Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
Od 18 czerwca do 28 sierpnia 2014r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
inwestycje bieżące
Trwają roboty w ramach zadania „Budowa dróg w ulicach Myśliwska, Zajęcz, Sarnia, Lisia,
Rysia oraz parkingu przy ul. Granicznej”. Ze względu na przebudowę gazociągu oraz
urządzeń elektroenergetycznych wydłużono termin realizacji zadania do dnia 23 października.
Budowa parkingu przy ul. Granicznej oraz roboty w ul. Sarniej są prawie na ukończeniu ,
zaawansowane są roboty w ul. Zajęczej, najmniejszy front robót został wykonany w
ul. Myśliwskiej.
13 czerwca został przekazany plac budowy zagospodarowania terenu wokół MDK i skweru
przy ul. 3 Maja. Ze względu na roboty związane z zabezpieczeniem komory ciepłowniczej,
termin robót wydłużono o 28 dni.
5 sierpnia przekazano plac budowy dot. budowy parkingu przy ul. Sucharskiego. Do tej pory
wykonane zostały roboty ziemne związane z rozbiórką i wykonaniem podbudowy. Termin
zakończenia zadania planowany jest na 23 września.
Trwa termomodernizacja budynku ZSP Nr 5. Zakończenie robót, zgodnie z umową,
mija 30 września.
Na kolejnym etapie realizacji jest zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej III
eta”. Trwają prace związane z przyłączaniem obiektów do nowej sieci kanalizacyjnej.
W sierpniu przystąpiono do odtworzenia nawierzchni ul. Górnej i Średniej. W następnej
kolejności będą odtwarzane nawierzchnie w ul. Stalowej i bocznej od ul. Spółdzielczej.
Do 20 września planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji
programowo-przestrzennej na zadanie „ Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z
kanalizacją sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego.
inwestycje zrealizowane
30 czerwca zakończyliśmy roboty budowlane, a 21 sierpnia otrzymaliśmy pozwolenie na
użytkowanie skate parku na terenie ZSP Nr 3.
W ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację wybranych
odcinków dróg gminnych- I etap” zakończono budowę drogi w Skłodowskiej (23 czerwca)
ul. Polnej (28 lipca).

Bieżące utrzymanie dróg
Wszystkie drogi bitumiczne na terenie miasta objęliśmy cząstkową naprawą nawierzchni.
Trwają remonty ulic na których pojawiają się uszkodzenia. Termin umowy z Wykonawcą
mija 2 grudnia br.
Zakończono remont cząstkowy w postaci nakładki asfaltowej, położenia krawężników i
kostki brukowej na całym remontowanym odcinku w ul. Mrzygłodzkiej.
Wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej na Pl. Dworcowym i położono nową nakładkę
na remontowanym odcinku.
Wykonano remont mostu drewnianego na ul. Ogrodowej.
Zakończono roboty związane z odnowieniem poziomych znaków drogowych na drogach
gminnych.

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
gospodarka nieruchomości i planowania przestrzennego
30 czerwca odbyły przetargi na zbycie trzech działek przy ul. Gruchla. W wyniku przetargu
zbyto działkę. Termin podpisania drugiego aktu notarialnego został wyznaczony na koniec
października.
Zawarto siedem aktów notarialnych dot. sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców.
Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości podlegających zbyciu
na rzecz najemców.
Sporządzono 25 aktualizacji, opłat rocznych dot. gruntów oddanych w użytkowanie
wieczyste.
regulacja dróg
Od Wojewody Śląskiego wpłynęło sześć decyzji o nabyciu nieruchomości zajętych pod drogi
gminne w ul. Małej Szpitalnej, Ogrodowej, Słonecznej, Sadowej i Grzybowej.
Została założona księga wieczysta dla działek zajętych pod drogę w ul. Cmentarnej.
Do Wojewody Śląskiego został złożony wniosek o komunalizację działek wchodzących w pas
drogowy ul. Słonecznej.
polityka przestrzenna Gminy
Przygotowano wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta Myszkowa dla dwóch części;

