Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 05.05. do 30.06.2016r.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
w zakresie gospodarki nieruchomościami
-sporządzono wykazy nieruchomości oraz sześć protokołów uzgodnień dot. lokali przeznaczonych do
sprzedaży,
w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne
- do Starostwa Powiatowego zostały złożone wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości
drogowych dot. ulic: Zacisze, Nadrzeczna, Słowiańska i Gołębia,
- do Wojewody Śląskiego złożono 15 wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości od osób
fizycznych dot. ulic: Strugi, Gołębia i Nierada oraz wnioski o komunalizację mienia, działek
wchodzących w pas drogowy dot. ul. Ciasnej i Dobrej,
- została założona księga wieczysta dla działki zajętej pod drogę boczną od ul. Krasickiego,
w przygotowaniu pozostaje wniosek o komunalizację przedmiotowej nieruchomości,
- od Wojewody Śląskiego wpłynęły cztery decyzje o nabycie przez Gminę nieruchomości zajętych
pod drogi gminne dot. ulic: Rysiej, Czarnieckiego, Lisiej i Grabowej.
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy
- minął okres wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. obszaru
położonego w dzielnicy Ciszówka i ul. Gruchla. 6 czerwca odbyła się dyskusja publiczna, do 5 lipca
można składać uwagi, które zostaną rozpatrzone w ciągu 21dni.
-trwają prace finalne nad dokumentem „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach
2011-2015”. Analiza została zaopiniowana przez Miejską Komisję Urbanicztyczno-Architektoniczną,
a uwagi zostały zawarte w sporządzanym dokumencie. Wyniki analiz oraz stosowne uchwały zostaną
przedstawione radnym na kolejnym posiedzeniu Rady Miasta.
Referat Zamówień Publicznych
zawarte umowy
- na budowę placów zabaw- w formule „zaprojektuj i wybuduj” w dwóch częściach zamówienia:
- 4 maja z firmą ENG Sp. z o.o. z Myszkowa dot. trzech placów zabaw w Centrum, termin realizacji
90 dni od dnia zawarcia umowy, cena oferty 94.300,00zł. ( wpłynęło 10 ofert),
- 6 maja dot. 2 części zamówienia – plac zabaw w Będuszu z firmą MAGIC GARDEN Daniel Gacek z
Pakości, termin realizacji umowy 60 dni od daty jej zawarcia, cena oferty 87.945,00zł. ( złożono 10
ofert)
- 6 maja z firmą PRD-M „MYSZKÓW" z Żarek na wykonanie nawierzchni bitumicznych jezdni
i chodników oraz nakładek bitumicznych, termin realizacji umowy do 12 grudnia br., cena oferty
1.327.419,31zł. ( wpłynęło 5 ofert),

- 12 maja z SANiKO Myszków na zadanie „Realizacja obowiązku gminy w zakresie oczyszczania
terenów należących do gminy Myszków”, termin realizacji zadania do 31 października br., cena oferty
205.200,00zł. ( wpłynęła jedna oferta)
Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych do zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację
odcinków dróg gminnych – III etap wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w poszczególnych
częściach zamówienia, zostały zawarte umowy:
-12 maja w pierwszej części zamówienia z firmą PRAGMATIC z Katowic, dot. budowy drogi
Budowlanej wraz z jej odwodnieniem, termin realizacji zadania do 20 grudnia br., cena oferty
11.194,12zł. ( wpłynęły dwie oferty),
- 12 maja w drugiej części zamówienia z firmą PRAGMATIC z Katowic, dot. przebudowy drogi
wewnętrznej przy ZSP Nr 3 wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem ulicznym, termin realizacji
zadania do 20 grudnia br., cena oferty 18.868,33zł ( wpłynęły trzy oferty),
- 12 maja w trzeciej części zamówienia z firmą PRAGMATIC z Katowic, dot. przebudowy drogi
w ul. Siewierskiej wraz z jej odwodnieniem, termin realizacji zadania do 20 grudnia br. , cena oferty
60.140,62zł ( wpłynęły trzy oferty),
-12 maja w czwartej części zamówienia z firmą PRAGMATIC z Katowic, dot. przebudowy drogi
w ul. Słowiańskiej wraz z jej odwodnieniem, termin realizacji zadania 90 dni od daty podpisania
umowy, cena oferty 10.708,01 zł (wpłynęły dwie oferty),
-13 maja w piątej części zamówienia z firmą Biuro Projektów, Ekspertyz i Nadzorów Mostowych z
Osiecznicy, dot. przebudowy drogi w ul. Włodowskiej wraz z jej odwodnieniem, termin realizacji
umowy do dn.20 grudnia br., cena oferty 86.592,00zł.
