Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 27.06 do 29.08.2013r.
Wydział Infrastruktury miejskiej i Inwestycji
8 sierpnia z firmą P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika podpisano umowę na zadanie „Budowa
drogi łączącej ul. Wyzwolenia z Batalionów Chłopskich”. Wartość robót wynosi
160.983,20zł, a termin zakończenia to 5 listopada.
27 sierpnia podpisaliśmy umowę z firmą BUD-WOD-BIS s.c Wodecki i Wspólnicy z
Katowic na budowę placu zabaw przy SP 6, na Nowej Wsi, w ramach zadania „Radosna
szkoła”. Wartość zadania 118.415,18zł, a termin realizacji to 26 październik.
Do 16 września planowane jest przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
modernizację dróg gminnych w ul. Piękna, Skłodowskiej, Królowej Jadwigi, Waryńskiego,
Polna – pierwszy etap.
W trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę Wielobranżowego Przedsiębiorstwa
Inwestycyjnego „WUDIMEKS” Sp. z o.o. z Częstochowy na pełnienie nadzoru
inwestorskiego zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej III etap”. Wartość
zamówienia 55.874,00zł.
20 sierpnia firmie „BUD-REM z Zawiercia, został przekazany plac budowy zadania
„Budowa drogi przy Przedszkolu Nr 2. Termin zakończenia robót planowany jest na 15
listopada.
Trwają roboty brukarskie w ul. 3 Maja. Wykonawca musiał likwidować kolizje, które
pojawiły się w trakcie robót budowlanych:
- kanał ciepłowniczy- skucie betonowego sarkofagu na pokrywie,
- obniżenie i przełożenie sieci technicznych,
- obniżenie ułożonych kabli energetycznych.
Już teraz mogę powiedzieć, że to, co przez ostatnie lata było przyczyną sporu i wydawało się
niemożliwym, okazało się możliwe do zrealizowania. Z ul. 3 Maja znikną wszystkie słupy.
Na dzień dzisiejszy roboty są realizowane zgodnie z umową.
Bieżące utrzymanie dróg
- zakończyły się remonty dróg gruntowych,
- na bieżąco prowadzone są remonty cząstkowe na drogach bitumicznych,
- w październiku rozpocznie się montaż znaków i tablic informacyjnych na drogach
gminnych. Wartość zadania 20.869,14zł.

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
gospodarka nieruchomości i planowania przestrzennego
Na 10 września wyznaczono termin przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w
Mrzygłodzie.
Zawarto cztery akty notarialne dotyczące zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Do Wojewody Śląskiego złożono trzy wnioski, o stwierdzenie nabycia nieruchomości
drogowych dot. ul. Klonowej i Grzybowej.
Otrzymaliśmy decyzję, o stwierdzeniu nabycia nieruchomości zajętych pod ul. Czarnieckiego.
Do Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono dwa wnioski, o urządzenie księgi wieczystej dla
nieruchomości dotyczących ul. Lisiej, Mrzygłodzkiej i Sadowej.
W dniach 30 i 31 lipca odbyło się okazanie granic dróg gminnych ul. Parkowej i Słonecznej w
związku ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do regulacji stanu
prawnego.
polityka przestrzenna na terenie gminy
Trwa przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej oraz wprowadzenie ostatecznych
ustaleń do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta.
Wczoraj, podpisałem akt notarialny na mocy którego nabyliśmy nieodpłatnie działkę o
powierzchni 925m² na Wierzchowinie. Prowadzimy działania by uregulować stan prawny
pozostałych działek, tak, by w przyszłości stworzyć w tym miejscu ścieżkę pieszo-rowerową,
łączącą centrum miasta z Pohulanką.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
4 lipca zawarliśmy umowę z Nadleśnictwem Siewierz na wspólną inwestycję przebudowy
mnichów spustowych, w ramach zadania „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w
Myszkowie”. W ramach tego samego zadania, trwają roboty rozbiórkowe na basenie.
Realizujemy trzeci etap programu „ograniczenia niskiej emisji”. Podpisaliśmy 60 umów, w
tym: 55 na wymianę kotła węglowego, jedną na wymianę kotła gazowego, cztery na montaż
instalacji solarnych. Na ten rok zaplanowaliśmy 169 inwestycji.
Od 9 września będziemy podpisywać umowy na wymianę pokryć azbestowych. W tym roku z
dotacji, która wynosi 1.296,00zł., skorzysta 47 mieszkańców.

Przez cały czas trwają prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. W czerwcu, po
remoncie wysepki, Plac Dworcowy w zbogacił się o nowe gazony z kwiatami oraz drzewka.
Prace prowadzone są przez pracowników gospodarczych i społeczno-użytecznych.
Trwają kontrole dotyczące „gospodarowania odpadami” w zakresie wywiązania się
mieszkańców z obowiązku złożenia deklaracji dot. liczby osób i wysokości opłat. Straż
Miejska dokonuje kontroli placówek handlowych dot. realizacji nowej ustawy
gospodarowania odpadami.
Odbyłem również spotkanie z firmą A.S.A i SANiKO, które dotyczyło poprawy ich usług.

MZEASiP
We wtorek, 27 sierpnia 12 najzdolniejszym uczniom naszych szkół, w ramach
Uczniowskiego Programu Stypendialnego „OMNIBUS” przyznano stypendia. Ich realizacja
nastąpi w trakcie 10 szkolnych miesięcy, w kwocie 250,00zł.
Referat Zamówień Publicznych
Wyłoniono wykonawcę na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól Publicznych
Nr 5.” Z pośród 11 złożonych ofert, najkorzystniejszą przedstawiła firma Przedsiębiorstwo
Budowlano-Usługowe „WIKTOR” z Radomska. Cena oferty to 3.899.713,55zł.. Zawarcie
umowy z wykonawcą nastąpi na początku września.
23sierpnia, w ramach przetargu, został wyłoniony wykonawca na zadanie „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej III etap”. Jest nim firma „BUSKOPOL” S.A. z Buska Zdrój.
Wartość zadania 6.769.677,04zł. Zawarcie umowy planowane jest na 2 września br.
W trakcie badania i oceny są oferty na zadania:
- „Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej”
- na dostawę komputerów i drukarek w ramach zadania” Dostęp do Internetu myszkowskich
jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”
Ogłosiliśmy postępowania przetargowe na wykonanie zadania inwestycyjnego oraz na
pełnienie nadzoru inwestorskiego projektu „Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ul.
Gruchla, przeznaczonego pod strefę ekonomiczną”. Termin składania ofert do 30.08.13.
Zaproszenia
Zapraszam Państwa na uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Poległych za Ziemie
Myszkowską 1 września o g. 12.00.

Apel do radnych Lewicy
Zwracam się do Państwa z prośbą, byśmy przez kolejne dwie sesje nie poruszali tematu
MTBS-u. Zleciłem Radzie Nadzorczej wykonanie audytu zewnętrznego i proponuje wrócić
do tematu po otrzymaniu raportu, który Państwo otrzymacie.

