
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego  

od 7.04. do 05.05.2016r. 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

w zakresie gospodarki nieruchomościami 

Aktem notarialnym z dnia 15 i 20 marca przejęto od osób  fizycznych działki zajęte pod drogę gminną 

w ul. Folwarcznej i Wapiennej.  

 

Zostało wszczęte postępowanie dot. zatwierdzenia nieruchomości zajętych pod drogę gminną  

w ul. Nierada. 

 

Prowadzone jest postępowanie nabycia działki od osób fizycznych, związane z procesem regulacji 

prawnej ul. Słonecznej. 

 

Do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa sporządziliśmy sprawozdanie dot. gruntów oddanych 

w użytkowanie wieczyste, w związku z planowanymi  zmianami przepisów dot. przekształcenia 

użytkowania wieczystego na własność. 

 

 w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

Do Wojewody Śląskiego zostały złożone wnioski o komunalizację działek w pasie drogowym  

ul. Koronacyjnej i części ul. Nierada oraz o nabycie nieruchomości drogowych od osób fizycznych 

zajętych pod ul. Strugi i ul. Piękną. 

 

26 kwietnia odbyło się okazanie granic drogi w ul. Szerokiej, celem sporządzenia dokumentacji 

geodezyjnej do regulacji stanu prawnego. 

 

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. ul. Kopernika uzyskał wszystkie 

pozytywne opinie i uzgodnienia. W związku z tym  zostanie on ponownie wyłożony do publicznego 

wglądu wraz z prognozą. 

 

Trwa opracowywanie ”Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2011-2015, w 

celu oceny aktualności studium i planów miejscowych miasta Myszkowa.” 

 

Referat Zamówień Publicznych 

zawarte umowy 

- 8 kwietnia z P.P.U.H.  PROENDER  z Damian Łyszczarz z Myszkowa na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót budowlanych dot. 

zadania „ Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego. Cena oferty 22.100,00zł.  

Termin realizacji 18 lipca br., wpłynęła jedna oferta, 

 

- 12 kwietnia z P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika z Boronowa na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej 

nr 793 - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Cena oferty 34.440,00zł. Termin realizacji umowy mija 

10 grudnia br., wpłynęły dwie oferty, 

 

- 20 kwietnia z PRDM MYSZKÓW z Żarek na wykonanie remontów dróg gruntowych. Cena oferty 

217.438,59zł. Termin realizacji umowy – 30 sierpień 2016r., wpłynęło sześć ofert. 



 

- 22 kwietnia z Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji INWESTOR s.c. Maciej Strzałkowski  

z Dąbrowy Górniczej na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej 

 nad termomodernizacją budynku MDK. Cena oferty 5.166,00zł, termin realizacji umowy  

1 sierpnia br., wpłynęła jedna oferta, 

 

unieważnione postępowania 

27 kwietnia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót do zadania „budowa dróg terenie osiedla przy ul. Krasickiego wraz ze 

sprawowaniem nadzoru autorskiego. Postępowanie unieważniono ponieważ cena ofert złożonych w 

postępowaniu przewyższała kwotę, jaką przeznaczyliśmy na sfinansowanie zadania.     

 

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

- 26 kwietnia na budowę placów zabaw w formule zaprojektuj i wybuduj: 

a/ części pierwszej zamówienia – trzy place zabaw w Centrum, oferta ENG Sp. z o.o. z Myszkowa, 

cena oferty 94.300,00zł, wpłynęło 10 ofert; 

b/ w części drugiej zamówienia – plac zabaw na Będuszu, oferta MGIC GARDEN Daniel Gacek  

z Pakości, cena oferty 87.945,00zł., wpłynęło 10 ofert, 

 

- 28 kwietnia na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników 

oraz wykonanie nakładek bitumicznych, wybrano ofertę PRDM Myszków z Żarek, cena oferty 

1.327.419,31zł., termin realizacji 12 grudnia br., wpłynęło pięć ofert. 

 

prowadzone postępowania 

- na usługę „ Realizacja obowiązku gminy w zakresie oczyszczania terenów należących do gminy 

Myszków”, termin składania ofert minął dzisiaj – 1 oferta firmy Saniko. 

  

- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót zadania „Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II”, termin składania ofert minął dzisiaj – 5 

ofert, najtańsza 29.274 zł., najdroższa 51.660 zł. 

