Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 26.03.2013 do 09.05.2013r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Wojewoda Śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację budowy dróg na terenie osiedla
mieszkaniowego przy ul. Krasickiego. Decyzja jest ostateczna.
Do Starostwa Powiatowego dokonano zgłoszenia robót budowlanych placu zabaw przy SP 6
w ramach projektu „Radosna szkoła”.
18 kwietnia zawarto umowę z firmą PRO-POMIAR z Częstochowy, w ramach zapytania
ofertowego, na wykonanie opracowania projektowego wymiany dachu na budynku
przedszkola nr 3.
Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na ujęcie zadania „przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 791 (Al. Wolności) wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnejaktualizacja dokumentacji projektowej” w „Planie rzeczowo-finansowym inwestycji i
remontów na drogach województwa śląskiego w 2013r”. Decyzję o udzieleniu pomocy na
realizację zadania, w formie uchwały, podejmie Zarząd Województwa Śląskiego.
Dzisiaj, firma Skanska zgłosiła zakończenie robót. Jutro, nasi inspektorzy nadzoru przystąpią
do ich odbioru. W przyszłym tygodniu przekażemy dokumentacje budowy do Starostwa
Powiatowego, którego służby mają 21 na dopuszczenie ronda do użytkowania.
Referat Zamówień Publicznych
Wyłoniony został wykonawca na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji solarnych. Jest to
firma „SOLVER” Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór. Wartość umowy 4.977.755,12zł. Umowa
została podpisana 7 maja.
08 maja, minął termin i odbyło się otwarcie dwóch ofert jakie wpłynęły na remont cząstkowy
nawierzchni bitumicznych i chodników. Ten późny termin wynika z unieważnienia przetargu
w dniu 17 kwietnia.
13 maja, mija również termin składania ofert na wykonanie remontu dróg gruntowych.
W trakcie postępowania przetargowego są projekty
-„Bankowa obsługa budżetu miasta Myszkowa oraz wszystkich jednostek organizacyjnych
miasta” – składanie ofert do 10 maja
- „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych
wykluczeniem”- termin składania ofert do 24 maja,
-„Dostawę zestawów komputerowych w ilości 88 szt. oraz drukarek – 84 szt. w ramach
zadania „Dostęp do Internetu…”- do 24 maja.
Jesteśmy w trakcie wyboru oferty na:
- zakup energii elektrycznej do nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego przy ul. 1 Maja,
- realizację zadania Gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Myszków.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
Gospodarka nieruchomościami i planowania przestrzennego
15 maja odbędzie się kolejny przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Spacerowej w
Myszkowie. Cena nieruchomości została znacznie obniżona o 25%

Zawarto umowy z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonanie operatów szacunkowych w
2013r.
Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne
- do Wojewody Śląskiego złożono wniosek o stwierdzenie nabycia nieruchomości
dotyczących ul. Czarnieckiego,
- do Starosty powiatowego złożono wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości
dotyczących ulic: Reja, Sarniej, Lisiej i Rysiej.
Gmina, w formie decyzji, nabyła nieruchomości dot. ulic: Reja, Wroniej i Prusa.
Złożono wnioski o urządzenie księgi wieczystej nieruchomości stanowiących własność
Gminy, a dot. ulic: Sarniej, Rysiej, Waryńskiego, Krótkiej i Ludowej.
17 kwietnia odbyło się okazanie granic drogi gminnej ul. Zamenhoffa, niezbędnej do regulacji
stanu prawnego drogi.
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta
Trwa procedura sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta. Wprowadzane są uwzględnione uwagi oraz odpowiedzi na pisma z
uwagami.
6 maja rozpoczęło się wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej
części Nowej Wsi, które potrwa do 4 czerwca. Dyskusja publiczna nad planem odbędzie się
21 maja, uwagi do projektu planu można składać do 18 czerwca br.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
15 kwietnia, do WFOŚiGW złożyliśmy wniosek o dofinansowanie wymiany pokryć
azbestowych- III etap.
Od 15 do 19 kwietnia trwała akcja zbierania zużytych baterii. Każdy z mieszkańców miasta
mógł w wyznaczonych miejscach, pozbyć się również zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. W sumie, zebrano 2 224 kg elektroodpadów.
Od 15 do 25 maja w 35 wybranych punktach miasta zostaną ustawione pojemniki na
pozimowe zanieczyszczenia.
W drugiej połowie maja odbędzie się akcja –likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie
miasta.
Przez cały czas prowadzone są prace porządkowe na naszych skwerach, zieleńcach i ulicach.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli
By w części chociaż, pomóc rodzicom i stworzyć warunki do przyjęcia większej liczby 3 i 4 –
latków zaadoptujemy pomieszczenia świetlicy środowiskowej przy Przedszkolu Nr 5.
Pozwoli nam to przyjąć dodatkowo 50 dzieci, tworząc dwie grupy. Roczny koszt utrzymania
tych dwóch oddziałów to kwota 200 tys.zł. W tym budżecie, koszty po stronie wydatków
zwiększą się o 70 tys. zł.
Świetlica Środowiskowa od września będzie mieściła się w ZSP Nr 3.
18 kwietnia, w drodze konkursu, zostali wyłonieni nowi dyrektorzy szkół:
Przedszkole Nr 1 p. Barbara Cupiał
ZSP Nr 3 –p. Bożena Raczek
SP Nr 4- p. Jacek Woś ( od 1 lipca)

Inne
29 kwietnia spotkałem się z Wiceministrem Skarbu Panem Rafałem Baniakiem. Spotkanie to
było wynikiem korespondencji i rozmów jakie prowadzę z Ministerstwem Skarbu od
ubiegłego roku, a które dotyczą przejęcia terenu po PKS-ie w centrum miasta. Rokowania
tych rozmów są dobre. Czekamy jaką decyzję podejmie Minister Skarbu.
W poniedziałek 6 maja zorganizowałem spotkanie przedsiębiorców mających zakłady na
terenie byłego Mystalu i ZE Tauron. Spotkanie dotyczyło dostawy energii i ewentualnej
inwestycji ZE Tauron w tym zakresie. Jako właściciele działki na Gruchli jesteśmy żywotnie
zainteresowani tym porozumieniem.
Gratuluję Panu Dariuszowi Muszczakowi zdobycia dwóch złotych medali na
XIII Mistrzostwach Polski w Armwrestlingu, w kategorii do 100 kg. Wierzę, że ten
medalowy marsz potrwa jeszcze bardzo długo, czego wszyscy serdecznie Panu życzymy.
Profesjonalizm i ogromna praca Ego Trip doprowadził nasz zespół do finału w polsatowskim
programie Must Be The Music. Dojście tak wysoko to już ogromny sukces. Teraz potrzeba
jeszcze głosów nas wszystkich. Zapraszam Państwa w niedzielny wieczór przed telewizory
oraz proszę o głosowanie na nasz zespół.
Nasz Teatr Fajrant zaprasza Państwa na spektakl 11 maja „Co w sercu to na widelcu”.
2 czerwca w niedzielę, zapraszam Państwa na EKO Piknik Rodzinny zorganizowany przez
MOPS, Straż Miejską i Wydział Ochrony Środowiska. Piknik rozpoczynamy o g.13.00 w
dzielnicy Podlas. Gościem specjalnym będzie aktor Robert Moskwa, a w programie kino 5Dsymulacja czołowego zderzenia z samochodem, symulator wywracania się samochodu,
miasteczko ekologiczne, informacja na temat śmieci, gry, konkursy i zabawy dla dzieci.

