Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 30 grudnia 2013r do 6 lutego 2014r.
Wydział Infrastruktury miejskiej i Inwestycji
inwestycje bieżące
Zakończone zostały roboty budowlane wokół Domu Kultury i skweru przy ul. 3 Maja
Trwają roboty budowlane przy termomodernizacji ZSP Nr 5. Zakończono wymianę stolarki
okiennej.
W ramach zadania, poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację dróg, po podpisaniu
aneksu do umowy, otrzymaliśmy dokumentację projektową dla dwóch dróg ul. Pięknej i
ul. Królowej Jadwigi.
Po krótkiej zimowej przerwie, wykonawcy zadań „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej”–III etap i budowy przepustu w ul. Dworskiej powrócili do robót.
Zostały opracowane projekty techniczne do wykonania dokumentacji zadania „Budowa dróg
w ulicach Myśliwska, Zajęcza, Sarnia, Lisia, Rysia oraz parkingu przy ul. Granicznej.
Wykonawca dokumentacji oczekuje na uzgodnienia z właścicielami sieci.
Zgodnie z harmonogramem prowadzone są roboty przy ul. Gruchla. Aktualnie wykonywany
jest kanał sanitarny, deszczowy oraz wodociąg w drodze bocznej.
montaż tablic
Sukcesywnie wymieniane są zniszczone tablice z nazwami ulic oraz montowane nowe tablice
informacyjne.
remont nawierzchni dróg gruntowych
W trakcie opracowania są dokumenty do ogłoszenia przetargu na remont dróg gruntowych.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
gospodarka nieruchomości i planowania przestrzennego
Na 19 lutego wyznaczony został termin przetargu na sprzedaż nieruchomości z budynkiem
mieszkalnym i gospodarczym w dzielnicy Mrzygłód.
Na rzecz najemców, aktem notarialnym, zbyto dwa lokale mieszkalne.
regulacja prawne dróg
Przygotowano dokumentacje do postępowania przetargowego na wykonanie prac
geodezyjnych, dotyczących pomiaru dróg gminnych ulic: Dworskiej, Gołębiej, Nierada,
Czarnieckiego, Ciasnej, Dobrej, Robotniczej, Pięknej i Strugi.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
W chwilą otwarcia dworca PKP w Myszkowie 30 stycznia 2014 roku, zostały również
otwarte szalety publiczne, które zgodnie z zawartą umową najmu z PKP S. A. są
utrzymywane przez Gminę Myszków.
Referat Zamówień Publicznych
w okresie międzysesyjnym zostały zawarte umowy:
- z PZU S.A w Zawierciu na „ Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności
cywilnej Gminy Myszków, bez jednostek organizacyjnych. Wartość umowy 34.679,00zł.
Termin od 1.01. do 31.12.2014r.
- z firmą STEBUD Stefan Pustelnik z Lusławic na „Przebudowę wewnętrznych linii
zasilających wraz z tablicami rozdzielczymi oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych w
budynku UM.” Wartość oferty 979.145,61zł. Termin realizacji do 28.11.2014r.
dokonano wyboru oferty
- na „Wykonanie prac geodezyjnych” z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych Sp. z o.o. ul.
Jaracza w Częstochowie. Wartość oferty 208.480,00zł. Termin realizacji do 28.11.2014r.
prowadzone postępowania
- na „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Myszków i jednostek organizacyjnych.
Termin realizacji zamówienia 01.05.2014r. – 30.06.2015r.
- na Wykonanie remontu nawierzchni dróg bitumicznych oraz nakładek na drogach
gminnych”. Termin realizacji umowy do 05.12.2014r. Termin składania ofert upływa dzisiaj.
6 lutego zostanie ogłoszony przetarg na zadanie „ Budowa skate parku na terenie ZSP Nr 3 w
Myszkowie.
Wydział Rozwoju
Do NFOŚiGW złożyliśmy wnioski o dofinansowanie termomodernizacji budynków szkół
ZSP Nr 5, SP Nr 6 na Nowej Wsi, SP Nr 4 na Ciszówce i ZS-P Nr 4 w Mrzygłodzie.
w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment
Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.
20 stycznia złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na budowę skate parku na terenie ZSP nr 3
w Myszkowie.
Gmina przygotowywuje wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.2
Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla pierwszego etapu
zadania „Basen Pohulanka”

Inne
Jeszcze raz zapraszam na Galę „Promotor Myszkowa”, na której podpiszemy również umowę
z miastem Bèkès na Węgrzech.
Po tej sesji zapraszam Państwa na otwarcie zlewni przy ul. Partyzantów

