
 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego  

od 3.12. 2015 do 29.12. 2015r. 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 

 

 10 grudnia, w ramach zadania „Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego” dokonaliśmy odbioru 

końcowego robót dot. budowy oświetlenia w ul. Kościelnej (cztery słupy z oprawami typu LED) i 

 ul. Łowczej (sześć słupów z oprawami ledowymi), zabudowaliśmy  oprawy na istniejących słupach 

przy ulicach: Kowalskiej (dziewięć opraw), Letniskowej (trzy oprawy), Młyńskiej (4 oprawy), 

Chabrów (siedem opraw), Ustronie (2 oprawy) i Jaśminowej ( jedna oprawa typu Soda-SGS).   

 

15 grudnia dokonaliśmy odbioru końcowego chodnika w ul. Wyszyńskiego na odcinku 

 od 11 Listopada. Wykonaliśmy 743m² chodnika oraz 301m² zjazdów z kostki brukowej oraz  

wymieniliśmy 589 mb krawężników. 

 

Również 15 grudnia, otrzymaliśmy dokumentację projektową dot. kompleksowej modernizacji 

 SP 4 na  Ciszówce oraz ZS-P Nr4 w Mrzygłodzie. Po analizie dokumentacji wystąpimy do Starostwa 

Powiatowego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.   

 

bieżące utrzymanie dróg 

 

Zakończyliśmy roboty budowlane, związane z wykonaniem nakładek bitumicznych oraz remontów 

cząstkowych naszych dróg. W sumie, w tym roku, nowe nakładki położyliśmy na ulicach: Prusa, 

Czarnieckiego, Poniatowskiego, Dworskiej, Wroniej i 8 Marca. Wykonaliśmy również pobocze  

w ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Strugi. 

 

Zakończyliśmy remonty przepustów w ulicach Osińska Góra, Słowicza i Grzybowa. 

   

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

 

w zakresie gospodarki nieruchomościami 

Sporządzaliśmy  kolejne wykazy lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego 

Gminy 

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

-zostały założone księgi wieczyste dla działek w ul. Strugi i ul. Krakowskiej, 

- do Wojewody Śląskiego złożyliśmy  trzy wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości drogowych 

w ul. Pięknej i ul. Strugi, 

- do naszego urzędu  wpłynęła decyzja o nabyciu przez Gminę nieruchomości zajętych pod drogę 

gminna w  ul. Leśnej. 

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

- upłynął termin składania uwag do projektów planów miejscowych, złożono dwie uwagi do projektu 

w rejonie ul. Kopernika.  Pozostałe projekty dot. ul. Pułaskiego i rejonu wiaduktu pozostały bez uwag, 

- jesteśmy w trakcie przekazywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz  

z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego dla rejonów  Gruchli i Ciszówki o łącznej 

powierzchni 505 ha, celem uzyskania uzgodnień i opinii właściwych organów i instytucji.  



     

Referat zamówień publicznych 

zawarte umowy 

- 16 grudnia na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i parkingów w sezonie zimowym 

2015/2016” :z firmą Elektro-Trans-Bud Helena Kucharek z Myszkowa na: 

a/ utrzymanie parkingów gminnych. Wartość oferty 47 tys. zł. (wpłynęły trzy oferty), 

b/ utrzymanie, należących do Gminy, osiedlowych dróg i parkingów. Wartość oferty 79 tys. zł. 

 (wpłynęły dwie oferty) 

c/ utrzymanie chodników i przystanków komunikacji miejskiej. Cena oferty 79,5 tys. zł. (wpłynęły 

dwie oferty). 

Wszystkie umowy obowiązują od daty zawarcia do dn. 30 kwietnia 2016r. 

 

- 16 rudnia z firmą Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Kamienicy Polskiej na wywóz odpadów 

komunalnych z budynku UM. Wartość oferty 5.184,00zł.  Wpłynęły trzy oferty.     

-  18 grudnia z  SANiKO  na usługę opróżniania koszy ulicznych i wywóz stałych odpadów 

komunalnych.  Cena oferty 112.284,00 zł. Wpłynęły trzy oferty. 

Okres realizacji obu umów  to 01.01.2016- 31 12.2016. 

 

prowadzone postępowania 

- na zadanie termomodernizacja budynku MDK, złożono 12 ofert. Termin minął 8 grudnia, 

- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzoru autorskiego  dot. budowy 

mieszkań socjalnych. Termin minął 23 grudnia. Złożono pieć ofert, 

- z powodu unieważnienia w części drugiej przetargu na usługę „Zimowe utrzymanie dróg 

gruntowych”  prowadzone jest kolejne postępowanie. Termin składania ofert minął wczoraj. Złożono 

trzy oferty.     

 

Różne 

Już dzisiaj zapraszam Państwa na galę Promotor Myszkowa, która odbędzie się 22 stycznia 2016r.  

o g. 18.00 w MDK. Stosowane zaproszenia otrzymają Państwo pocztą. 

 

2 stycznia będziemy obchodzić Jubileusz 25-lecia Jurajskich Igraszek. Zaproszenia Państwo 

otrzymaliście, ze swej strony jeszcze raz serdecznie zapraszam. 

 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku proszę przyjąć życzenia samych dobrych i pogodnych dni, 

spełnienia marzeń tych zawodowych i tych całkiem prywatnych. 

 

 


