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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego  

od 04.02. do 4.03.2021r.  

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

 gospodarka nieruchomościami  

- 1 lutego zostały zawarte akty notarialne dotyczące nabycia przez Gminę działek  

w ul. Pawiej i Miłej,  

- 9 lutego przeprowadzono pierwszy i zarazem ostatni przetarg ustny nieograniczony  

na zbycie nieruchomości przy ul. Wapiennej. Podpisanie aktu notarialnego ustalono na dzień  

9 marca br., 

- 25 lutego został zawarty akt notarialny dot. ustanowienia służebności przesyłu dla 

przepompowni dla kanalizacji deszczowej na rzecz Gminy w ul. Żytniej, 

- na bieżąco sporządzane są: 

a/ wnioski w sprawie opłat jednorazowych dot. przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego i wydawane są zaświadczenia o wysokości tych opłat, 

b/  konta dla  nowych użytkowników wieczystych, 

c/wnioski wieczysto księgowe związane z regulacją wpisów w księgach wieczystych oraz 

naliczania opłat adiacenckich, 

  d/zaświadczenie dot. wysokości opłat przekształceniowych dla osób, które nabyły 

nieruchomości,  

regulacja stanów prawnych 

- do Wojewody Śląskiego złożono cztery wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości 

drogowych od osób fizycznych, w ulicy Pszennej i Ziemniaczanej, 

- do Starostwa Powiatowego złożono wniosek, o założenie księgi wieczystej na działki 

drogowe, zajęte pod drogę boczną od ul. Ceramicznej, 

- otrzymaliśmy decyzję, o nabyciu nieruchomości zajętych pod drogę gminną w ul. Strugi,   

 

kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej 

Kontynuowana jest III edycja sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta. Sporządzany jest wykaz uwag wraz z załącznikiem 

graficznym. Wykaz zostanie przesłany radnym drogą elektroniczną. 
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Referat Zamówień Publicznych 

26 lutego. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Myszków a firmą eB2B Service spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie dotyczącą zakupu dostępu 

do Platformy Zakupowej eB2B. Planujemy uruchomienie Platformy od 09.03.2021 r. pod 

subdomeną https://miastomyszkow.eb2b.com.pl i w szacie graficznej zbliżonej do strony 

internetowej Gminy Myszków. 

Na platformie będzie można prowadzić: 

-     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych z których wynika obowiązek stosowania 

komunikacji elektronicznej w tych postępowaniach, 

-     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Platforma Zakupowa eB2B jest dostosowana do przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, funkcjonalna, przystępna, przejrzysta i intuicyjna, co winno zachęcać 

wykonawców do składania na platformie ofert we wszczynanych przez Gminę Myszków 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to najpopularniejsza platforma 

zakupowa. 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

- trwa weryfikacja 140 wniosków, złożonych w ramach gminnego programu dotacji  

do wymiany pieców c.o. , na dzień 1 marca podpisanych zostało osiem umów, 

-  realizując podpisane z WFOŚiGW Porozumienie, od 1 lutego działa punkt przyjmowania 

wniosków w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”, o czym informowałem 

Państwa na poprzedniej sesji.  Do tej pory, za pośrednictwem Gminy, zostało złożonych sześć 

wniosków o dotacje z podwyższonym poziomem dofinansowania i jeden wniosek  

o podstawowym poziomie dofinansowania. Punkt działa od poniedziałku do piątku, w godz. 

od 9:00 do 11:00 ,  a trójka pracowników służy pomocą. Informacje telefoniczne są udzielane 

pod numerem telefonu 34/ 313 26 82 w. 165 i 163. Informacje te, zostały umieszczone na 

naszej stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym w dn. 2 lutego br.,  

do mieszkańców zostały również wysłane SMS-y Info. W związku z dużym 

zainteresowaniem ze strony mieszkańców, wystąpiłem, w ramach podpisanego porozumienia 

do WFOŚiGW, o środki na wyposażenie stanowiska pracy.  

- jak co roku, duże zainteresowanie wzbudza projekt wymiany pokryć azbestowych,  czekamy 

na uruchomienie tego projektu przez WFOŚiGW ,  

https://miastomyszkow.eb2b.com.pl/
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-SANiKO ,w ramach zawartej umowy, rozpoczęło pozimowe zbieranie piachu z naszych ulic, 

czyszczenie chodników i parkingów, od 15 marca, zgodnie z harmonogramem, rozpoczniemy 

mechaniczne zamiatanie ulic, 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej 

Od 1 kwietnia do 30 czerwca br. będzie trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności  

i Mieszkań 2021. Nabór rachmistrzów odbywa się drogą testową. O pozytywnym wyniku 

decyduje liczba dobrych odpowiedzi oraz czas w jakim ich udzielono. Mamy 24 zgłoszenia, 

zgodnie z ustawą, nam potrzebnych jest 13 rachmistrzów.  

