Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 7.05. do 25.06.2015r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Inwestycje
3 czerwca została podpisana umowa na remont dróg gruntowych. Zadanie będzie realizowała
firma EMULAN z Poczesnej, wartość umowy 206.330,37zł.
8 czerwca dokonano odbioru częściowego dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa i
dobudowa oświetlenia ulicznego” dot. ul; Letniskowej, Kowalskiej, Jaśminowej i Młyńskiej.
22 czerwca złożyliśmy do Starostwa Myszkowskiego zgłoszenie wykonania robót
budowlanych dla w/w dokumentacji.

22 czerwca nastąpił odbiór końcowy zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
– III etap.” W przygotowywaniu jest wniosek o zakończeniu budowy do PINB w
Myszkowie.
23 czerwca została podpisana umowa z firmą KAFAWOX” z Myszkowa na pełnienie
nadzoru autorskiego do zadania „Budowa drogi w ul. Traugutta wraz z jej odwodnieniem”.
Termin zakończenia robót planowany jest na 30.10.2016r., wynegocjowana cena to
34.800,00zł. Negocjacje odbyły się po dwukrotnym, nierozstrzygniętym przetargu
nieograniczonym.

Trwają roboty budowlane terenu rekreacyjnego na Pohulance, które zgodnie z umową
powinny zakończyć się 30 czerwca.
Trwają prace projektowe związane dotyczące zadania „Budowa drogi w ulicy Wapiennej z
kanalizacją deszczową . Dokumentację wykonuje firma ABS Ochrona Środowiska z Katowic.
Ta sama firma wykonuje prace projektowe zadania „ Budowa drogi w ul. Podgórnej z
kanalizacją deszczową.
bieżące utrzymanie dróg
Zakończono prace związane z remontem odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja
12 czerwca podpisaliśmy umowę z firmą PRDM Myszków na wykonanie remontów
cząstkowych i nakładek asfaltowych na wybranych drogach gminnych. Zakończyliśmy roboty
na ul. Dworskiej, trwają prace na 8 Marca. Sukcesywnie wykonywane są remonty cząstkowe.
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Zakupiliśmy tablice z nazwami ulic, znaków drogowych wraz ze słupkami oraz urządzenia
bezpieczeństwa ruchu.
Rozpoczęto wdrażanie zadania „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w
UM”
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz planowania przestrzennego
16 czerwca podpisałem akt notarialny dot. zbycia kolejnej działki na terenie strefy przy
ul. Gruchla.
Przygotowaliśmy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców,
zawarliśmy dwa akty notarialne dot. zbycia nieruchomości oraz protokoły uzgodnień
dotyczące zbycia lokali na rzecz najemców.
w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne
Do Wojewody Śląskiego złożyliśmy 12 wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości
drogowych dot. ul. Nierada, Strugi i Pięknej.
Od wojewody otrzymaliśmy dziewięć decyzji o nabyciu nieruchomości dot. ulic Nierada,
Bociania, Nadrzeczna i Wronia.
Do Wydziału Ksiąg Wieczystych złożyliśmy sześć wniosków o urządzenie księgi wieczystej
dla nieruchomości dot. ulicy Wapiennej i Ogrodowej.
Do Starostwa Powiatowego złożyliśmy wnioski o nabycie działek stanowiących część pasa
drogowego ulicy Nierada, Siewierska, Krakowska i Wyzwolenia.
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy
- od 13 lipca zostanie wyłożony projekt „Miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Myszkowa” obejmujący m.in. tereny przemysłowe przy ul. Gruchla
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dyskusja publiczna nad ustaleniami planu
odbędzie się 7 lipca, a uwagi do projektu można składać do 27 lipca.
Referat Zamówień Publicznych
-dokonane wybory
- na „Realizację obowiązku gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszków – I
część zamówienia; złożono dwie oferty, wybrano ofertę Konsorcjum Firm ASA EKO Polska
z Zabrza Lider i MPGK Zabrze –członek, cena oferty- 13.651.200,00zł
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- na zadanie „ Realizacja obowiązku gminy w zakresie utworzenia oraz prowadzenia punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Myszkówzłożono jedną ofertę. Wybrano ofertę SANiKO Myszków, cena oferty 767.232,00zł..
Termin realizacji obu zadań o daty podpisania umowy do 30 czerwca 2019r.
- na realizację zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6” wybrano
ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD Damian Świącik z
Częstochowy. Cena oferty 2.273.668,16zł.
- na zadanie „Zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej energii
elektrycznej”
- w części I dla Gminy Myszków wybrano ofertę złożoną przez RWE Polska S.A. z
Warszawy. Cena oferty 422.594,37zł. termin wykonania zamówienia od daty podpisania
umowy do dn. 30 czerwca 2016r.
- w części II zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Myszków, wybrano ofertę
złożoną przez CORRENTE Sp.z o.o z Ożarowa Mazowieckiego. Cena oferty
188.246,30zł.termin wykonania usługi od daty podpisania umowy do 30 czerwca 2016r.
-w części III zamówienia dla ZWiK Myszków wybrano ofertę firmy NOVUM S.A.
z Warszawy.
- w części IV zamówienia dla PUK SANiKO, MTBS, Domy Samopomocy Społecznej
wybrano ofertę firmy NOVUM S.A. z Warszawy. Termin realizacji zamówienia w części III i
IV od 1.01.2016r. do 30.06.2016r.
- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w ul. Królowej Jadwigi, w ramach zadania
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych- I etap
firmę PRD-M Myszków Sp. z o.o. z Żarek. Cena oferty 245.931,74zł. Termin realizacji do
30 września 2015r.

