
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

od 28 sierpnia do 2 październik 2014r. 

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 

 

inwestycje realizowane 

12 września podpisano protokół końcowy dot. budowy placu zabaw w ramach programu 

„Radosna szkoła” przy SP Nr 4. Wartość robót 118.971,50zł. 

 

Dobiega końca realizacja zadania „Budowa dróg w ulicach Myśliwska, Zajęcza, Sarnia, Rysia 

oraz parkingu przy ul. Granicznej”. Ze względu na przebudowę gazociągu i urządzeń 

elektroenergetycznych termin zakończenia robót został przedłużony do dnia 23 października. 

 

Otrzymaliśmy  od firmy L-CONCEPT Leszek Karasiński z Wrocławia dokumentację 

projektową na ogródek rekreacyjny wraz z placem zabaw przy ul. Spółdzielczej. Zgłosiliśmy 

uwagi do projektu. 

 

 

22 września zakończono  realizację zadania „zagospodarowanie terenu wokół MDK i skweru 

przy ul. 3 Maja- budowa drogi dojazdowej do MDK”. Dokonano odbioru robót budowlanych 

i przekazano do użytku drogę dojazdową do MDK. 

 

24 września odebrano inwestycję jaką była budowa parkingu przy ul. Sucharskiego- II etap. 

Przedłużono zakres chodnika o 15 m. do przejścia dla pieszych oraz wykonano dwa ciągi 

schodów, ustawiono sztywne bariery ochronne. 

 

30 września dokonano odbioru technicznego robót związanych z zadaniem  

„Termomodernizacja ZSP Nr 5”. 

 

Trwają roboty budowlane w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

III etap”. Obecnie przystąpiono do odtwarzania dróg w ulicy Stalowej i bocznej od 

Spółdzielczej. Wykonywane są sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

w ul. Kwiatkowskiego. 

 

30 września została wszczęta procedura udzielenia zamówienia na opracowanie szczegółowej 

koncepcji programowo-przestrzennej dla inwestycji „Budowa drogi w ul. Klonowej  

i ul. Sadowej”.   

 

Bieżące utrzymanie dróg 

 

 

Trwają prace remontowe na drogach gruntowych ul. Bocianiej, a po zakończeniu rozpoczną 

się roboty na ul. Mokrej.  

 



Trwające na ul. 3 Maja roboty są pracami w ramach gwarancji i Gmina z tego tytułu nie 

ponosi żadnych kosztów. W chwili obecnej prace zostały zakończone jednak w przypadku 

wystąpienie kolejnych nieprawidłowości zostaną one wznowione.  

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

 

gospodarka nieruchomości i planowania przestrzennego 

 

W okresie międzysesyjnym zawarto sześć aktów notarialnych dot. sprzedaży lokali na rzecz 

najemców. 

 

Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży 

 

Sporządzono 32 aktualizacje opłat rocznych, dotyczących gruntów oddanych w użytkowanie 

wieczyste. 

 

Dla działek zajętych pod drogi gminne zostały założone księgi wieczyste dot. ulic: Szewskiej, 

części Osińskiej Góry, Jesionowej, części Błotnej, Ciemnej, Rybnej, Szkolnej, Gryczanej, 

części Pszennej,  Ziemniaczanej i Grzybowej, dla ul. Zielnej, Zaułek, Poprzecznej, Franulka, 

dla części ulic Partyzantów, Granicznej i Wyzwolenia. W przygotowaniu pozostają wnioski o 

komunalizację przedmiotowych nieruchomości. 

 

 W miesiącu wrześniu odbyło się okazanie granic ulic Pięknej i Strugi. 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

 

18 września została podpisana umowa na wykonanie opracowania pn.  „Wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Myszków na lata 2015-2020”. 

 

 W październiku planujemy zakup koszyczków do selektywnej zbiórki odpadów 

biodegradowalnych dla wszystkich gospodarstw domowych prowadzących segregację w 

zabudowie wielolokalowej. 

 

W dniach 20-29 października, z wyjątkiem sobót i niedziel, nastąpi odbiór odpadów 

wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz opon. Dla 

wygody mieszkańców, odbiór nastąpi sprzed posesji w zabudowie jednorodzinnej i altan 

śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej. Szczegółowy harmonogram będzie podany na 

naszej stronie internetowej oraz w prasie. 