 

Referat Promocji Kultury i Sportu 

- trwa podpisywanie umów przez stowarzyszenia i kluby sportowe na przyznane 

dofinansowanie na rok 2021. Dofinansowanie zostało przyznane 23 podmiotom: sześciu 

klubom sportowym w ramach sportu kwalifikowanego i 17 stowarzyszeniom w ramach 

działań wolontariatu. Na dzisiaj mamy podpisanych 13 umów. Czekamy na złożenie nowych 

kosztorysów przez pozostałych 10 organizacji.  

 

 Wydział Rozwoju Miasta 

- W przygotowaniu jest wniosek o dofinansowanie, w ramach programu Ministerstwa 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej” na budowę dwóch obiektów sportowych: 

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, wiatami rowerowymi, wiatą 

śmietnikową i drogą wewnętrzną przy ZSP nr 3 w Myszkowie”. 

Wartość ogółem: 1 697 591,39 zł  

- „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie 

Miejskim w Myszkowie” 

Wartość: 1.586.058,87   

Wysokość dofinansowania jaką można uzyskać na każde z zadań to 33%, 

- nasz wniosek dot. rozbudowy strzelnicy spełnił wymogi formalne. Ostateczną decyzję 

poznamy 26 marca br. 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport
https://www.gov.pl/web/kulturaisport
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Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 

- od 26 lutego, w związku z przebudową drogi przy SP 5 obowiązuje czasowa organizacja 

ruchu, Prace, zgodnie z umową, powinny zakończyć się 31 sierpnia br., 

- uzyskaliśmy pozwolenie na budowę  dla zadań: 

a/ „Budowa/przebudowa kładki pieszo-jezdnej nad odnogą rzeki Warta w ul. Świerkowej”, 

c/ budowy  ulicy Topolowej w ramach zadania „Budowa drogi w ul. Topolowej i Ceramicznej 

(od nr 13e do ul. Malinowej w zakresie ul. Topolowej)”, 

- otrzymaliśmy decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) na budowę 

drogi w ul. Rymarskiej,  

- do Starostwa Powiatowego złożyliśmy wnioski o pozwolenie na budowę dla zadań:  

a/  budowy kładki dla pieszych  nad odnogą rzeki Warty w ul. Wierzbowej, 

b/  budowy wodociągu w ul. Murarskiej i Rymarskiej,    

- dla przyszłej termomodernizacji budynku MOSiR-u, został wykonany audyt energetyczny, 

- 3 marca zostały odebrane roboty budowlane dot. budowy oświetlenia w ul. Koziegłowskiej, 

- na 5 marca Wojewoda Śląski wyznaczył termin rozpatrzenia sprawy dot. procedury 

odwoławczej od decyzji Starosty Myszkowskiego, w sprawie budowy odcinka drogi  

w ul. Nowowiejskiej, 

- do 31 marca, aneksem, został przedłużony termin wykonania dokumentacji dla zadania 

„Budowa/przebudowa skateparku”, 

- trwają prace w ul. Ceramicznej i ul. Nierada, 

- minął termin pozwolenia na przebudowę drogi  w ul. Siewierskiej, 

-  wspólnie z ZWiK chcemy zrealizować zadanie budowy wodociągu w ulicy Letniskowej, 

Koziegłowskiej i ulic przylegających. Jedyną możliwością realizacji zadania jest zgoda 

mieszkańców na umieszczenie nitki wodociągowej na ich posesjach. By jednak zlecić 

wykonanie dokumentacji musimy mieć zgody wszystkich mieszkańców, przez posesje 

których zamierzamy przeprowadzić wodociąg. Na dzisiaj mamy osiem pozytywnych 

oświadczeń mieszkańców z ul. Letniskowej, brakuje nam trzech. ZWiK jest w trakcie 

rozmów z mieszkańcami ul. Koziegłowskiej i przyległych.   

bieżące utrzymanie dróg  

-  w wyniku roboczych przeglądów mostów, remonty zaplanowano dla mostów  

w ul. Piłsudskiego, Olszowej, Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka,  do rozbiórki została 

przeznaczona kładka w ul. Kościuszki,     
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Inne 

Podłączenia do kanalizacji: 

-ul. Żytnia – 10 sięgaczy, 6 podpisanych umów 

-ul. Kościuszki – 42 sięgacze, 15 podpisanych umów, 4 rozpoczęte procedury 

- ul. Klonowa- 34 sięgacze, jedna  podpisana umowa 

-ul. Sadowa- 39 sięgaczy, pięć podpisanych umów 

 Podłączenia wodociągowe 

- ul. Reja- brak podłączeń.  


