Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 3.03. do 7.04.2016r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Trwają roboty budowlane na „Dotyku Jury”. W tym etapie wybudowana zostanie scena z pawilonem
zaplecza scenicznego, kładka nad rowem leśnym, parking przy ul. Granicznej, przebudowany zostanie
wlot rowu leśnego do przepustu pod ul. Graniczną oraz dokończymy budowę pozostałych ścieżek
rowerowych i dróg w rejonie sceny. Termin zakończenia robót mija 27 maja br..
Trwają prace termomodernizacyjne budynku MDK. Wykonywane są izolacje przeciwwilgociowe
fundamentów. Umowny termin zakończenia robót to 31lipca br.
17 marca dokonano odbioru przyłącza gazowego do budynku ZSP Nr 1. Przyłącze zostało
wyposażone w aktywny system bezpieczeństwa.
31 marca, w wyniku zapytania cenowego, zawarliśmy umowę z firmą ENG Sp. z o.o. z Myszkowa na
wykonanie dostawy i montaż parku leśnego i obiektów małej architektury w ramach budżetu
partycypacyjnego Park Leśny „Michałów
Także z firmą ENG zawarliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dot. zadania „ budowa windy w ZSP Nr5”.
29 marca w budynku Urzędu Miasta odbyliśmy spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, którego
tematem były propozycje rozwiązań projektowych przebudowy drogi DW 793. Do projektu
wnieśliśmy stosowne uwagi.

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
w zakresie gospodarki nieruchomościami
29 marca odbył się akt notarialny dot. sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców.
Sporządzono wykaz nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej i przeznaczonych do
sprzedaży.
Sporządzono 17 zawiadomień o opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla
osób prywatnych.
w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne
Do Wojewody Śląskiego złożono wnioski o komunalizację działek dot. ulic: Wroniej, Koronacyjnej,
Krakowskiej oraz siedem wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości drogowych od osób
fizycznych, a dot. ul Strugi i ul. Gołębiej.

Referat zamówień publicznych
zawarte umowy
-16 marca z firmą SoftGIS s.c. z Wrocławia na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym w latach 2011-2015 w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych miasta
Myszkowa. Termin realizacji zadania do 27 maja br. Cena oferty 19.680,00zł.
31 marca na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadań:
- z Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji INWESTOR s.c Maciej Strzałkowski, Wiesław
Strzałkowski z Dąbrowy Górniczej dot. zadania „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na Pohulance –
etap II strefy IV w branży drogowej, wod-kan i elektrycznej. Termin realizacji umowy do 27 maja br.
Cena oferty 4.920,00zł.
- z firmą KAFAWOX Wiesław Liszewski z Myszkowa dot. zadania „Budowa drogi w ulicy
Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ulicy
Podgórnej” w branży drogowej, wod-kan, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Termin realizacji zadania
mija 31.05.2018r. Cena oferty 12.300,00zł.
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
31 marca wybrano ofertę dot. zadania „Budowa drogi w ulicy Wapiennej wraz z kanalizacją
deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ulicy Podgórnej”. Cena oferty
1.587.103,53zł. Umowa zostanie podpisana po ustawowym terminie wniesienia odwołań.
-5 kwietnia wybrano ofertę dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zadania „Budowa i dobudowy oświetlenia
ulicznego”. Cena oferty 22.100,00zł.
- 5 kwietnia wybrano ofertę na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 793, w formule zaprojektuj i
wybuduj. Cena oferty 34.440,00zł.
unieważnione postępowania
-7 marca na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację
odcinków dróg gminnych- III etap, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”- nie wpłynęła ani
jedna oferta.
- 18 marca na świadczenie usług serwisowych 661 instalacji solarnych- ceny wszystkich pięciu
złożonych ofert przewyższały kwotę przeznaczoną na to zadanie.
-24 marca na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad termomodernizacją
budynku MDK- z powodu takiej samej ceny, dwóch najkorzystniejszych ofert.

prowadzone postępowania
- na wykonanie remontów dróg o nawierzchni gruntowej. Termin składania ofert minął 5 marca,
złożono sześć ofert.
- na budowę placów zabaw, w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin składania ofert do 4 marca .
Wpłynęło 10 ofert na każdą z dwóch części zamówienia,
- na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników oraz wykonanie
nakładek bitumicznych w 2016r. Termin składania ofert minął 6 kwietnia, złożono 5 ofert,
- na wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Traugutta. Termin składania ofert do 11 kwietnia,
- ponowne postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania” Poprawa
bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych- III etap wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego. Termin składania ofert – 14 kwietnia br.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
21 marca w wyniku zapytania ofertowego, zawarliśmy umowę z firmą DENDROSERWIS z Żor,
na pielęgnację 85 szt. drzew zlokalizowanych na Dotyku Jury. Prace powinny zostać wykonane
do dn. 16 kwietnia.
Zakończył się okres składania wniosków na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu
z budynków mieszkalnych. Złożono w sumie 54 wnioski. Jesteśmy w trakcie przygotowywania
wniosku do WFOŚiGW w Katowicach.
Ogłaszane po raz drugi zapytanie cenowe na wykonanie i montaż tablic informacyjnych w tym
odpowiednich tablic na nekrologi zakończyło się rozstrzygnięciem. Ze zgłoszonych siedmiu ofert,
najlepszą przedstawiła firma CARTE s.c. Katarzyna i Bartosz Urbańscy z Myszkowa.
Cena oferty 17.410,65zł. Natomiast najdroższa oferta w tym zapytaniu wynosiła 107.707,71zł.
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział złożył następujące wnioski w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
- „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w
budynkach jednorodzinnych” – montaż na 457 budynkach
Wartość projektu- 5.634.292,00zł; dofinansowanie – 4.789.148,20zł; wkład własny Gminy56.342,92zł; wkład mieszkańców – 788.800,88zł.
- „Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych- montaż
na 245 budynkach. Wartość projektu-4.985.000,00zł; dofinansowanie-4.237.250,00zł;wkład własny
Gminy- 49.850.00zł; wkład mieszkańców- 697.900,00zł.
- „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej”. Projektem objęte
są dwie placówki MDK i SP Nr4. W skład inwestycji min. wchodzi: ocieplenia elewacji, wymiana i
ocieplenie dachów, wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na
energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej. Wartość projektu to 6.677.262,88zł;
dofinansowanie -5.675.673,45zł; wkład własny Gminy 1.001.589,43zł.

Referat Promocji Kultury i Sportu
5 kwietnia na Placu Dworcowym rozdaliśmy 6 ton jabłek. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem
dlatego też postanowiliśmy ją powtórzyć.
Zaproszenia
Już dzisiaj zapraszam Państwa na uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja. Jak co roku rozpoczniemy
je Mszą św. w Kościele na Mijaczowie. Stosowne zaproszenia otrzymacie Państwo drogą listową.