-20 maja z firmą P.U.H.DOMAX z Boronowa na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
zadania „Budowa ścieżki rowerowej : Dotyk Jury- Centrum wraz z monitoringiem o oświetleniem,
termin realizacji umowy do 30 listopada br., cena oferty 475.862,40zł ( wpłynęła jedna oferta),
-23 maja z Pracownią Drogową PYLON z Katowic na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej i specyfikacji technicznej oraz odbioru robót dot. zadania „Budowa chodnika w ul. Jana
Pawła II”, termin realizacji umowy 100 dni od daty jej podpisania, cena oferty 29.274,00zł. ( wpłynęło
pięć ofert),
Na zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej w poszczególnych częściach
zamówienia z:
-30 maja, w pierwszej części, z firmą Multimedia Polska Energia z Gdyni dot. zakupu energii
elektrycznej do punktów odbioru energii elektrycznej Gminy Myszków, cena oferty 453.038,91zł
( wpłynęło dziewięć ofert),
- 30 maja, w drugiej części, z firmą PGE Obrót S.A. z Rzeszowa dot. zakupu energii elektrycznej
do jednostek organizacyjnych gminy i MDK, cena oferty 198.577,11zł ( wpłynęło siedem ofert),
-30 maja, w trzeciej części, z firmą PGE Obrót S.A. z Rzeszowa dot. zakupu energii elektrycznej
dla ZWiK, cena oferty 721.224,97zł ( wpłynęło osiem ofert),

-30 maja, w czwartej części, z PGE Obrót S.A. z Rzeszowa dot. zakupu energii elektrycznej
dla jednostek organizacyjnych i spółek, cena oferty 38.814,46zł. (wpłynęło siedem ofert).
Dla wszystkich części zamówienia okres realizacji umowy obowiązuje od 1 lipca 2016 do 30 czerwca
2017.
unieważnione postępowania
-20 maja na świadczenie usług serwisowych na solary,
- 30 maja na zakup pojemników, na odpady z powodu ceny, która znacząco przewyższała kwotę
przeznaczoną na to zadanie, ( wpłynęła jedna oferta),
- 6 czerwca na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i SWIOR dot. zadania „budowa
dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego wraz z nadzorem autorskim- cena
najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na zadanie (złożono cztery oferty),
- 10 czerwca na zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”- przebudowa – dojazd do boisk
sportowych z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Plac Sportowy- cena jednej złożonej
oferty znacząco przewyższała przeznaczoną kwotę na to zadanie,
-17 czerwca na budowę, na Ciszówce i Pohulance, boisk wielofunkcyjnych w formule „zaprojektuj i
wybuduj”- każda z sześciu złożonych ofert, znacząco przewyższała kwotę przeznaczoną na to zadanie.
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
-13 czerwca na usługi „Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta
w 2016r.” wykonywane przez konsorcjum bankowe Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy
w Myszkowie – lider konsorcjum, termin realizacji umowy do 30 września 2025r
(okres kredytowania) cena oferty 1.612.503,20zł. przy stałej marży 0,8%,(złożono trzy oferty),
- 22 czerwca firmę Drogowa Pracownia Projektowa inż. Ewa Białek z Kielc na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i STWiOR dot. budowy chodnika na odcinku ul.
