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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

od 17 listopada do 29 grudnia 2022 r. 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

w zakresie gospodarki nieruchomościami 

- prowadzone są procedury i związana z tym bieżąca korespondencja dot. zbycia i udostępniania 

nieruchomości stanowiących własność gminy, sporządzane są wnioski wieczystoksięgowe związane z 

regulacją wpisów w księgach wieczystych oraz procedury dotyczące naliczania opłat adiacenckich,  

- realizowane są wnioski w sprawie opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego, 

- wydawane są zaświadczenia dla osób, które wpłaciły opłatę jednorazową za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego, w celu złożenia wniosku do Sądu Rejonowego w Myszkowie, 

 o wykreślenie roszczeń, 

- w rejestrach wprowadzane są zmiany, a w programie księgowym WYDRA zakładane  

są nowe konta dla nowych właścicieli zobowiązanych do wnoszenia opłat przekształceniowych  

oraz dla nowych użytkowników wieczystych, 

- 21 listopada został zawarty akt notarialny dot. sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 

dzielnicy Będusz, 

- 23 listopada odbył się przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży prawa własności działki  

w rejonie ul. Gałczyńskiego i Osińska Góra. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu 

braku oferentów, 

- na 25 stycznia został wyznaczony przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży gminnych 

nieruchomości w rejonie ulic 1 Maja i Partyzantów, 

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

- do Wojewody Śląskiego złożono cztery wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości drogowych 

pochodzących od osób fizycznych dot. ulic: Nadrzecznej, Wyszyńskiego i Nierada, 

- na Skarb Państwa została założona księga wieczysta dla działki stanowiącej pas drogowy drogi 

gminnej w ul. Słowiańskiej, 

- otrzymaliśmy dwie decyzje o nabyciu nieruchomości w ulicy Pszennej i Kamiennej, 

- Wykonawcy prac geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanu prawnego dróg przekazali materiały 

dot. ulic: Chmurnej, Rynkowej i ks. Prałata Zdzisława Skrzeka,   

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej  na terenie gminy Myszków 

- zakończył się pierwszy etap realizacji umowy na sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla jego południowej części. Zgodnie z zakresem 

etapu pierwszego, została sporządzona i przedłożona ekofizjografia do planu oraz koncepcja planu 

miejscowego wraz prognozą oddziaływania na środowisko i analizą stopnia zgodności 
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proponowanych rozwiązań planistycznych z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego -III edycja. Została dokonana analiza wniosków złożonych do 

planu wraz z ich wstępnym rozstrzygnięciem w formie tekstowej i graficznej. Sporządzona 

inwentaryzacja urbanistyczna pokazała miejsca trudne do prawidłowych rozwiązań funkcjonalno-

przestrzennych. 6 grudnia odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele biura projektowego 

przedstawili koncepcję projektu planu, złożone wnioski oraz propozycję ich rozstrzygnięcia.   I etap 

umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południa miasta  

w obrębach ewidencyjnych: Będusz, Potasznia, Mrzygłódka, Mrzygłód, Nierada, Kręciwilk oraz 

fragmentów obrębów Myszków i Ręby został sporządzony w terminie wynikającym z umowy.   

Referat Zamówień Publicznych  

zawarte umowy 

- 22 listopada br. na „Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług wdrożenia 

szkolenia wraz z dostępem do Internetu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 w dwóch częściach zamówienia: 

a/cz.1- z firmą Virtual Technologies IT Sp. z o.o. w Katowicach na dostawę 35 szt. laptopów, termin 

realizacji umowy 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, cena oferty 137.760,00zł, 

b/cz.2- z firmą Virtual Technologies IT Sp. z o.o. w Katowicach na dostawę sprzętu komputerowego 

wraz z oprogramowaniem, jego montaż, uruchomienie oraz szkolenie pracowników urzędu, termin 

realizacji 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, cena oferty 471.237,60zł, 

- 24 listopada z firmą „Drogex” s.c. W. Piątek, M. Piątek z Częstochowy na remont chodnika  

w ul. 8 Marca, termin realizacji do 15 grudnia br., cena oferty 142.364,20zł, 

- 20 grudnia z firmą P.U.H.”DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa na zadanie „Budowa drogi  

w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, termin realizacji 450 dni  

od daty zawarcia umowy, cena oferty 9.906.754,10zł, 

- 28 grudnia na usługę „Realizacja obowiązku Gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości  

na terenach w granicach administracyjnych Gminy Myszków w latach 2023-2026, z podziałem na dwa 

zadania 

a/ zad.1- z wykonawcą gminną spółką P.U.K. SANiKO na oczyszczanie terenów w granicach 

administracyjnych Gminy, termin realizacji od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2026r., cena oferty 

