Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 6 marca do 4 kwietnia 2014r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
inwestycje bieżące
Trwają roboty termomodernizacyjne przy budynku ZSP Nr 5
17 marca nastąpił odbiór końcowy przepustu na ul. Dworskiej.
Wartość robót to ponad 330 tys. zł. Czekamy na wydanie decyzji na użytkowanie przepustu.
Dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw, w ramach zadnia „Radosna szkoła”,
została zwrócona projektantowi, celem uzupełnienia braków.
14 marca został przekazany wykonawcy plac budowy pod skate park.
utrzymanie bieżące dróg
Na części ulicy Dworskiej oraz na ul. Pięknej i Wyzwolenia położyliśmy nakładki asfaltowe.
Kontynuowane są remonty nawierzchni dróg bitumicznych. Prace wykonuje PRDM
„Myszków”.
Rozpoczęły się roboty na drogach gruntowych. Na ul. Miedzianej zostaną położone płyty, na
pozostałych drogach zostanie poprawiona nawierzchnia. Termin zakończenia prac upływa 30
czerwca br.
O nowe, zostały uzupełnione, pionowe znaki drogowe w ulicach: Waryńskiego, Partyzantów,
Jedwabnej i 3 Maja.
Naprawiono znaki drogowe w ulicach: Piłsudskiego, Stalowej, Żelaznej, Pożarowej i
Strażackiej.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
gospodarka nieruchomości i planowania przestrzennego
Przygotowano przedmiot zlecania dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie operatów
szacunkowych.
Przygotowano wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
regulacja dróg
Do Wojewody Śląskiego złożono trzy wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości dot. ul.
Wyzwolenia i Cmentarnej.
Do Starostwa Powiatowego został złożony wniosek o nabycie nieruchomości dot. ul.
Klonowej i Słonecznej.

Dla części działek zajętych pod ul. Parkową została założona księga wieczysta.
20 marca odbyło się okazanie granic drogi w ul. Nierada, a w dniach 25,26 i 27 marca ul.
Dworskiej w związku ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do regulacji
stanu prawnego.
Do Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono wniosek o urządzenie księgi wieczystej dot. ul.
Klonowej.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
W ramach prac społecznie – użytecznych rozpoczęło się pozimowe sprzątanie ulic.
20 marca została zawarta umowa na usługi zielarskie na skwerach i zieleńcach należących do
miasta.
1 kwietnia odbyła się już kolejna akcja „Posadź swoje drzewko na wiosnę”. Rozdaliśmy
ok. 400 szt. drzew i krzewów z gatunku berberys, wierzba japońska, „hakuro nishiki,
trzmielina europejska i lipa.
Od 2 kwietnia w aptekach przy ul. Piłsudskiego 66, Kościuszki 27k i Wolności 25 pojawią się
pojemniki na przeterminowane i niewykorzystane leki. Udało się podpisać porozumienie z
tymi trzema aptekami, na mocy którego nasi mieszkańcy mogą bezpłatnie pozbywać się tych
niepotrzebnych leków. Leki będzie odbierało nasze SANiKO.
Od 1 do 12 kwietnia trwa akcja wystawiania pojemników dla mieszkańców, na
zanieczyszczenia z pozimowego sprzątania chodników.
Od 8 kwietnia rozpocznie się wydawanie stojaków dla osób, które do 20 stycznia, dokonały
jednorazowej opłaty za śmieci na rok 2014.
NFOŚiGW pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek o dotację na opracowanie „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Myszków”. Wartość dotacji to ponad 38 tys. zł.
Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego został złożony wniosek o przekazanie dotacji celowej
dla 20 rolników na zwrot podatku akcyzowego w kwocie ponad 22 tys. zł.
Do 30 maja nasi mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie na usunięcia pokryć
azbestowych.
Referat Zamówień Publicznych
zawarte umowy :
- z ENG Sp. z o.o. Myszków na budowę skateparku, wartość robót to297.421,26 zł. Termin
zakończenia 30 czerwca.

- z PUK SANiKO w Myszkowie na zadanie „Realizacja obowiązku w zakresie stworzenia
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Myszków.
Wartość wybranej oferty 178.200,00zł. Umowa obowiązuje od 1 kwietnia 2014 do 30
czerwca 2015r.
- Pocztą Polska S.A na świadczenie usług pocztowych dla Gminy z wyłączeniem jednostek
organizacyjnych gminy. Wartość wybranej oferty 131.621,35zł.
- z PRD-M „Myszków” na przebudowę drogi w ul. Skłodowskiej – koło Przedszkola Nr 4,w
ramach zadania- poprawa bezpieczeństwa ruchu, poprzez modernizację wybranych dróg
gminnych – I etap. Cena oferty 237.251,35zł. Termin wykonania 30 czerwca br.
prowadzone postępowania
-na „Rozbudowę istniejącej infrastruktury sieci szerokopasmowej- oferta podlega badaniu
- na zaciągniecie kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta – termin składania ofert mija
24 kwietnia.
Wydział Rozwoju Miasta
Z WFOŚiGW otrzymaliśmy informację, że pozytywnie rozpatrzono nasze wnioski i nasze
szkoły znalazły się na liście beneficjentów. Na ZSP-Nr 5 przyznano nam 697.265,00zł dotacji
i 1.224.247,00zł pożyczki, a na SP-Nr 6 262.449,00zł dotacji i 747.264,00 zł pożyczki.

