Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 29.01 do 5.03.2015r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Inwestycje
17 lutego odbyłem spotkanie z mieszkańcami ulic Klonowej i Sadowej na którym dokonano
wyboru wariantu- wybrano wariant II, budowy tych dróg wraz z kanalizacją deszczową i
sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego.
Na zlecenie Gminy, firma MGGP SA z Tarnowa opracowuje dokumentację projektową do
zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej oraz budowa drogi w
ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej
przepompowni”.
2 marca zostało wysłane zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowych na zadanie „Budowy i dobudowy oświetlenia ulicznego”. Projekt dot.
oświetlenia w ulicach: Letniskowa, Kowalska, Jaśminowa, Młyńska, Chabrów- Ustronie,
Kościelna i Łowcza.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz planowania przestrzennego
17 lutego odbyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
położonych przy ul. Spacerowej i ul. Kwarcowej. Oba zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zawarto trzy akty notarialne dotyczące sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców.
24 lutego sporządzono akt notarialny dot. ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na
rzecz Tauronu SA.
w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne
Rozpoczęto procedurę regulacji prawnej dróg gminnych ulic: Nierada ( od wiaduktu stronę
południową miasta), Gruchla i 8 Marca.
Do Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono siedem wniosków o urządzenie księgi wieczystej
dla nieruchomości drogowych dot. ul. Wapiennej.
Do Urzędu wpłynęły dwie decyzje Wojewody o nabyciu przez Gminę Myszków
nieruchomości zajętych pod drogę gminną ul. Ogrodowa.

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy
24 lutego odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na
którym zaprezentowano i omówiono aktualnie sporządzone „Plany zagospodarowania
przestrzennego miasta Myszkowa” Oczekujemy na opinie Komisji.
Referat Zamówień Publicznych
prowadzone postępowania na:
- wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania „Budowa mieszkań socjalnych na
terenie przy ul. Szpitalnej”. Termin składania ofert mija 6 marca br.,
- wykonanie robót budowlanych zadania „ Budowa drogi w ulicy Traugutta wraz z
odwodnieniem”. Termin składania ofert do 10 marca br.,
- przebudowę dróg gminnych w ulicach Piękna i Waryńskiego w ramach zadania „Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację odcinków dróg gminnych – I etap.”
Termin składania ofert został wydłużony do18 marca br.,
- wykonanie robót budowlanych dot. zadania „Rewitalizacja terenu Pohulanka w
Myszkowie”- zakres strefa III. Termin składania ofert 11 marca br.,
- zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadania dodatkowe, nieobjęte zmówieniem
podstawowym, a dotyczące inwestycji „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w
Myszkowie – III etap”. Termin przeprowadzenia negocjacji minął 3 marca.
Zostały zawarte umowy na wykonanie „Usługi edukacyjne- prowadzenie zajęć dodatkowych
w ramach projektu „Jesteśmy mistrzami w zdobywaniu wiedzy”. Złożonych zostało 489 ofert.
Umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego, zostały zawarte na wykonanie 135
części zamówienia. Z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu, postępowanie zostało
unieważnione w pięciu częściach zamówienia.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
19 lutego została podpisana umowa z firmą „Sokół II” na „usunięcie” 24 drzew i pielęgnację
koron 11 drzew. Wartość umowy 8.380,80zł. Termin realizacji zadania do 9 marca br.
Toczy się postępowanie dotyczące zakupu samochodu osobowo-dostawczego.
Inne
- zakupiliśmy od PKP teren graniczący z Dworcem PKP
- dzisiaj podpisałem akt notarialny z holenderską firmą Conexx Spólka z o.o. na sprzedaż
działki na terenie SSE,
- od 1 marca mamy nowego Sekretarza Miasta, którym w wyniku konkursu został Pan
Sławomir Matyja.