Nowowiejskiej ( od ronda przy przejeździe kolejowym do zbiegu z ul. Wronią), termin realizacji 100
dni od daty podpisania umowy, cena oferty 22.140,00zł. (złożono cztery oferty),
28 czerwca w dwóch częściach zamówienia na zakup pojemników na odpady:
- w pierwszej części zamówienia na dostawę koszy betonowych wraz z dystrybutorem na psie
nieczystości oraz pojemników na przeterminowane leki wybrano firmę CARTE s.c. Katarzyna
i Bartosz Urbańscy z Myszkowa, termin realizacji 30 dni od dnia zawarcia umowy, cena oferty
30.940,65zł. ( wpłynęły dwie oferty),
- w drugiej części zamówienia na dostawę wiader ocynkowanych do koszy na przystankach
komunikacji miejskiej wybrano firmę A2H P.H.P.U. z Koźminu Wielkopolskiego, termin realizacji
zdania 30 dni od daty podpisania umowy, cena oferty 7.380,00zł. ( wpłynęła jedna oferta),
- 28 czerwca na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania z budżetu partycypacyjnego
„położenie nawierzchni asfaltowej w ul. Sikorka” wybrano firmę PRD-M MYSZKÓW z Żarek,
termin realizacji do 30 listopada br., cena oferty 95.991,39zł. ( złożono dwie oferty),

- 29 czerwca na wykonanie robót polegających na wymianie rozdzielni głównej w budynku SP Nr 6
wraz z przebudową zasilania rozdzielni wybrano firmę ETEC Sp. z.o.o. z Olkusza, termin realizacji
zadania 30 dni od daty zawarcia umowy, cena oferty 29.264,85zł ( wpłynęły cztery oferty),

prowadzone postępowania
- na budowę wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa:
termin składania ofert: 13.07.2016 r.,
termin wykonania zamówienia: 09.12.2016 r.;
- na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – dojazd
do boisk sportowych wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Plac Sportowy”:
termin składania ofert: 14.07.2016 r.,
termin wykonania zamówienia: 10.12.2016 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- 23 maja została podpisana umowa z p. Maciejem Leciszem na usuniecie 44 szt. drzew martwych,
chorych i zagrażających bezpieczeństwu na terenie miasta. Prace zakończyły się 3 czerwca,
cena usługi to 2.900,00zł.,
-również w tym samym dniu została podpisana umowa z SANiKO na trzykrotne, obustronne
wykaszanie traw i chwastów w pasach drogowych dróg gminnych. Pierwsze koszenie odbywało się
do 10 czerwca , kolejne do 29 lipca i 30 września. Wykaz terenów znajduje się na naszej stronie
internetowej w zakładce ochrona środowiska,
- 29 maja wspólnie ze Strażą Miejską ,MOPS-em oraz wydziałami UM byliśmy organizatorem
kolejnego już rodzinnego pikniku „Bezpieczny Eco-Myszków.
- 7 czerwca w ramach zapytania ofertowego na zakup 44.800szt, biodegradowalnych
i kompostowalnych worków do selektywnej zbiórki odpadów zielonych i komunalnych wybrano
ofertę firmy INTENSIVE z Wrocławia, cena oferty 53.450,88zł. ( wpłynęły dwie oferty),
- 15 czerwca zostało zakupionych dodatkowych 100 szt. pojemników na popiół, zgodnie
ze spływającymi deklaracjami od mieszkańców. Cena zakupu12.170,00zł,
-16 czerwca z p. Jarosławem Smolarzem została podpisana umowa na frezowanie 12 szt. pni drzew.