- w obrębie Ciszówka i Gruchla,
W obrębie centrum miasta- ul. Pułaskiego, wiaduktu w ciągu ul. Pułaskiego i ul. Kopernika.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
25 czerwca podpisaliśmy umowę na dostawę biodegradowalnych i kompostowych worków
do selektywnej zbiórki zielonych i spożywczych odpadów. Worki na odpady kuchenne i
spożywcze są dostarczane właścicielom nieruchomości poprzez firmę zbierającą odpady,
natomiast worki na odpady zielone znajdują się w SANiKO, skąd każdy mieszkaniec miasta
może je sobie pobrać.
10 lipca podpisaliśmy umowę na dodatkowy odbiór odpadów komunalnych w zabudowie
wielolokalowej. Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2015r. i przewiduje
20 dodatkowych odbiorów, selektywnie zbieranych odpadów. Dodatkowe odbiory są
spowodowane przeładowaniem pojemników w zabudowie wielolokalowej.
16 maja podpisaliśmy umowę na dostawę 35 szt. betonowych koszy ulicznych, które będą
ustawione wzdłuż ulic: 1 Maja, Jana Pawła II i Kościelnej.
W dn. od 23 czerwca do 4 lipca odbywało się czyszczenie dróg gminnych, po obu stronach
jezdni, przy użyciu mechanicznej zamiatarki na łącznej długości47,3km.
Rozpoczęliśmy IV etap zadania związanego z dofinansowaniem usuwania wyrobów
azbestowych. Zebraliśmy 38 wniosków od mieszkańców. Czekamy na rozpatrzenie naszego
wniosku przez WFOŚiGW w Katowicach.

Referat Zamówień Publicznych
zawarto umowy:
10 lipca z firmą F.H.SYSTEM z Nawojowa na roboty budowlane zadania „ Budowa
szkolnego placu zabawa w ramach programu „Radosna szkoła” na terenie SP Nr 4”. Termin
zakończenia robót 8 września. Cena oferty 118.971,50zł.
22 lipca z firmą Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga z Rudy
Śląskiej na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu
poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – II etap.” Cena oferty
127.182,00zł. Termin realizacji 30.09.2014r.
13 sierpnia z L-Concept Leszek Karasiński z Wrocławia na wykonanie dokumentacji
projektowej ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw przy ul. Spółdzielczej. Cena oferty
20.910,00zł. Termin wykonania 1.09.2014r.

14 sierpnia z Centrum Komputerowym Planeta z Tychów na dostawę i montaż zestawów
komputerowych, drukarek oraz urządzeń WiFi w ramach projektu „Rozwój i dostęp do
Internetu w Gminie Myszków dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.
Cena oferty 208.116,00zł. Termin realizacji 8.09.2014r.
prowadzone postępowania
- 27 sierpnia złożono sidem ofert na „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Myszkowa”,
- do dzisiaj składane są oferty na wykonanie zadania „Dobudowa oświetlenia ulicznego”,
- do 29 sierpnia na transport i odbiór odpadów w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2014”
wybrano ofertę
złożoną przez ETEC Sp. z o.o. z Olkusza na realizację zadania „Budowa wydzielonego
oświetlenia ulicznego w ul. Partyzantów na odcinku od ul. 8 Marca do PUP”. Cena oferty
163.471,81zł.
MZEASiP
W dniu 21 sierpnia 2014r. Komisja ds. Stypendium Samorządu Myszkowa przyznała
12 stypendiów w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego OMNIBUS” za rok
szkolny 2013/2014 dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Inne
W sprawie dostaw ciepła przez Papiernię dla naszych mieszkańców w dzielnicy Mijaczów od
jesieni ubiegłego roku, odbyłem szereg spotkań zarówno z firmą Calor, reprezentantami
wspólnot mieszkaniowych, jak i kolejnymi przedstawicielami Zarządu Papierni. Wobec
niejednoznacznej postawy Papierni, zorganizowałem w miesiącu lipcu, spotkanie z
mieszkańcami by zdecydować o innym dostawcy ciepła. Jednak, na ostatnim, sierpniowym
spotkaniu przedstawiciele Papierni zapewnili nas, że fabryka otrzymała fundusze i weszła w
proces restrukturyzacji zakładu. Fakt ten, zdaniem Papierni, powoduje, że dostawy ciepła w
okresie grzewczym nie będą przerywane. Poprosiłem by o zaistniałej sytuacji, poprzez
lokalne media, Papiernia poinformowała swoich odbiorców.
Normująca się sytuacja wokół MTBS-u potrzebuje również Państwa wsparcia. Wierzę, że
leży nam na sercu dobro naszej spółki, które jest również miejscem pracy naszych
mieszkańców. Myślę również, że pragnieniem nas wszystkich jest, by nasze jednostki stawały
się wizytówką miasta. Dlatego też, zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie MTBS-u, z
uszanowaniem kompetencji prezesa i załogi MTBS-u.
Dobra współpraca z włoską firmą Weir Gabbioneta zaowocowała zakupem instrumentów
muzycznych do naszej nowo otwieranej szkoły muzycznej. Mam również zapewnienie, że
firma w przyszłych latach będzie wspierać kolejne nasze placówki oświatowe.
1 września przypada kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Zapraszam Państwa na
uroczystości w tym dniu o g.12.00 pod Pomnikiem Poległych za Ziemię Myszkowską.
W tym samy dniu, o g. 17.00 odbędzie się uroczyste otwarcie naszej Szkoły Muzycznej I
stopnia. Również serdecznie zapraszam Państwa na tę uroczystość.