4.587.840,00zł: 1.051.380,00zł. w roku 2023, lata 2024-2026 po 1.146.960,00zł, rok 2027 – 

95.580,00zł, 

b/ zad.2 - z gminną spółką P.U.K. SANiKO na koszenie pasów drogowych oraz terenów gminnych, 

termin realizacji umowy 1 stycznia 2023- 31grudnia 2026, cena oferty 860.544,00zł: w rozbiciu na 

każdy rok, cena usługi po 215.136,00zł,    
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unieważnione postępowania: 

- 18 listopada na usługę „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług wdrożenia 

szkolenia wraz z dostępem do Internetu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020” w trzeciej części zamówienia dot. dostawy pięciu szt. laptopów wraz z oprogramowaniem 

jak również jedną szt. dostępu do Internetu. Nie została złożona żadna oferta. 

-12 grudnia na zadanie „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na Pohulance”. Na podstawie Uchwały 

Intencyjnej Rady Miasta z dn. 12 grudnia br. w sprawie realizacji zadań „Budowa drogi  

w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej” oraz „Budowa kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 

osiedla Podlas” Rada Miasta wyraziła zgodę na sfinansowanie ul. Zamenhoffa pod warunkiem 

rezygnacji z dofinansowania Polskiego  Ładu na Dotyk Jury i podjęcia próby zamiany wniosku na  

I etap kanalizacji w dzielnicy Podlas,  

- 22 grudnia na zadanie „Realizacja obowiązku gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi- 

zagospodarowanie odpadów w cz.2 zamówienia dot. „Transportu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych zebranych w PSZOK Myszków”- złożono dwie oferty, obie zostały odrzucone  

z powodu ich niezgodności z warunkami realizacji zamówienia, postępowanie unieważniono,  

wszczęte postępowania 

- na „Realizację obowiązku gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 

zagospodarowanie odpadów” w dwóch częściach zamówienia: 

a/cz.1- „Zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

na terenie Gminy Myszków”, w terminie składania ofert do 28 listopada zostały złożone cztery oferty  

o cenach od 4.570.596,99 do 5.619.448,92zł., kwota przeznaczona na to zadanie to 6.097.041,34zł, 

b/cz.2 - „Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK-Myszków”, 

termin składania ofert minął 28 listopada br., zostały złożone dwie oferty od 365.546,13zł,  

do 426.805,74zł, kwota przeznaczona na to zadanie to 445.499,78zł, 

- na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Kowalskiej i Murarskiej, termin składania ofert minął  

15 grudnia br., złożono pięć ofert o cenach od 246.409,00zł do 583.000,00zł., kwota przeznaczona  

na to zadanie wynosi 250.000,00zł, 

- na zadanie prowadzone w trybie z wolnej ręki dot. usługi „Realizacja obowiązku gminy w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi- odbiór i transport odpadów” zamówienie in house na lata  

2023-2026 w pięciu częściach zamówienia, termin rozpoczęcia negocjacji 20 grudnia br., 27 grudnia 

br. zostaliśmy poinformowani przez Wykonawcę Firmę Strach o wniesieniu odwołania do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej  od wyboru trybu i wszczęcia postępowania w trybie z wolnej ręki  

in house, które zostało wszczęte w celu udzielenia zamówienia spółce miejskiej SANiKO, 
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- na zadanie „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Urzędu Miasta oraz 

szaletach miejskich, zlokalizowanych w budynku dworca PKP w Myszkowie” w dwóch częściach 

zamówienia, dla obu części zamówienie termin składania ofert minął 27 grudnia, na 1 cz. złożono 12 

ofert, a na drugą cztery oferty.  

Wydział Rozwoju Miasta 

- 9 grudnia, został złożony wniosek o zmianę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program 

Inwestycji Strategicznych zadania „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” na zadanie 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas- etap I i II, 

- w ramach projektu  „Granty- wymiana pieców w Myszkowie”, podpisano 104 umowy na wymianę 

źródeł ciepła z c.o. na pellet i gaz. Docelowo mamy mieć 120 umów, ogłoszony we wrześniu br. 

dodatkowy nabór nie daje wymaganej liczby beneficjentów, dlatego będziemy wnioskować o zamianę  

z  gazu i pelletu na pompę ciepła, na którą mamy listę rezerwową oczekujących, 

- w związku z dodatkowymi robotami, które wyniknęły przy III etapie przebudowy Miejskiego Domu 