prowadzone postępowania
- na zadanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Budowa wiat
przystankowych na terenie miasta Myszkowa”, w trakcie badania, złożono pięć ofert. Jest to
trzecie postępowanie, bowiem poprzednie dwa zostały unieważnione, ze względu na znacznie
przekraczającą kwotę jaką przeznaczył zamawiający.
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myszkowie. Termin składania ofert mija 25 czerwca,
- na wykonanie usługi „Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta Myszkowa
w 2015r.”. Składanie ofert do 29 czerwca br.
- na zadanie „Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Myszków- z wyłączeniem jednostek
organizacyjnych Gminy”. Termin składania ofert do 29 czerwca.
unieważnione postępowania
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- na zadnie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania „Budowa mieszkań socjalnych na
terenie przy ul. Szpitalnej”, złożone zostały trzy oferty, cena najkorzystniejszej przewyższa
kwotę przeznaczoną na inwestycję,

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
1 czerwca zawarliśmy umowę z SANiKO na roboty związane z dwukrotnym, obustronnym
wykaszaniem traw i chwastów porastających pasy dróg gminnych. Pierwszy termin umowy jest w
trakcie realizacji i będzie trwał do 30 czerwca br. , a drugi od 1 do 30 września br.. Do tej pory
wykonaliśmy roboty przy ulicach: Towarowej, Włodowskiej, Nadrzecznej, Topolowej, Rymarskiej,
Stolarskiej, Szpitalnej, Folwarcznej, Osińska Góra, Dworskiej.
Od 1lipca 2015r. do 30 kwietnia 2016r. będzie trwał Pilotażowy Program Ekologiczno- Edukacyjny
pt. „Ekologiczny Myszków”. Pragniemy w ten sposób pokazywać i nagradzać gospodarstwa
domowe, które w sposób szczególny dbają o środowisko naturalne. Informacja na ten temat ukaże się
na naszej stronie internetowej oraz zostanie przekazana mieszkańcom w postaci ulotek.
Referat Promocji, Kultury i Sportu
26 czerwca zakończy się rok akademicki Dziecięcego Uniwersytetu. W comiesięcznych zajęciach
uczestniczyło po 150 dzieci z naszego miasta- mamy również słuchaczy z okolicznych miejscowości.
Projekt ten realizowaliśmy i będziemy kontynuować w roku przyszłym we współpracy z Wyższą
Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
3 lipca w Miejskim Domu Kultury zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa
pt. „25 lat samorządu”. Na konferencję zaprosiliśmy mieszkańców miasta jaki i radnych z
omawianego okresu. Materiały konferencyjne znajdą się w Zeszytach Myszkowskich Nr 2. Zeszyty
planujemy wydać początkiem września br.
4 lipca na powstałym obiekcie na Pohulance odbędzie się turniej sportowy kategoriach: tenis ziemny,
tenis stołowy, piłka plażowa, koszykówka, piłkarzy ki. Do udziału w turnieju zaprosiliśmy
myszkowskie stowarzyszenia sportowe.
Jak co roku organizujemy Dni Myszkowa z Telewizją Katowice. W tym roku 4 lipca będziemy gościć
czterokrotnie na ogólnopolskim paśmie TVP Info oraz TVP Katowice. W trakcie przygotowania jest
film na temat miasta, którego bohaterami jak co roku są nasze stowarzyszenia, organizacje, szkoły.

Zaproszenia
Jak co roku zapraszam Państwa na Dni Myszkowa. Imienne karty VIP będą od przyszłej środy do
odebrania w Referacie Promocji.
W dniach 3-5 lipca będziemy gościć delegację z naszych zaprzyjaźnionych miast Koprivnicy i Bekes.
Będziemy gościć też dziecięcy zespół ludowy z Węgier, który wystąpi podczas konferencji naukowej
oraz Dni Myszkowa.
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Zapraszam Państwa na przedstawienie, które gramy po raz drugi. Pieniądze przeznaczymy na rzecz
Stowarzyszenia „Kreatywni”
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