Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 02.02. do 02.03.2017r.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
w zakresie gospodarki nieruchomościami
- 8 lutego została zawarta umowa przeniesienia własności działki przy ul. 1 Maja na firmę
BEZPOL,
- zawarto pięć aktów notarialnych dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- sporządzono pięć protokołów uzgodnień dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców oraz zawiadomienia o wysokości opłat rocznych dla nowych użytkowników
wieczystych,
w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne
- do Wojewody Śląskiego zostało złożonych sześć wniosków o stwierdzenie nabycia
nieruchomości drogowych od osób fizycznych dot. ulicy Nierada, Dworskiej, Piastowskiej
i Batalionów Chłopskich.
-od Wojewody Śląskiego wpłynęło pięć decyzji o nabyciu przez Gminę nieruchomości
dot. ul. Nierada.
- została założona księga wieczysta dla działek zajętych pod drogę w ul. Pogodna,
w przygotowaniu pozostaje wniosek o komunalizacje nieruchomości,
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy
- po wnikliwej analizie wniesionych uwag do projektu planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzielnic Ciszówka i Gruchla część z nich została uwzględniona,
co skutkuje trzecim wyłożeniem projektu lecz tylko dotyczyć on będzie terenów objętych
zmianami. Trwa przygotowywanie korespondencji dla osób, które złożyły uwagi.
Referat Zamówień Publicznych
zawarte umowy
- 14 lutego z firmą PRD-M „Myszków” z Żarek na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu
poprzez modernizację wybranych odcinków dróg gminnych etap III”, obejmujący
przebudowę drogi gminnej ul. Słowiańskiej wraz z jej odwodnieniem,
cena oferty 184.902,44zł., termin realizacji do 30 czerwca br., wpłynęły cztery oferty,
- 16 lutego z firmą GEOPON Maciej Wtorek z Zawiercia na usługę „Wykonanie prac
geodezyjnych” w dwóch częściach zamówienia:
1/dot. pomiarów- cena oferty 49.000,00zł.
2/dot. podziałów- cena oferty 118.900,00zł.,

termin realizacji obu części zamówienia mija 31 października br., na każdą z części złożono
po cztery oferty,
prowadzone postępowania
- na usługę świadczenia usług serwisowych i naprawczych w tym usuwanie awarii 661
instalacji solarnych, złożono sześć ofert, termin realizacji zamówienia 15 grudnia 2018r.
3 stycznia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w cenie 742.824,06zł , którą złożyła
firma FITTERS z Warszawy. W postępowaniu przez jednego z wykonawców zostało złożone
odwołanie do KIO, która 27 stycznia wydała wyrok oddalający odwołanie. Umowa z
Wykonawcą zostanie podpisana 7 marca br.
- na zadanie „Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa”, termin składania
ofert mija 6 marca,
- na usługę „Remediacja terenu zdegradowanego i likwidacja źródeł szczególnie
negatywnego oddziaływania na środowisko przy ul. Osińska Góra 3”, termin składania ofert
minął 23 lutego, złożono trzy oferty,
- na usługę nadzoru w branży wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej dotyczącą zadania
„Budowa mieszkań socjalnych”, termin składania ofert mija 6 marca,
- na budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w częściach:
część nr 1 – wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania „Boisko na 5-tkę” (teren
ZSP Nr 5)
część nr 2- wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania „Budowa obiektu
sportowego- bieżni lekkoatletycznej i urządzeń street workout park” ( teren ZSP Nr 2)
cześć nr 3- wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania „Park leśny Michałów”.
Dla wszystkich części zamówienia termin składania ofert mija 15 marca br.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- 8 lutego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę EKO-PRECYZJA
z Ustronia na opracowanie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
gminy Myszków za rok 2016”, cena oferty 3.000,00zł., termin realizacji 28 kwietnia br.
(wpłynęło siedem ofert),
- 16 lutego została zawarta umowa z firmą INTENSIVE Tomasz Woźniak z Wrocławia
na zakup biodegradowalnych i kompostowych worków, cena oferty 97.408,62zł, termin
realizacji umowy 30 dni od daty podpisania, (wpłynęły trzy oferty)
- 6 lutego wybrano firmę SID Szkolenia i Doradztwo z Warszawy na realizacje usługi
„Weryfikacja taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na terenie miasta Myszkowa na okres 1.04. 2017- 31.03.2018r”, cena oferty
6.027,00zł. (złożono dwie oferty),

- 1 lutego została zawarta umowa z firmą F.P.H.U. SZANTA Klaudiusz Grochola
ze Świętochłowic na usługę wiosennej i jesiennej pielęgnacji skwerów na terenie miasta,
cena usługi to 19.980,00zł,
- Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę właściciela nieruchomości działki
przy ul. Helenówka w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów z miejsca
nieprzeznaczonego do ich składowania,
- do 15 marca mieszkańcy Myszkowa mogą składać wnioski na działania związane
z pozbywaniem się wyrobów zawierających azbest. Do chwili obecnej mamy 22 wnioski.
Wydział Rozwoju Miasta
-27 lutego do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dofinansowanie adaptacji
budynku internatu na lokale socjalne w ramach projektu „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego
w gminie Myszków”,
- zakończone zostały konsultacje społeczne „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta
Myszkowa na lata 2017-2030”, raport został zamieszczony na BIP-ie oraz przesłany
do zaopiniowania do jednostek i organów określonych w ustawie o rewitalizacji.

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
- Starosta Myszkowski wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej
„Budowa drogi w ul. Podgórnej wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Decyzja stanie się
ostateczna z początkiem marca,
- z firmy TAURON otrzymaliśmy projekt porozumienia w ramach którego firma wykona
przebudowę kabli niskiego i średniego napięcia kolidującego z naszą inwestycją na Dotyku
Jury. Do projektu wniesiemy swoje uwagi,
- 21 lutego odbył się odbiór końcowy zadania „Budowa chodnika na odcinku
ul. Nowowiejskiej od ronda przy przejeździe kolejowym do zbiegu z ul. Wronią”
- 21 lutego z powodu przewyższającej ceny ofert na zadanie z budżetu partycypacyjnego
„Asfaltowa Palmowa” postępowanie zostało unieważnione.
Referat Promocji, Kultury i Sportu
Coraz większą popularnością cieszy się nasza usługa SMS-owa dot. informowania
mieszkańców o ważnych projektach i wydarzeniach w mieście, mamy już 430 numerów
telefonów.

