Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 24.11. do 29.12.2016r.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
w zakresie gospodarki nieruchomościami
30 listopada został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony nieruchomości
niezbudowanej, położonej przy ul. 1 Maja. Nabywcą została firma BEZPOL Sp. zo.o.
z Myszkowa,
28 listopada podpisaliśmy dwa akty notarialne dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców.
Sporządzonych zostało siedem protokołów uzgodnień dot. sprzedaży lokali mieszkalnych
na rzecz najemców.
Dokonaliśmy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych dla MSM i PKO BP S.A.
w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne
Do Wojewody Śląskiego złożyliśmy 14 wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości
drogowych dot. ulic Nierada i 8 Marca,
Do Starostwa Powiatowego złożyliśmy wniosek o podjęcie działań zmierzających
do regulacji prawnej ul. Chmurnej oraz działek położonych w obrębie dzielnicy Nowa Wieś,
a wpisanych do pozycji Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej.
Zakończyły się prace geodezyjne pomiaru do regulacji stanu prawnego
ul. Projektowanej. 28 listopada otrzymaliśmy materiały od geodety.
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy
Trwa ponowne wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dot. dzielnicy Ciszówka i ul. Gruchla wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. Wyłożenie będzie trwać do 11 stycznia 2017r.
3 stycznia odbędzie się dyskusja publiczna. Wnioski do projektu można składać
do 25 stycznia.
14 grudnia 2016r. odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego ds. reklam na terenie miasta
Myszkowa.

Referat Zamówień Publicznych
zawarte umowy
28 listopada z Pracownią Projektowo-Usługową „RONDO” Markowski Bogdan z Katowic
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, obejmującego dwie
części zamówienia:
część 1 dot. zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków
wybranych dróg gminnych – IV etap” – budowa drogi w ul. Nierada
cześć 2 dot. ul. Batalionów Chłopskich w ramach realizacji powyższego zadania:
dla obu części zamówienia termin wykonania zadania mija 27 maja 2017r., cena każdej
z ofert to 75 tys. zł., na każde zadanie wpłynęło po pięć ofert,
- 12 grudnia z Pocztą Polską S.A. w Warszawie na świadczenie usług pocztowych dla Gminy
Myszków z wyłączeniem jednostek organizacyjnych gminy, termin realizacji zadania
01.01.2017r. do 31.12.2018, wpłynęła jedna oferta, cena oferty 302.823,40zł.,
14 grudnia z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Drog-Men z Rudy Śląskiej
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej, wykonania
i odbioru robót zadania „Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego”, termin realizacji umowy 31.10.2017r., cena oferty
188.190,00zł .,wpłynęły trzy oferty,
prowadzone postępowania
- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dot. zadania „Budowa
miejsc parkingowych w ciągu drogi gminnej ul. Skłodowskiej w Myszkowie”, postępowanie
prowadzone jest po raz trzeci. Wpłynęła jedna oferta firmy ABS- Ochrona Środowiska
Sp. z o.o. z Katowic, termin realizacji umowy 10.04.2017r., cena oferty 34.440,00zł.
Zawarcie umowy nastąpi 2.01.2017r.
- na usługę „Opróżnianie koszy i wywóz stałych odpadów komunalnych” w dwóch częściach
zamówienia:
cześć 1- zamówienie w zakresie opróżniania i utrzymywania w należytym stanie koszy
ulicznych, pojemników typu ASIK oraz dystrybutorów na zestawy higieniczne typu Animals,
cześć 2- wywóz stałych odpadów komunalnych z budynku UM, termin składania ofert minął
12.12.2016r.,na obie części zamówienia wpłynęły po dwie oferty,
-na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych
dróg gminnych III etap, obejmujący przebudowę drogi gminnej ul. Słowiańskiej wraz z
odwodnieniem”, termin składania ofert minął 27.12.2016r., wpłynęły 4 oferty,
termin realizacji zamówienia 30.06.2017r.,
-na wykonanie usługi „Ewidencja dróg i mostów”, termin składania ofert minął 28.12.2016r.,
złożono 3 oferty, termin wykonania zadania 11.12.2017r.,

- na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, termin składania ofert
mija 23.01.2017r.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
14 grudnia dokonaliśmy odbioru dokumentacji składającej się z Inwentaryzacji Stanu Lasu,
którą 19 grudnia przekazaliśmy Staroście Myszkowskiemu w celu wydania decyzji
określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej,
19 grudnia zakończyliśmy prace związane z usunięciem 78 drzew i frezowaniem dziewięciu
pni drzew, zakończyliśmy również prace pielęgnacyjne koron 144 sztuk drzew na terenie
gminy,
19 grudnia dokonaliśmy cząstkowego odbioru prac związanych z uporządkowaniem terenu
przy ul. Słowackiego
Wydział Rozwoju Miasta
Podpisaliśmy z mieszkańcami umowy na 245 instalacji fotowoltaicznych oraz na 457
instalacji solarnych. W obu przypadkach jest to dofinansowanie w wysokości 85% wartości.
Została przyznana nam dotacja w wysokości 60.270.00zł na sporządzenie dokumentu
„Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Myszkowa na lata 2017-2030” w ramach
programu „Śląskie programy rewitalizacji- wsparcie dla gmin”. Jesteśmy na etapie tworzenia
dokumentu.
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
14 grudnia wspólnie z Instytutem Historii UŚ oraz WOM-em w Częstochowie byliśmy
organizatorem konferencji poświęconej 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Materiały z konferencji znajdą się w przyszłorocznych Zeszytach Myszkowskich.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Wypłaciliśmy odszkodowania za konieczne wycinki drzew i krzewów na działkach
prywatnych w pasie przewidzianym do budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania
„Budowa drogi w ulicy Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem
kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej”
Po uzupełnieniu dokumentów niezbędnych do wydania decyzji ZRID zadania „Budowa drogi
w ulicy Podgórnej wraz z budową kanalizacji” , oczekujemy na wydanie decyzji.

Odebraliśmy projekt przebudowy kabli niskiego i średniego napięcia dot. zadania
” Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na Pohulance”.W BIP-e umieściliśmy zapytanie
ofertowe na zmianę dokumentacji projektowej dotyczącej strefy I i II tzn. basenu, pawilonu
wejściowego i parkingu mające na celu obniżenie kosztów budowy
i późniejszych kosztów utrzymania kompleksu.
Oczekujmy na ostateczną wersję porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego ,
regulującego podział prac i kosztów prac w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 793.
Trwa budowa chodnika w ul. Jana Pawła II, które powinny zakończyć się 29.12.2016r.
27 grudnia otrzymaliśmy od wykonawcy prośbę o wydłużenie terminu z uwagi na złe
warunki atmosferyczne,
O wydłużenie terminu z tej samej przyczyny zwrócił się do nas wykonawca budowy chodnika
na odcinku od ul. Nowowiejskiej od ronda przy przejeździe kolejowym do zbiegu
z ul. Wronią.
Zakończyliśmy budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie placu szkolnego SP Nr4
w ramach budżetu partycypacyjnego. Koszt zadania 100 tys. zł.
Bieżące utrzymanie dróg
Trwają remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz wykonanie nakładek.
Na ul. Koronacyjnej, Okrzei, Gruchla, Kopernika, Waryńskiego i Kasztanowej
zakończyliśmy prace.
Zakończyliśmy układanie płyt JOMB na Świerkowej, trwają roboty na ul. Buraczanej.
Na ul. Ceramicznej wykonaliśmy nawierzchnię z frezu asfaltowego.

