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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego  

od  22.11. do 27.12.2018r. 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

w zakresie gospodarki nieruchomościami 

-sporządzono wykazy nieruchomości dotyczące: oddania w użytkowanie wieczyste działki 

przy ul. Wyszyńskiego na rzecz Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zamian 

 za nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. 1 Maja oraz wykaz 

nieruchomości zabudowanych, w których lokale mieszkalne zostały przeznaczone do zbycia 

na rzecz najemców, 

 

- zostały zawarte trzy akty notarialne dot. zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 

 

- w związku ze wzrostem wartości nieruchomości gminnych, sporządzono 14 aktualizacji 

opłat rocznych dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, 

 

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

-do Wojewody Śląskiego złożono 12 wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości 

drogowych, pochodzących od osób fizycznych, dot. ulic: Żareckiej, Projektowanej, Nierada 

 i 8 Marca, 

 

- od Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy trzy decyzje o nabyciu działek w drodze 

komunalizacji dróg gminnych dotyczących ul. Dworskiej i ul.Strugi, 

 

- dla działek zajętych pod drogi gminne w ul. Palmowa, Siewierska i Porębska została 

założona księga wieczysta, 

 

- w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

- od 27 października zaczęło obowiązywać pięć planów zagospodarowania przestrzennego 

 i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, opublikowanych 12 października  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

Referat Zamówień Publicznych 

zawarte umowy 

- 8 listopada z firmą APW Inżynieria Grzegorz Rzepiela z Sosnowca na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, dot. przebudowy drogi w ul. Włodowskiej wraz z jej 

odwodnieniem oraz remontem mostu, cena oferty 18.600,00zł., termin realizacji 

 do 30 kwietnia 2019r., wpłynęły dwie oferty, 

 

- 15 listopada z firmą AK-Bud Konrad Galant z Częstochowy na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót 

budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad dokumentacją dla zadań: 

1/ „Budowa drogi w ciągu ul. Granicznej”, 2/”Przebudowa drogi w ul. Dworskiej, 
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 w miejscowości Jaworznik”, cena oferty 140.220,00zł., termin realizacji zadania- 

 od daty podpisania umowy do dn. 30 listopada 2020r ( dla wykonania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych 

dla ul. Dworskiej do 31 marca 2019, a dla ul. Granicznej do 31 lipca 2019), wpłynęło pięć 

ofert, 

 

- 21 listopada z firmą Eco-Team Sp. z o.o., Sp. k. z Częstochowy na realizację zadania 

„Zmniejszenie niskiej emisji poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach 

jednorodzinnych, cena oferty 5.336.193,30zł., termin realizacji 31 maja 2019r.,  

wpłynęły dwie oferty, 

 

- 26 listopada z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” z Żarek 

 na przebudowę dwóch odcinków drogi w ciągu ul. Plac Sportowy, cena oferty 448.955,89zł., 

termin realizacji umowy 30 września 2019r., wpłynęły dwie oferty, 

 

- 29 listopada z Zakładem Transportowo-Handlowo-Usługowym Krupiński Stanisław  

z Wrzosowej, na  realizację dwóch zadań: 

1/Przebudowa i budowa sieci wodociągowej ul.Ogrodowej i bocznej Ogrodowej wraz  

z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych, 

2/ Budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową, cena oferty  

dla obu zadań 4.343.842,63zł., termin realizacji 31 lipca 2020r/., wpłynęły trzy oferty, 

 

-12 grudnia z firmą Elektro-Trans-Bud Robert Sokół z Myszkowa na realizację zadania  

w ramach budżetu partycypacyjnego „Wyrównanie nawierzchni w ul. Pięknej”, cena oferty 

84.203,34zł., termin realizacji 21 grudzień br., wpłynęły trzy oferty, 

 

- 17 grudnia z Pocztą Polską S.A. Warszawa na „Świadczenie usług pocztowych dla Gminy 

Myszków z wyłączeniem jednostek organizacyjnych gminy”, cena oferty 404.942,10zł., 

termin realizacji 01.01.2019 do 31.12.2020, wpłynęła jedna oferta, 

 

- 20 grudnia z Konsorcjum firm: P.P.U.H. „Libud Libera” Sp.j.  z Sosnowca, Partner „Libud 

Asfalty” z Sosnowca na przebudowę drogi i budowę chodnika wraz z odwodnieniem 

 w ul. Ceramicznej, na odcinku od ul. Słowackiego do posesji 9b, cna oferty 699.999,84zł., 

termin realizacji umowy od dnia  jej zawarcia do 28.06.2019r., 

 

 

unieważnione postępowanie 

- 15 listopada na „Świadczenia usług pocztowych dla Gminy Myszków z wyłączeniem 

jednostek organizacyjnych gminy”,  nie wpłynęła żadna oferta, 

-16 listopada na zadanie „Położenie nawierzchni bitumicznej na ulicy Pogodnej, na odcinku 

od posesji nr 6 do posesji nr 15”, najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała kwotę jaką 

zamawiający przeznaczył na to zadanie, 
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wszczęte postępowania  

-na usługę sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta – III edycja, termin składania ofert minął 27 listopada, złożono 9 ofert, 

 

- na „Budowę drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną 

 oraz przebudowę oświetlenia ulicznego”, termin składania ofert minął 18 grudnia,  

złożono cztery oferty, 

 

- na zadanie likwidacji rozlewiska w ul. Nadrzecznej, termin składania ofert minął 20 grudnia, 

złożono dwie oferty. 