Kultury, skierowaliśmy wniosek do Narodowego Centrum Kultury o wydłużenie wykonania zadania 

do końca maja 2023r., 

- w ramach projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Myszków” uzyskaliśmy 

dofinansowanie w kwocie 63.056,25zł. Realizacja projektu do końca marca 2023r.,    

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

- w ramach gminnego programu dotacji do wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła w 2022r. 

zawarto 176 umów, dokumenty rozliczeniowe do tej pory złożyło 111 beneficjentów. Termin złożenia 

rozliczenia mija 31 grudnia br., 

- od początku zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   

i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem wydziału, do programu Czyste Powietrze, mieszkańcy miasta 

złożyli w sumie 507 wniosków - 315 wniosków o podstawowym poziomie dofinansowania,  

142 wnioski o poziomie podwyższonym i 50 wniosków o najwyższym poziomie dofinansowania,  

- 9 grudnia br. zostały zakończone prace nasadzeniowe drzew i krzewów w ilości 68 szt. drzew  

i 115 szt. krzewów na terenach należących do Gminy. Nasadzenia mają trzyletnią gwarancję wraz  

z zabezpieczeniem materiału sadzeniowego, koszt nasadzenia to 31 tys. zł; 

- w okresie międzysesyjnym do kanalizacji sanitarnej zostało podłączonych sześć nieruchomości-  

po jednej w ulicach: Sadowa, Zielona, Rynkowa oraz trzy przy ul. Ceramicznej. Do sieci 

wodociągowej wykonano siedem przyłączy po jednej w ulicach: Projektowana, Pułaskiego  

i Ceramiczna oraz po dwie przy ul. Pięknej i Bory.   

- 14 listopada br. od operatora Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach 

otrzymaliśmy pismo w sprawie waloryzacji stawek wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie 
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poszczególnych frakcji odpadów. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz spotkań 2 i 23 listopada 

br. Gmina nie wyraziła zgody na waloryzację przyjętych w umowie stawek za odbiór  

i zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów. 

- w związku ze zmianą banku, są przekazywane mieszkańcom informacje w wersji papierowej,  

z nowymi indywidualnymi numerami rachunków bankowych, dotyczących opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2023 roku. 

- w związku z licznymi pytaniami mieszkańców oraz firm odbierających odpady, informujemy, 

że na podstawie przepisów zmienionej ustawy Prawo wodne oraz  o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe mogą również opróżniać osadniki  

z przydomowych oczyszczalni ścieków, pod warunkiem wyrażenia takiej woli oraz przedłożenia 

zapewnienia przyjęcia nieczystości ze stacji zlewnej. 

- od 1 stycznia 2023 roku funkcjonująca dotychczas komunikacja jako miejska, będzie funkcjonowała 

w ramach  Związku powiatowo-gminnego pn. „Jedźmy razem”, w oparciu o zmodyfikowane rozkłady 

jazdy. Operatora, który będzie obsługiwał komunikację międzygminną  wybiera Związek. 23 grudnia 

br. na posiedzeniu zarządu związku zostały przyjęte uchwały w sprawach: wyrażenia zgody  

na zawarcie umów o świadczenie usług przewozów pasażerskich od 1 stycznia 2023 roku, uchwalenia 

WPF związku, uchwalenia planu finansowego związku na 2023 rok. Ponadto związek powiatowo-

gminny  „Jedźmy razem” zwrócił się z wnioskiem o utworzenie sześciu nowych przystanków, w tym 

jednego przy drodze powiatowej z możliwością funkcjonowania od 1 stycznia 2023 roku.  Podjęliśmy 

działania utworzenia przystanków, jednakże wobec przepisów § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem  

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - każda zmiana w istniejącej organizacji 

ruchu wymaga zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.  

Po zatwierdzeniu projektów przez organ zarządzający ruchem na drodze, projekty zmiany organizacji 

ruchu zostaną wprowadzone, a następnie koniecznym będzie podjęcie stosownej uchwały przez Radę 

Miasta. Tym samym nie ma możliwości utworzenia przystanków w terminie wskazanym przez 

związek, 

- w okresie międzysesyjnym zgłoszono pięć nowych usterek, które dotyczyły: uzupełnienia ubytków 

w drodze, naprawy oświetlenia ulicznego, odbioru odpadów komunalnych i odśnieżania. Usterki były 

usuwane w miarę możliwości.     

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji  

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w ul. Prusa, Jana Pawła II 

Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego - etap II.  