 

Po raz kolejny byliśmy koordynatorem akcji Sprzątanie świata” w której uczestniczyły nasze 

szkoły przedszkola, instytucje i stowarzyszenia. Odbiór śmieci finansowała Gmina, 

wyposażając uczestników akcji w worki i rękawice.     



 

 

 

 

Referat Zamówień Publicznych 

zawarto umowy: 

- 3 września z SANiKO na odbiór i transport odpadów w ramach akcji „Sprzątanie Świata 

2014” Cena wybranej oferty to 14.684,80zł. Termin realizacji zadania 26 września. 

 

- 4 września z ETEC Sp. z o.o. z Olkusza na wykonanie zadania „Budowa oświetlenia 

ulicznego w ul. Partyzantów na odcinku od ul. 8 Marca do PUP”. Cena wybranej oferty to 

163.471,81zł. Termin realizacji umowy do 13.11.2014r. 

 

- 25 września z INTAL-LUX z Lubszy na zadanie „Dobudowa oświetlenia ulicznego”. Cena 

wybranej oferty 188.187,84zł. Termin realizacji  mija 24 listopada. 

 

- również 25 września na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego z: Biurem Koordynacji Przestrzeni Architekt Bożena Konieczny ze 

Świętochłowic. Cena oferty 79.000,00zł. ( pierwsza część zamówienia dot. terenów w rejonie 

dzielnic Ciszówka i Gruchla) oraz z Urbs Projekt Konrad Janowski z Błoni. Część druga 

dotyczy terenów położonych w centrum miasta w rejonie ulic Pułaskiego, Kopernika oraz w 

rejionie wiaduktu. . Cena oferty 163.944,00zł.  

 

prowadzone postępowania 

na odbiór odpadów wielkogabarytowych , termin wykonania zamówienia 20.10 -

19.11.2014r.. Termin składania ofert minął 29 września. Złożono trzy oferty. 

Inne 

 

 18 września Rada Nadzorcza MTBS-u powołała na funkcję Prezesa p. Ryszarda 

Romańskiego. 

 

Została wypłacona kwota 365tys. podwykonawcy w ramach zadania „Uzbrojenie terenu przy 

ul. Gruchla”. Jednocześnie złożyliśmy zawiadomienie do Prokuratury o możliwości 

popełnienia przestępstwa oraz wniosek do Sądu o odzyskanie należności od wykonawcy- 

firmy Pelmag. 

 

Dokonaliśmy ponownej kontroli MTBS-u. Przekazaliśmy protokół pokontrolny do MTBS-u, 

sprawa na etapie wyjaśnień ze strony Spółki   

  

Urząd Marszałkowski przeprowadził  kontrolę powykonawczą zadania termomodernizacja 

ZSP Nr 1. Czekamy na protokół pokontrolny. 

 

Odbyłem spotkanie z mieszkańcami z ul. Różanej i Odlewniczej dotyczące poprawy 

nawierzchni dróg. 



 

Trwa proces przygotowywania dokumentacji do przetargu na „Akcję zima”   

 

5 października zapraszam Państwa seans filmowy, a tym samym na prezentację naszego 

nowego projektora.   

 

11 października zapraszam na kolejną edycję akcji „Ludzie z klasą a ekologiczny savoir 

vivre”. W tym roku, podobnie jak w poprzednim będziemy sprzątać teren wokół ul. 

Wyzwolenia i Strugi. Zbiórka o g. 11.00. 

Miejski Dom Kultury w Myszkowie już po raz trzeci bierze udział w projekcie „Teatr Polska” 

organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, finansowany ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze wszystkich spektakli zgłoszonych do 

projektu, Komisja Artystyczna wybiera kilkanaście najlepszych z całej Polski. W tym roku do 

projektu zgłoszono 109 przedstawień, z których Komisja Artystyczna wybrała 19 najlepszych. Dwa z 

nich trafią do Myszkowa. 

Na pierwszy ze spektakli „Bóg  Niżyński”  zapraszam 10 października. 

 