Cena usługi 1.500,00zł, prace zostały zakończone 22 czerwca,
- w czerwcu prowadzone były prace porządkowe i pielęgnacyjne na naszych skwerach i zieleńcach
oraz terenach zamieszkiwanych przez wspólnoty mieszkaniowe , a będących dzierżawcami gminnych
terenów. Prace wykonywaliśmy przy pomocy pracowników społeczno-użytecznych.
Również w czerwcu zostało wykonane ogrodzenie wokół zbiornika p/poż w dzielnicy Będusz,

- trwa mechaniczne zamiatanie ulic, po raz pierwszy mechanicznie są również oczyszczane ulice
osiedlowe. Umowa przewiduje czterokrotne czyszczenie ulic, których wykaz znajduje się na naszej
stronie internetowej w zakładce ochrona środowiska,
- firmie Biuro Badawczo-Projektowej Geologii i Ochrony Środowiska Geobios S.A. z Częstochowy,
zleciliśmy wykonanie analizy gruntu na działkach przy ul. Kościuszki i ul. Helenówka, termin
realizacji zlecenia to 18 lipca, cena usługi 3.751,50zł.,
- od lipca do września, na wniosek mieszkańców, będą obowiązywać zmiany w kursach niektórych
autobusów. Zmiany dotyczą: linii 6- dodatkowe kursy oraz dodatkowy przystanek na żądanie
przy ul. Kwiatkowskiego na wysokości ośrodka zdrowia, wydłużenie linii7 oraz utworzenie dwóch
dodatkowych kursów. Zmiany powodowane są prośbą działkowiczów.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
zadania inwestycyjne
- „Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego”- trwa opracowywanie dokumentacji
projektowo- kosztorysowej przez Wykonawcę tego zadania. Termin zakończenia prac mija 18 lipca.
- zakończyliśmy realizację i dokonaliśmy odbioru końcowego zadania- wykonanie jezdni, chodnika
oraz ścieżki rowerowej wraz z ich odwodnieniem w ul. Szpitalnej na odcinku od Alei Wolności
do ul. Mała Szpitalna,
- budowa parku street workout na terenie ZSP Nr 3- we własnym zakresie wykonaliśmy
dokumentację projektową, został wybrany wykonawca robót - ENG So z o.o. z Myszkowa, z którym
28 czerwca została podpisana umowa,
- zakończyliśmy prace budowlane związane z utworzeniem ogródka rekreacyjnego wraz z placem
zabaw –II etap przy ul. Spółdzielczej.
bieżące utrzymanie dróg
- cały czas trwają prace na drogach gruntowych, na ulicach: Wiśniowa i Kasztanowa zostały ułożone
płyty JOMB, roboty prowadzone są w ul. Sikorka i Żeromskiego.
Na ulicach: Nierada, Wesoła, Klonowa, Sadowa i Ceramiczna wykonaliśmy mechaniczne
profilowanie wraz z jej zagęszczeniem.
W ulicach: Młyńska, Parkowa, Mała Szpitalna, Kowalska, Rymarska, Murarska, Szewska, Podgórna,
Gołębia, Pszenna, Ziemniaczana, Buraczana, Chmielna, Gryczana, Lniana, Urodzajna, Dorodna
wykonaliśmy ręczne uzupełnianie ubytków wraz z mechanicznym zagęszczeniem.
- trwają również roboty na drogach bitumicznych, nakładki asfaltowe wykonano na ul. Osińska Góra,
Grzybowa, Słowackiego, Czarnieckiego, Granicznej i Szerokiej. W kolejce czeka ul Okrzei
i ul.Koronacyjną na której obecnie roboty wykonuje ZWiK. Na bieżąco prowadzone są prace
związane z remontem cząstkowym dróg gminnych. Roboty prowadzi PRD-M, a termin ich
zakończenia
mija 12 grudnia br.,

Zaproszenie
2-3 lipca na Placu Dworcowym odbywać się będą Dni Myszkowa, na które serdecznie Państwa
zapraszam.