 

- 12 grudnia dokonano wyboru oferty na świadczenie usług serwisowych i naprawczych,  

w tym usuwanie awarii, dla 661 funkcjonujących instalacji solarnych, wartość umowy 

497.110,65zł., termin realizacji umowy od  jej zawarcia do 14.12.2020r. ,  

wpłynęła jedna oferta od  firmy Fitters  z Warszawy 

 

Wydział Rozwoju Miasta 

- złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Drugi etap modernizacji oświetlenia 

ulicznego”, wartość dofinansowania 478.005,16zł. na modernizację 291 opraw świetlnych, 

 

- pozytywnie został oceniony projekt pn. „Przedszkole nr 2- nowe miejsca edukacji 

przedszkolnej w Gminie Myszków, wartość dofinansowania 457.919,16zł., jesteśmy w 

trakcie sporządzania umowy,  na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 

- do Wojewody Śląskiego został złożony wniosek o wypłatę dotacji na zrealizowany projekt  

przebudowy drogi w ul. Budowlanej oraz przebudowy drogi przy Przedszkolu Nr 3, 

wysokość  dotacji to 670.250,00zł., 

 

-do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu „Wymiana systemów grzewczych c.o.  

na systemy ekologiczne w formule grantowej, w Gminie Myszków” wpłynęły uwagi 

formalne, stanowisko Gminy zostało przesłane 19 grudnia br., 

 

- 27 listopada projekt „Przebudowa drogi w ul. Szpitalnej w Myszkowie wraz z budową 

chodnika i ścieżki rowerowej” został zakwalifikowany na ostateczną listę rankingową  

w kategorii dróg gminnych, objętych dofinansowaniem, w ramach Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Projekt oczekuje 

 na ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego, wartość dofinansowania 1.414.159,00zł. 

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 

-  w ramach rozeznania rynku 8 listopada została zawarta umowa z firmą Kafawox  

z Myszkowa  na uporządkowanie działki przy Orliku w Mrzygłodzie, wartość umowy 

11.500,00zł. Roboty zostały odebrane 22 listopada, jednak w trakcie realizacji umowy 

wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, na które zawarto odrębną umowę. 

Roboty zakończono 4 grudnia, wartość umowy 3.499,35zł. 
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- 23 listopada zostały odebrane prace remontowe dot. gruntowych w ciągu ulic: 

Projektowanej, Ludowej, Żurawiej, Partyzantów, Porębskiej i Piastowskiej     

 

- 28 listopada odbył się odbiór końcowy wielofunkcyjnego boiska przy Przedszkolu  Nr 4, 

wykonawca za nie dotrzymanie terminu umowy został obciążony karą umowną,  zadanie 

zostało realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego, 

 

- 4 grudnia, po raz kolejny, wykonawca dokumentacji  na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych – III etap ul. Siewierska” został 

wezwany do wyjaśnienia i uzupełnienia przedłożonej dokumentacji projektowej, 

 

- 10 grudnia zostały odebrane ostatnie remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej na 

drogach w ul. Okrzei, Poprzecznej, Gruchla, Jaworznickiej 

 

- 11 grudnia zostały zakończone roboty remontowe na drogach gruntowych poprzez ułożenie 

płyt JOMB w ulicach: Buraczana, Chmielna, Grabowa i Orla, 

 

- 12 grudnia, Wykonawca przekazał nam kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją 

pozwolenia na budowę dot. budowy odcinka chodnika w ul. Kr. Jadwigi, w tym samym dniu 

przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy,  

 

- 13 grudnia nastąpił odbiór techniczny zatok parkingowych przy ul. Sucharskiego. Powstało 

39 nowych miejsc parkingowych, 

 

- 13 grudnia przekazano teren budowy pod realizację zadania „Wyrównanie nawierzchni  

w ul. Pięknej”, roboty zostały zakończone i odebrane 20 grudnia br.,  

 

  

Różne 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzę Państwu wszelkiej pomyślności zarówno w 

życiu zawodowym jak i prywatnym 

 

6 stycznia zapraszam na koncert kolęd, który w tym roku odbędzie się w kościele św. 

Stanisława o g. 16.00.  


