
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego  

od  28.12.2017r. do 01.02.2018r. 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

w zakresie gospodarki nieruchomościami 

- zawarto trzy akty notarialne  dot. zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 

 

-sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przygotowano 

protokoły uzgodnień dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 

 

- 23 stycznia odbyły się dwa przetargi dot. sprzedaży nieruchomości, zakończone wynikiem 

negatywnym- nikt nie wpłacił wadium, 

 

- prowadzone są postępowania dot. opłat adiacenckich w związku z zakończeniem III etapu 

zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, wydano dziewięć decyzji o ustaleniu 

opłaty adiacenckiej  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.  

 

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

- do Wojewody Śląskiego złożono wniosek o stwierdzenie nabycia nieruchomości drogowych 

 dot. ul. Gruchla, 

 

-od Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy  dwie decyzje o stwierdzeniu nabycia nieruchomości 

zajęty pod drogę gminną w ul. Strugi, 

 

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

- 16 stycznia odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Przedmiotem spotkania były prezentowane projekty planów miejscowych, które uzyskały 

pozytywna opinię MKUA, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zostały przekazane właściwym organom i instytucjom do uzgodnienia i zaopiniowania.   

 

Referat Zamówień Publicznych 

zawarte umowy 

- 02 lutego z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POL-REM” Sp. z o.o. z Myszkowa 

 na termomodernizację, wymianę oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

Nr 4  

 w Mrzygłodzie, cena oferty 4.328.651,33zł., termin realizacji 16 sierpnia br. (wpłynęło sześć 

ofert), 

 

-16 stycznia z firmą Architektura i Projekty Damian Bejton z Czerwionki- Leszczyny na 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót  

dot. zadania „Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego”, cena oferty 30.750,00zł. termin 

realizacji:  



a/ dla  ulicy Pohulańskiej i 1 Maja – 15 kwietnia br., 

b/ dla ulicy Krakowskiej i Rolnej   - 14 czerwca br., (wpłynęły dwie oferty), 

 

- 17 stycznia z firmą ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Katowic na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych 

 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego zadania „Budowa drogi na odcinku ulicy 

Ceramicznej, pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Słowackiego wraz z budową infrastruktury 

technicznej”, cena oferty 199.998,00zł., termin realizacji 30 listopada br., (wpłynęła jedna 

oferta)    

unieważnione postępowanie 

- na zadanie „Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne”, wpłynęła jedna oferta 

Przedsiębiorstwa Budowlanego „DOMBUD”  S.A. z Katowic , cena oferty 11.467.813,56zł.  

prowadzone postępowania 

- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych 

wykonania  

i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego ul. Dobrej w 

ramach zadania „Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie 

Miasta Myszkowa”, wpłynęło pięć ofert, 11 stycznia została wybrana najkorzystniejsza oferta 

złożona przez inż. Ewę Białek z Kielc, która jednak odmówiła podpisania umowy. W 

związku z tym zatrzymane zostało jej wadium 

 w wysokości 800,00zł., a my wybraliśmy drugą w kolejności, najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez INFA-JURA Karol Zenderowski z Koziegłów, cena oferty 51.660,00zł., termin 

realizacji zadania 28czerwca br., 

 

- na budowę drogi w ul. Budowlanej i drogi przy Przedszkolu Nr 3, termin składania ofert 07 

luty br., termin realizacji zadania 150 dni od daty podpisania umowy, 

 

- na  „Wykonanie prac geodezyjnych” w dwóch częściach zamówienia 

a/ pomiary - termin realizacji do 31 października br. 

b/ podziały – termin realizacji do 30 listopada br. 

termin składania ofert minął 29 stycznia, złożono oferty: na „pomiary” cztery oferty, na 

„podziały” trzy oferty,  

 

- na zadanie „Budowa windy w Szkole Podstawowej Nr 5”, termin realizacji zadania 30 

czerwca br.,  termin składania ofert 07.02.2018,  

 

- na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego dot. „Rewitalizacji terenu rekreacyjnego Pohulanka”  dla strefy I i II, termin 

składania ofert 13 marca br., termin realizacji zadania 180 dni od daty podpisania umowy 

 



  - na wykonanie usługi „Remediacja terenu zdegradowanego i likwidacja  źródeł szczególnie 

negatywnego oddziaływania na środowisko przy ul. Osińska Góra”, termin realizacji 30 

marca br., termin składania ofert 12 luty br.. 