- z uwagi na duże zagłębienie kanału sanitarnego (ok. 4m) w celu jego wypłycenia niezbędnym jest 

rozpatrzenie możliwości lokalizacji drugiej przepompowni w rejonie  ul. Bocznej. Trwają ustalenia  

jej lokalizacji. Wypłycenie da możliwość skanalizowania obszaru ul. Bocznej systemem 
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grawitacyjnym, a nie podciśnieniowo z lokalizacją lokalnych przepompowni położonych  

na nieruchomościach prywatnych.  

Rewitalizacja centrum Myszkowa 

- trwa poprawa dokumentacji dla etapu dotyczącego budowy budynku „A” tj. Biblioteki dla części 

projektu budowlanego i części wykonawczej. Brak oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami 

na cele budowlane od jednego z właścicieli posesji, brak oświadczenia (umowy dot. użytkowania 

terenów PKP), oraz wyceny wartości majątku na podstawie wartości środka trwałego TNT 

niezbędnego do wybudowania oświetlenia w obrębie opracowania jako majątku Gminy, stanowiło 

podstawę do podpisania aneksu dot. zmiany terminu realizacji umowy, 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul.  

Wolności i ul. Krasickiego 

- I etap – Al. Wolności  oczekujemy na ponowne wszczęcie procedury przez Powiatowy Zarząd Dróg 

Publicznych dot. udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,   

- II etap – ul. Krasickiego Wykonawca wystąpił o kolejny aneks  dot. przedłużenia terminu 

wykonania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla II etapu do 31.01. 2023 r.  

Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną 

- trwają roboty budowlane dot. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, Rozpoczęto roboty związane  

z wymianą gruntu pod budowę drogi.  

Budowa mostu nad rzeką Potok Leśniówka (Czarna Struga) w ciągu drogi gminnej 

ul. Mrzygłodzkiej w Myszkowie.  

-  odbiór końcowy zadania odbył się  20 grudnia br. 

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Pawia 

- Firma Ecokube aktualizuje uzgodnioną dokumentację projektową. Złożono pismo do Starostwa 

Powiatowego z aktualną decyzją o lokalizacji urządzenia w pasie drogi gminnej, celem kontynuacji 

procedury ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 

oznaczonej nr 884 obręb Nowa Wieś. Powyższe niezbędne jest  do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zakończeniu czynności  związanych 

z odbiorem końcowym robót budowlanych na linii Katowice – Warszawa, możliwe będzie 

rozpoczęcie robót budowlanych.  

Budowa wodociągu w ulicy Paderewskiego II etap 

- w czasie przeprowadzonej kolejnej rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Dino Polska uzyskano 

informację, że Zarząd Dino Polska podjął decyzję o rezygnacji z zakupu nieruchomości, na której 

planowana była lokalizacja obiektu handlowego, co jednocześnie powoduje rezygnację z budowy 

wodociągu w ul. Paderewskiego II etap. Wystąpiliśmy do Zarządu Dino Polska o ich oficjalne  

stanowisko w tej sprawie.   
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Budowa wodociągu w ul. Koziegłowskiej i Letniskowej 

- z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji urządzenia obcego, jakim jest wodociąg  

w pasie dróg wojewódzkich nr DW 789 i DW 791, niezbędnym jest przedłużenie terminu 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który upływa 29 grudnia br., do 31.05.2023 r..   

Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie  

- 24 listopada br. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.  

W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. 15 grudnia br. postępowanie zostało 

unieważnione. Ponownie ogłoszono zapytanie ofertowe 8 grudnia br., w terminie składania ofert nie 

została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważniono. 

Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej  (od nr 13e do ul. Malinowej). 

- pismem z dnia  28 listopada br. Wykonawca dokumentacji projektowej z uwagi na trudności 

odprowadzeniem wód opadowych, zwrócił się o zmianę terminu realizacji zamówienia do 15.06.2023r  

( brak zgody mieszkańca) 

Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów 

- 10 listopada br.  ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. W terminie 

została złożona jedna oferta, która przewyższała wartość jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje 

zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione. 21 listopada br. ponownie ogłoszono zapytanie 

ofertowe, na które  nie wpłynęła żadna oferta. W trzecim terminie, wpłynęła jedna oferta, która jednak 

przekraczała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na to zadanie. Zapytanie unieważniono. 

Rewitalizacja  infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie II etap teren ul. 

Skłodowskiej nr 6,8,10,12,14 

- 24 listopada br. wysłano pismo do projektanta z uwagami, celem ich uwzględnienia w  koncepcji.  

