Sprawozdanie Burmistrza z okresu międzysesyjnego 31.01.2013r - 26.03.2013r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Inwestycje w trakcie realizacji
Dnia 4 lutego br, zawarliśmy umowę z Pracownią Projektową „SANIT” z Lublińca na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy sieci wodociągowej
fi150 w ramach zadania „Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej”. Termin realizacji
usługi 28.czerwca br.
21 marca do Starostwa Powiatowego w Myszkowie został złożony wniosek o pozwolenie na
„Przebudowę kolidującej sieci napowietrznej zasilającej posesje przy ul. 3 Maja” w ramach
zadania „Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową oświetlenia ulicznego”.
Również 21 marca złożyliśmy Zgłoszenie Wykonania Robót Budowlanych budowy placu
zabaw przy SP6 w ramach zadania „Radosna szkoła”
29 stycznia podpisaliśmy aneks do umowy zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Myszkowa I i II etap” na mocy którego udało się nam rozszerzyć
to zadanie o „Budowę drogi w ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i
sanitarnej”, pozyskując z Funduszu Spójności dofinansowanie w wysokości 868.856,20zł.
Dobudowa oświetlenia ulicznego
20 marca zawarliśmy umowę z firmą P.P.H.U. „ELMAR” z Lublińca na wykonanie
dokumentacji:
- projektowo- kosztorysowej na dobudowy oświetlenia w ulicach-Błotna, Smudzówka,
Kochanowskiego, Pszenna, Piaskowa (z terminem do 22.kwietnia br.) i Mała Szpitalna
(termin 7.czerwca br).
- projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę w ramach zadania „Budowa
wydzielonego oświetlenia ulicznego w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy 8 Marca do
Powiatowego Urzędu Pracy” (termin 20 grudnia).
Referat Zamówień Publicznych
Podpisaliśmy umowę z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym „UDIMEKS”
z Częstochowy na nadzór inwestorski zaprojektowania i wybudowania instalacji solarnych
w ramach naszej inwestycji „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa”.
Umowa obowiązuje od 13 marca do 30 października br. Wartość to 72.083,00zł.
Trwa badanie sześciu ofert, które brały udział w przetargu na zaprojektowanie i budowę
instalacji solarnych. Po uzupełnieniu ofert przez wykonawców, nastąpi wybór oferty.
W trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu są zadania:
- na remonty cząstkowe dróg bitumicznych i chodników, wykonanie nakładek na drogach
gminnych;
- na dostawę 88 komputerów i 84 drukarek w ramach projektu „Dostęp do Internetu
myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem
internetowym”;
- na rozbudowę istniejącej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach powyższego
zadania;

- na bankową obsługę budżetu miasta oraz wszystkich jednostek organizacyjnych miasta.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
21 marca odbyły się kolejne przetargi, zakończone wynikiem negatywnym, na sprzedaż
nieruchomości należących do Gminy Myszków, a znajdujących się przy ul. Spacerowej
i ul. Gałczyńskiego.
W okresie międzysesyjnym zawarto sześć aktów notarialnych, dotyczących sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców.
Od Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy cztery decyzje o nabyciu nieruchomości zajętych pod
drogi gminne w ulicach: Nowowiejskiej, Piastowskiej, Waryńskiego, Lisiej.
Do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Myszkowie złożono 16 wniosków o urządzenie księgi
wieczystej dla nieruchomości drogowych, dotyczących ulic: Sarniej, Rysiej, Małej
Szpitalnej, Cmentarnej, Prusa, Sobieskiego, Jagiellońskiej, Traugutta, Batalionów
Chłopskich, Wyszyńskiego.
Sąd Rejonowy w Myszkowie postanowił o nabyciu przez zasiedzenie działek pod drogę
w ul. Zajęczej i Sosnowej, natomiast oddalił wniosek dotyczący ul. Sarniej, a umorzył
postępowanie w sprawie ul. Rysiej.
12 marca została podpisana umowa, na pomiar do regulacji stanu prawnego ulic: Zamenhoffa,
Klonowej, Sadowej, Ogrodowej, Parkowej i Wyzwolenia.
Skorygowany projekt planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący północną
dzielnicę Nowa Wieś został przesłany do właściwych organów i instytucji, celem uzyskania
uzgodnień i opinii.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Na mocy zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy od marca do listopada,
w ramach prac społeczno-użytecznych 35 osób będzie wykonywało prace porządkowe
i pielęgnacyjne na skwerach, zieleńcach i chodnikach należących do miasta
11 marca podpisaliśmy umowę z firmą Produkcyjno- Usługową „IZOCO” na usunięcie drzew
martwych i zagrażających bezpieczeństwu na terenie miasta.
Od 19 lutego mieszkańcy miasta składają deklaracje, o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. By proces ten uczynić sprawnym, uruchomiłem dodatkowy punkt
konsultacyjny. Biorąc pod uwagę liczbę złożonych deklaracji przedłużyłem termin ich
składania do 29 marca. Na dzień 20 marca mieliśmy złożonych ogółem 4.727 deklaracji
w tym:
- 4.488 dobrze wypełnionych,
- 27 korekty,
- 180 deklaracji zerowych ( nieruchomości niezamieszkałe)
- 59 deklaracji źle wypełnionych
1 marca minął termin składania wniosków na dofinansowanie, wymiany pokryć azbestowych.
Sprawy różne
W związku z przedłużającą się odbudową dworca PKP i brakiem jakichkolwiek informacji ze
strony PKP spowodowały, że zwróciłem się do inwestora o podanie terminu zakończenia
robót. W mailu jaki otrzymałem PKP pisze, że dotychczasowy wykonawca został postawiony

w stan likwidacji, w związku z czym należy wyłonić nowego, a termin oddania dworca PKP
planuje na II kwartał.