Wydział  Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

- z firmą „Mardrew Szymon Czech z Korczyna została zawarta umowa na zakup ławek, które 

zostaną rozmieszczone na terenie miasta, wartość umowy 24.354,00zł., (w zapytaniu 

ofertowym złożono siedem ofert), 

 

- z firmą CARTE s.c. Bartosz Urbański, Katarzyna Urbańska z Myszkowa na zakup 

pojemników 

 na odpady, które zostaną  ustawione w miejscach publicznych miasta i w punktach 

aptecznych, wartość umowy 24.791,88zł., (w zapytaniu ofertowym została złożona jedna 

oferta) 

 

-  z firmą KMK GROUP Monika Jurczyńska z Krzepic na wykonanie 10 tablic 

informacyjnych  

wraz z ich montażem, wartość umowy 15.997,70 zł. (w zapytaniu ofertowym zostało 

złożonych 10 ofert), 

 

- z firmą INTENSIVE Tomasz Woźniak z Wrocławia na zakup biodegradowalnych  

i kompostowalnych worków do selektywnej zbiórki odpadów spożywczych i zielonych, 

wartość umowy 61.322,88zł. (wpłynęły dwie oferty), 

 

- 26 stycznia zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zakup pojemników na popiół, składanie 

ofert  

do 02 lutego, 

 

- Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach przychyliła się do naszego wniosku i podwyższyła kwotę dotacji o 

290.935,15zł. 

na  usunięcie odpadów z terenu działki na Osińskiej Górze,   

- od 09 lutego br. rozpocznie się cykl spotkań z mieszkańcami na temat prawidłowego 

spalania paliw w kotłach- ekologicznego sposobu palenia od góry. Pierwsze z nich będzie na 

terenie rekreacyjnym Stowarzyszenia Podlas, o kolejnych będziemy informować za pomocą 

SMS info i strony internetowej. Jednocześnie od przyszłego tygodnia udostępniony zostanie 

na telebimie i na stronie UM Myszkowa film instruktażowy.  

 

Wydział Rozwoju Miasta 

- zakończyliśmy realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie 

energetyczne w gminie Myszków” i do Instytucji Zarządzającej RPO w Katowicach 

złożyliśmy wnioski: o płatność pośrednią na kwotę 1.930.532,60 zł oraz o płatność końcową 

na kwotę 113 999,74 zł., 



-  30 stycznia br. z Instytucji Zarządzającej RPO w Katowicach otrzymaliśmy informację  

o dofinansowaniu do naszych dwóch projektów: na montaż instalacji solarnych  

w gospodarstwach jednorodzinnych otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 

3.127.485,75zł., a na montaż ogniw fotowoltaicznych 4.322.957,39zł. 

 

 

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 

- z uwagi na porę roku i montaż drewnianych urządzeń zabawowych na terenie parku leśnego 

Michałów, popisaliśmy  aneks do umowy, przesuwający ich montaż  z 30 kwietnia br., 

 

- od 28 grudnia br. naliczamy kary umowne wykonawcy zadania „Likwidacja rozlewiska w 

ciągu drogi gminnej w ul. Nadrzecznej”, jednocześnie zwróciliśmy się do Wykonawcy z 

zapytaniem 

 o podanie daty zakończenia przedmiotu umowy, 

 

-28 grudnia nastąpił odbiór końcowy zadania  „Budowa miejsc parkingowych w ul. 

Skłodowskiej”, 

 

- wykonawca zadania „Asfaltowa Palmowa” nie złożył nam decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie,  

w związku z czym od dn. 30 listopada naliczamy wykonawcy kary umowne, 

 

- w związku ze zmianą właścicieli trzech nieruchomości w ul. Klonowej  i weryfikacji przez 

Starostę Powiatowego naszego wniosku, musieliśmy  uzupełnić wniosek o aktualne projekty, 

które 11 stycznia zostały złożone  do Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie 

Powiatowym, celem ich zatwierdzenia, 

 

- 04 stycznia został przekazany teren budowy dot. termomodernizacji budynku szkoły  

przy ul. Traugutta, 

 

 

- 12 stycznia do Starostwa Powiatowego został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na 

budowę 

 w ramach zadania „Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej 

 i deszczowej”, 

 

-   19 stycznia Starosto Powiatowe wydało nam decyzję pozwolenia  na budowę dla ul. 

Siewierskiej. Projekt zakłada przebudowę drogi wraz z budową chodników  i poboczy oraz 

budowę kanalizacji deszczowej. Projekt realizowany w ramach zadania „Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – III etap,  

 

- trwają prace termomodernizacyjne budynku szkoły przy ul. Jedwabnej, 



 

- trwają roboty budowlane przy przebudowie mostu w ul. Gruchla. Do chwili obecnej zostały 

wykonane fundamenty betonowe, izolacje, przyczółki betonowe mostu, 

 

- 23 stycznia, do Starostwa Powiatowego, został złożony wniosek o wydanie decyzji na 

zadanie- budowa drogi w ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nierada, 

 

Różne 

 

16 lutego zapraszam Państwa na coroczną galę wręczenia Statuetek Promotor Myszkowa. 

Zaproszenia  otrzymacie Państwo pocztą. 

 

 

1 marca o godz. 10.00 organizujemy uroczystość upamiętniającą zwycięską bitwę Powstania 

Styczniowego pod Mrzygłodem. Zapraszamy na uroczystość złożenia kwiatów na grobie 

Powstańców przy ul. Włodowskiej w Mrzygłodzie     

 


