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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego  

od 10.05. do 28.06. 2018r. 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

w zakresie gospodarki nieruchomościami 

- zawarto trzy akty notarialne dot. nabycia nieruchomości w obrębie Mrzygłódki i Mrzygłodu, 

 

- prowadzone są procedury dotyczące opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy oraz opłat adiacenckich,  

 

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

- do Wojewody Śląskiego zostały złożone wnioski dot. nabycia nieruchomości   

 w ul. Projektowanej oraz wnioski o komunalizację działek wchodzących w pas drogowy 

drogi gminnej w ul. Millenium, drogi bocznej od ul. Pięknej oraz drogi bocznej łączącej 

 ul. Stolarską z ul. Słowackiego,  

 

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

- trwa procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla  

11 obszarów miasta, 

 

- 21 czerwca zakończył się etap wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów 

miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, 

 

- uwagi do projektów można składać do 5 lipca br., uwagi zostaną rozpatrzone  w ustawowym 

terminie 21 dni.  

 

 Referat Zamówień Publicznych 

zawarte umowy 

- 23 maja z firmą Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur z Kroczyc na zadanie 

„Budowa/przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa- ul. Jana Pawłą II etap”, cena 

oferty 199.782,53zł., termin realizacji 20 sierpnia br., wpłynęły dwie oferty, 

 

- 30 maja z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” z Żarek na 

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników oraz 

nakładek bitumicznych w roku 2018”, cena oferty 1.444.589,11zł., termin realizacji umowy 

10 grudnia br., została złożona jedna oferta, 

 

- 7 czerwca z Zakładem Remontowo Budowlano Instalatorskim „Budo-Max” Sp. j.  

z Częstochowy na zadanie „Rozbudowa Przedszkola Nr 2w Myszkowie”, cena oferty 

1.861.100,68zł., termin realizacji 180 dni od daty zawarcia umowy, złożono trzy oferty, 

 

-19 czerwca z firmą Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa na zakup energii elektrycznej  
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w części dot. punktów  odbiorowych Gminy Myszków, cena oferty 342.774,12zł., termin 

realizacji 01.07.2018 do 30.06.2019, wpłynęło pięć ofert, 

 

-26 czerwca z PGE Obrót S.A. z Rzeszowa oddział w Zamościu na zakup energii elektrycznej 

w części dot. punktów odbiorowych jednostek organizacyjnych Gminy Myszków i MDK w 

Myszkowie, cena oferty 267.409,10zł., termin realizacji 01.07.2018 

 do 30.06.2019r., złożono pięć ofert,  

 

unieważnione postępowanie 

- 16 maja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w ul. Grzybowej na odcinku od ul. 

Dworskiej do drogi gminnej w ul. Żareckiej” ( zadanie w ramach budżetu obywatelskiego), 

nie została złożona żadna oferta, 

 

- 7 czerwca na dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych z powodu 

braku ofert, 

 

- 8 czerwca na zadanie przebudowy drogi w ul. Włodowskiej wraz z jej odwodnieniem i 

remontem mostu na rzece Warcie, w postępowaniu złożono dwie oferty lecz cena 

najkorzystniejszej z nich przekraczała kwotę jaką przeznaczono w budżecie na realizację 

zadania, 

 

- 21 czerwca na remont dróg gruntowych na terenie miasta, zostały złożone dwie oferty lecz 

cena najkorzystniejszej przekraczała kwotę przeznaczoną na to zadanie, 

 

-25 czerwca na zadanie ”Przebudowa ul. Parkowej” w formule zaprojektuj i wybuduj, została 

złożona jedna oferta, której cena przewyższała kwotę przeznaczoną na to zadanie,  

 

- 27 czerwca na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dot. zadania 

„Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w 

budynkach jednorodzinnych” z uwagi iż niemożliwy jest termin realizacji umowy do 17 

grudnia 2018r., z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego do II kwartału 

2019r.,  

     

prowadzone postępowania 

- na zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej, termin składania ofert 

minął 7 maja, na poszczególne części zamówienia złożono oferty: 

a/ dla cz.3 na zakup energii elektrycznej do punktów odbiorowych Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji – 27 czerwca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę 

Energia Polska Sp. z o.o. z Wrocławia, cena oferty 830.516,64zł.,  złożono pięć ofert, 

b/ dla cz.4 na zakup energii elektrycznej dla pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy 

oraz pozostałych spółek, 27 czerwca dokonano wyboru oferty- Energia Polska Sp. z o.o. 

Wrocław, cena oferty 39.858,15zł, wpłynęły cztery oferty, 
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- po raz trzeci prowadzone postępowanie na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych 

 w formule zaprojektuj i wybuduj, termin składania ofert minął 28 maja, w poszczególnych 

częściach zamówienia złożono oferty: 

a/cz.1 na zadanie „Boisko dla Malucha” na terenie Przedszkola Nr 4, złożono dwie oferty, 

termin realizacji zadania 1 październik br., 

b/cz.2 na zadanie „Będuskie boisko wielofunkcyjne przy SP 7”, złożono dwie oferty, termin 

realizacji 2 października br., 

c/ cz.3 za „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Z.S-P.Nr 4”, złożono dwie oferty, termin 

realizacji 3 października br., 

 

- drugie postępowanie na zadanie „Przebudowa drogi w ul. Grzybowej”  26 czerwca br. 

dokonano wyboru oferty złożonej przez P.U.H.Domax z Boronowa, cena oferty 

147.452,40zł., termin wykonania zadania 30 sierpnia br., została złożona jedna oferta, 

 

- na zadanie „Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta  

w 2018r”, termin składania ofert minął 19 czerwca, zostały złożone cztery oferty, 

 

- na „Dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych” termin 

składania ofert 19 lipca br., 

 

-  drugie postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zadania „Rewitalizacja terenu 

rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie” ( zmiana części dokumentacji projektowej) oraz 

sprawowanie nadzoru autorskiego, termin składania ofert 4 września br., 

 

- czwarte postępowanie na „Wykonanie remontów dróg o nawierzchniach gruntowych  

w Myszkowie”, termin składania ofert 13 lipca br. 

