na ten cel. 

Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa  

Zawarto umowę z firmą: Electrotile Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie 3 wiat przystankowych:  

na Placu Dworcowym, Alei Wolności II (koło skweru), Nowowiejskiej III (przy przejeździe PKP). 

Wynagrodzenie umowne: 110.700,00 zł. Termin realizacji: 16.12.2019 r. 

Budowa drogi w ulicy Ogrodowej 

Wykonano roboty związane z przebudową sieci elektroenergetycznej. Rozpoczęto roboty związane 

z budową kanału technologicznego oraz przebudowy sieci teletechnicznej.  

Budowa drogi w ulicy Batalionów Chłopskich 

Ułożono warstwę podbudowy bitumicznej od ul. Pułaskiego do łącznika pomiędzy ul. Wyzwolenia  

a Batalionów Chłopskich. Na dalszym odcinku trwają prace związane ze wzmocnieniem słabego 

podłoża i wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego.  

Uporządkowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Myszkowa 

Zadanie planowane w formule zaprojektuj i wybuduj obejmujące uporządkowanie kanalizacji 

deszczowej w rejonie ul. Bocznej. W dniu 9 września trzecie postępowanie przetargowe zostało 

unieważnione, ponieważ wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odstąpił 

od podpisania umowy. W związku z powyższym wadium ww. wykonawcy w wys. 2.000,00 zł zostało 
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zatrzymane przez zamawiającego. Postępowanie zostało unieważnione 09.09.2019 r., ponieważ cena 

następnej w rankingu oferty wynosząca 280.440,00 zł przekraczała zwiększoną na sesji Rady Miasta 

kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający w tej 

sytuacji nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ulicach Prusa, Staszica, Mickiewicza, Sienkiewicza, 

Reymonta, Sobieskiego  

Przywrócenie ruchu dwukierunkowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania, została wybrana oferta firmy Reznak Sp. z o.o. z Opola 

na kwotę 22.110,48 zł. Planowany termin podpisania umowy to 09.10.2019 r., termin wprowadzenia 

organizacji ruchu do 19 grudnia br. 

  

Bieżące utrzymanie 

 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników  

oraz wykonanie nakładek bitumicznych w 2019 roku 

Trwają prace związane z uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach z mieszanek mineralno-

asfaltowych na drogach gminnych. Na ul. Millenium ułożono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni, 

trwają prace wykończeniowe. Zakończono roboty na ul. Nadrzecznej, Warty oraz 

Kościuszki/Kopernika.  

Wykonanie remontów dróg o nawierzchniach gruntowych w roku 2019 

Zakończono roboty i dokonano odbioru końcowego remontowanych dróg o nawierzchniach 

gruntowych.  

Odnowa oznakowania poziomego 

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 26.08.2019 r. została zawarta umowa z firmą EDYPOL 

Edyta Marzęcka z/s Naruszewie z Radzymina na wykonanie robót budowlanych polegających  

na odnowie oznakowania poziomego na sieci dróg gminnych w Myszkowie w 2019r. Termin 

wykonania przedmiotu umowy: 17.09.2019 r. W dniu 06.09.2019 r. dokonano odbioru wykonania 

usługi. Zlecony zakres prac został wykonany za kwotę:  17.242,08 zł. 

Czyszczenie kanalizacji deszczowej  

W dniu 30.08.2019 r. dokonano odbioru wykonania usługi polegającej na wykonaniu czyszczenia 

kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatkowskiego, ul. 1 Maja i ul. Szpitalnej. 

Studium Transportowe Gmina Myszków - Etap I 

W dniu 20.09.2019 r. dokonano odbioru opracowania obejmującego wykonanie pomiarów natężenia 

ruchu drogowego na terenie miasta Myszkowa.  
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Remont fragmentów kanalizacji deszczowej ul. Dobrej i ul. Sucharskiego 

W dniu 17.08.2019 r. z firmą Elektro-Trans-Bud Robert Sokół z Myszkowa została podpisana 

umowa na remont fragmentów kanalizacji deszczowej. W dniu 20.08.2019 r. został podpisany aneks  

o zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy do 30.08.2019 r. z uwagi na konieczność 

uzupełnienia nawierzchni bitumicznej na ul. Dobrej w miejscu zlikwidowanej awarii. 30 sierpnia 

dokonano odbioru wykonanych prac. 

Wykonanie remontu skrzyżowania typu rondo ul. 1 Maja z ul. 3 Maja w Myszkowie 

W dniu 27.09.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z wymianą spoin nawierzchni 

jezdni oraz przekładką kostki kamiennej na przejściach dla pieszych. Remont wykonała firma  

HUCZ Sp. z o.o. S.K. z Boronowa, wartość robót 82.824,36 zł. 

Remont chodników 

W dniu wczorajszym (02.10.2019 r.) zostało ogłoszone zapytanie ofertowe obejmujące dwa zadania. 

Pierwsze zadanie dotyczy wykonania remontu chodnika w ciągu ul. Leśnej, zlokalizowanego  

po stronie zabudowań, od ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Wolności oraz chodnika przy Przedszkolu  

nr 1 przy ul. Sucharskiego. Drugie zadanie obejmuje naprawę najbardziej zniszczonych fragmentów 

alejek na skwerze przy ul. Kwiatkowskiego. Termin składania ofert upływa 09.10.2019 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 i przygotowuje mapę do celów projektowych, 

aby można było dokonać zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. 

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. Termin wykonania do 30.10.2019 r. Wykonawca 

zamówił materiał i rozpoczyna roboty w poniedziałek 7 października.  Deklaruje zakończenie robót  

do końca października. 

Wymiana dachu na garażu strażnicy OSP Nowa Wieś 

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. 

Termin wykonania przewidziano na 19.12.2019 r. 

 



 
12 

 

Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Pohulańskiej w Myszkowie 

Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię jezdni 

z wielootworowych płyt betonowych.  

Docieplenie budynku remizy OSP Smudzówka. 

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. 

Nowy wizerunek ul. Chmurnej 

W dniu 19.09.2019 r. odbyło się spotkanie z wykonawcą i wnioskodawcą budżetu partycypacyjnego 

oraz zainteresowanymi realizacją inwestycji mieszkańcami. Na spotkaniu wykonawca zobowiązał się 

do wykonania zadania do końca br. Do dnia dzisiejszego, wykonawca nie przekazał zamawiającemu 

dokumentacji projektowej i z tego powodu w dalszym ciągu gmina nalicza wykonawcy karę umowną. 

 

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach V edycji Budżetu Partycypacyjnego. Głosowanie 

odbywa się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie 

www.twojbudzet.miastomyszkow.pl i potrwa do 9 października 2019 r. do końca dnia. Do udziału  

w głosowaniu mają prawo wszyscy mieszkańcy miasta Myszkowa. Mieszkaniec ma prawo głosować 

na wybrany projekt a w głosowaniu może wziąć udział tylko jeden raz, wskazując tylko jedno zadanie. 

 

Sprawy różne 

 

Propozycja prezentacji radnym „Studium Transportowego Gminy Myszków” przez 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "INKOM" Sp. J. z Katowic w jednym z przedstawionych 

terminów tj.: 10, 11, 17 lub 18 października br. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Myszkowa.  

Proszę o ustalenie dogodnego dla Państwa terminu i przekazania informacji Przewodniczącemu Rady 

Miasta w dniu dzisiejszym w celu poinformowania firmy INKOM. 

 