 

- na zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej energii elektrycznej w  4 częściach 

zamówienia,  termin realizacji umowy 1.07.2016- 30.06.2017, liczba otrzymanych ofert 9, 12 kwietnia 

minął termin składania ofert, 

 

- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków 

dróg gminnych – III etap, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Termin realizacji zadania do 

20 grudnia 2016r., na poszczególne części zamówienia wpłynęły oferty: 

 cz. 1dot. ul. przebudowy ul. Budowlanej wraz odwodnieniem- 2 oferty, 

 cz.-2 dot. drogi wewnętrznej  przy  ZSP Nr3 wraz z odwodnieniem i oświetleniem- 3 oferty, 

 cz.3 dot. ul. Siewierskiej z odwodnieniem -3 oferty, 

 cz.4 dot. ul. Słowiańskiej z odwodnieniem -2 oferty, 

 cz.5 dot. ul. Włodowskiej z odwodnienia i  przebudową mostu - 1 oferta. 

 Termin składania ofert minął 14 kwietnia. 

 

- na wykonanie, w formule „zaprojektuj i wybuduj” ścieżki rowerowej na odcinku   

Dotyk Jury - Centrum wraz z monitoringiem i oświetleniem, termin składania ofert mija 16 maja.  



 

- na świadczenie usług serwisowych dla 661 instalacji solarnych, termin składania ofert  

do 18 maja 2016r., 

 

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

 termin składania ofert – 30 maja br. 

 

- na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminie Myszków, 

 termin składania ofert do 30 maja br. 

 

 

Wydział  Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Do Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska złożyliśmy wnioski 

 o dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków  

mieszkalnych i obiektów na terenie miasta Myszkowa – IV etap. Mieszkańcy złożyli 54 wnioski  

z czego 45 to demontaż, transport i utylizacja azbestu, a 9 na zebranie azbestu z posesji.    

 

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 

 12 kwietnia odbyłem spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Pohulanka, dotyczące budowa drogi 

 w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W wyniku  spotkania, 

mieszkańcy zaakceptowali projekt budowy drogi wraz z budową dwukierunkowej ścieżki rowerowej, 

po jednej i drugiej stronie chodnika. Drugą część spotkania wypełniła dyskusja na temat ścieżek 

rowerowych na terenie całego miasta. 

 

14 kwietnia przekazaliśmy wykonawcy, którym jest PRDM teren budowy dot. zadania budowa drogi 

w ulicy Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do  

ul. Podgórnej. Prace rozpoczęły się od budowy kanalizacji deszczowej od strony ul. Nowowiejskiej. 

Termin zakończenia robót 31 maja 2018r.  

 

Jutro mija termin  wprowadzania stałej organizacji ruchu na ul. Traugutta. Czynności te prowadzi 

firma Inżynieria Ruchu Drogowego Sp. z o.o. z Częstochowy.  

 

Trwają remonty na drogach gruntowych. Na ulicach Sikorka, Wiśniowa i Kasztanowa  prowadzone są 

roboty remontowe polegające na pokryciu powierzchni płytami  IOMB. Na ulicy Żeromskiego 

częściowo płytami IOMB, częściowo frezem. Zakończyliśmy natomiast uzupełnianie ubytków na 

ulicach: Kowalska, Rymarska i Murarska, Górnicza, Podgórna, Gołębia, Szczygla, Parkowa, Mała 

Szpitalna. Zostało wykonane profilowanie nawierzchni wraz z mechanicznym zagęszczeniem w 

ulicach: Ceramiczna, Klonowa, Sadowa, Nierada, Wesoła.  

  

Trwa pozimowe sprzątanie naszych ulic, prowadzimy również prace związane z ręcznym 

uzupełnianiem ubytków wraz z mechanicznym zagęszczaniem. Prace prowadzi PRDM z Żarek, termin 

ich zakończenia upływa 30 sierpnia br. 

 

Tam gdzie zachodzi taka potrzeba będziemy systematycznie montować oznakowania pionowe, 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i tablice z nazwami ulic. 

 

 



 

Zaproszenie 

Zapraszam Państwa na uroczystość rocznicy zakończenia II wojny światowej, 8 maja o g.12.00 pod 

Pomnik Poległych za Ziemię Myszkowską oraz 29 maja o godz. 14:00 na Ekopiknik „Bezpieczny 

Myszków”, Plac Dworcowy.  

 

 

Prośba 

Powziąłem informację, że w ubiegłym tygodniu jeden z radnych w trakcie rozmowy z pracownikiem 

Wydziału Inwestycji p. Radosławem Halukiem zarzucił, że przetargi organizowane przez Gminę 

Myszków są ustawiane. Jestem zaniepokojony tym faktem i proszę, by takie uwagi kierować do 

właściwych organów ścigania.  

 