 

- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji projektowo-

kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na 

przebudowę ulicy Pogodnej od posesji nr 6 do posesji nr 15 oraz na sprawowanie nadzoru 

autorskiego, termin składania ofert 9 lipca br.    

 

Wydział  Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

 - zgodnie z zawartą umową, SANiKO wykonało pierwsze koszenie traw i chwastów  

w pasach drogowych, dróg gminnych, 

 

-  w wyniku zapytania ofertowego na zakup  worków biodegradowalnych i kopostowalnych 

została wybrana firma Sipeko Sp. z o.o. z Jarosławia, cena wybranej oferty to 42.312,00zł., 

termin realizacji do 20 lipca br., złożono dwie oferty 

 

- 21 czerwca została zawarta umowa z firmą Carte s.c z Myszkowa na wykonanie i montaż  

10 tablic informacyjnych w formie pylonów wolnostojących, koszt zadania 15.362,70zł., 

termin realizacji umowy 10 września br.,   
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-22 czerwca minął termin składania ofert na wykonanie systemu nawadniania boiska 

piłkarskiego, w ramach budżetu partycypacyjnego, wpłynęła jedna oferta, 

 

- przez pracowników gospodarczych UM, na bieżąco prowadzone są prace porządkowe 

 i pielęgnacyjne na naszych skwerach oraz trawnikach,  

 

Wydział Rozwoju Miasta 

W minionym okresie  złożyliśmy następujące wnioski o dofinansowanie 

a/ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie „Przedszkole Nr 2- nowe 

miejsca edukacji przedszkolnej”, wnioskowana kwota to 563.689,59zł. ( 467.763,37zł  

w konkursie otwartym i 95.926,22zł. w ramach RIT Subregionu Północnego), wniosek 

uzyskał pozytywną ocenę formalną, 

 

b/  również w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Jesteśmy dla naszych 

mieszkańców- wsparcie specjalistyczne w gminie”, wnioskowana kwota 382.323,00zł. 

 

c/ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Budowa instalacji 

fotowoltaicznej na budynku SP Nr 4 ul. Jedwabna i Z.S-P. Nr 4 ul. Traugutta w ramach 

termomodernizacji obiektów, wnioskowana kwota 546.856,57zł., 

 

d/w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 

Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa w Myszkowie 

poprzez rozbudowę monitoringu, wnioskowana kwota 61.600,00zł. 

 

- 1 czerwca Urząd Marszałkowski poinformował nas o przyznaniu dofinansowania dla 

projektu „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na 

terenie Gminy  Myszków”, kwota dofinansowania to 3.749.866,94zł., jesteśmy w trakcie 

finalizowania umowy, 

 

-26 czerwca otrzymaliśmy informację od Wojewody Śląskiego o przyznaniu dofinansowania 

w kwocie 775.712,00zł.na przebudowę drogi Budowlanej oraz drogi przy Przedszkolu Nr 3 

wraz z odwodnieniem, dofinansowanie otrzymaliśmy z Rządowego Programu na wparcie 

lokalnej infrastruktury. 

  

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 

- Starosta Myszkowski zawiadomił Gminę o wydaniu decyzji na realizację inwestycji 

„Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej” , trwa wydawanie nieruchomości,  

 

 - 24 maja Starosta Myszkowski powiadomił Gminę o wszczęciu postępowania celem 

wydania decyzji na realizację zadania „Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową 

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej”, 

 

- trwają roboty budowlane przy budowie chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II, 
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- 6 czerwca został złożony wniosek o zezwolenie na realizację zadania „Budowa drogi  

w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną”  

 

-13 czerwca został przekazany teren budowy dot. rozbudowy Przedszkola Nr 2, 

 

- wykonawca zadania „Likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Nadrzecznej” 

wpłacił karę 10% wynagrodzenia tj. kwotę 3.500,00zł. z tytułu odstąpienia od umowy. 

 

- trwają roboty branży sanitarnej – budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej 

793, 

 

- trwają prace związane z budową windy w SP Nr 5, w całości został wykonany szyb windy, 

na początek lipca przewidziana jest dostawa urządzenia dźwigowego i rozpoczęcie montażu, 

 

- z powodu kolizji z gazociągiem, na okres wyjaśnienia, zostały wstrzymane roboty  

w ul. Budowlanej. Na dzisiaj problem rozwiązano, wybudowano kanalizację sanitarną 

 i rozpoczęto wymianę wodociągu, 

 

- 14 czerwca wspólnie z Włodarzami Gmin Żarki i Włodowice  podpisałem porozumienie 

współpracy gmin w rozwijaniu sieci dróg, wpływających na rozwój turystyki w gminach. W 

pierwszym etapie zostanie przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy 

drogi dla połączenia gmin. Będzie to połączenie ul. Granicznej w Myszkowie z ul. Leśną i 

Dworską w Jaworzniku. Pierwszym etapem będzie wytyczenie trasy, niezbędnej do 

rozpoczęcia prac nad dokumentacją przetargową. 

Różne 

Szanowni Państwo, najbliższa sobota i niedziela to święto naszego miasta. Zaproszenia 

Państwa do czynnego w nim uczestnictwa.   

 

 