 23 grudnia otrzymaliśmy koncepcję z naniesionymi zmianami. Trwa jej  weryfikacja.  

Rozwój bazy mieszkaniowej – Budowa budynków ul. Millenium 32 

 - trwają roboty budowlane, Wykonawca wykonał ściany parteru i stropy w segmencie nr II. Aktualnie 

wykonuje żelbetowe rdzenie w ścianach poddasza i wieńce, po których montowana będzie więźba 

dachowa, 

Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta Myszkowa 

- 16 grudnia br. dokonano odbioru końcowego 14 nowych miejsc parkingowych w tym jednego dla 

niepełnosprawnych przy skrzyżowaniu ulicy Zielonej z ul. Sucharskiego,  

Budowa drogi w ul. Siewierskiej 

- trwają prace projektowe, zainteresowani mieszkańcy i właściciele nieruchomości są zapoznawani  

z projektem zagospodarowania terenu. Wykonawca dokumentacji projektowej przekazał Gminie 

pismo otrzymane z PGWWP. Wody Polskie, informujące o konieczności uzupełnienia złożonych 

przez Wykonawcę wniosków. Wody Polskie wskazują na potrzebę przedstawienia pozwoleń na 

budowę lub decyzji/zezwoleń, na podstawie których wybudowane zostały trzy istniejące urządzenia 



 

8 

 

(tj. dwa wyloty i przepust), na które staramy się o pozwolenia wodnoprawne. Trwa weryfikacja  

i kompletowanie dokumentów.  

Budowa drogi na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego w Myszkowie 

- odbiór końcowy wybudowanego wodociągu odbył się  23.grudnia br. 

 Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu 

miejskiego w Myszkowie 

-trwają roboty budowlane. Wykonawca wymienił grunt (torf) pod podbudową bieżni  

i zgromadził  materiał do budowy drenażu, podbudowy i chodników. Opady śniegu wstrzymały 

roboty, lecz po odwilży roboty zostały wznowione. Na dzień dzisiejszy, mimo wykonania robót 

dodatkowych, nie ma konieczności przedłużenia terminu przedmiotu umowy, który upływa  

15 lipca 2023r.   

Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego  

- 15 grudnia br. Wykonawca po raz kolejny zwrócił się o wydłużenie terminu do 31.01.2023r. dla 

opracowania dokumentacji projektowej na budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego przy ulicy 

Pohulańskiej. Zamawiający przygotował stosowny aneks w przedmiotowym zakresie. 

- 24 listopada br. odbył się odbiór końcowy w ul. Boczna i ul. Kościuszki, 

Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa 2022r. 

- 30 listopada, Wykonawca zwrócił się  o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 

31.01.2023 roku, na co wyrażono zgodę,   

I. BIEŻĄCE UTRZYMANIE 

Lokalizacja urządzeń obcych w pasie dróg gminnych.  

- do właścicieli urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie dróg  gminnych zostały wysłane informacje 

o konieczności wystąpienia o przedłużenie terminu ich umieszczenia o  kolejne 10 lat – ok. 40 pism.  

II. INNE:  

Budowa drogi w ul. Jesionowej  

- w ramach zawartej umowy z firmą ATUT Myszków w pasie drogi gminnej w ul. Jesionowej została 

wykonana przebudowa sieci gazowej.   

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla miasta Myszkowa 

- 4 listopada na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu do publicznego wglądu został wyłożony 

projekt, do którego nie zostały wniesione uwagi lub wnioski. 30 listopada br. Wykonawca zwrócił się o 

przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31grudnia br.. Został przygotowany stosowny aneks 

wydłużający termin realizacji umowy. 
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Różne 

Sprzedaż węgla  

-do 28 grudnia br. wpłynęło 980 wniosków naszych mieszkańców. Otrzymaliśmy i sprzedaliśmy  

w sumie 482,22 ton węgla. Węgiel sprzedawany jest z dowozem do mieszkańca, a jego dystrybucja 

odbywa się poprzez trzy punkty: PPHU Alex Import Export Dawid Tylkowski na Pohulance,  

P.W. RAFBUD w Mrzygłodzie oraz P.H.U.REN-Pol przy ul. Kopernika. 

Koncert kolęd 

- 6 stycznia 2023r. o godz. 16.00 w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Myszków -

Mijaczów odbędzie się coroczny koncert kolęd. Oprócz naszych wokalistów z Myszkovią Band wystąpi 

Ania Rusowicz. Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 


