
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

od 4 kwietnia do 8 maja  2014r. 

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 

 

inwestycje bieżące 

Trwa termomodernizacja PSP Nr 5. Wykonawca przystąpił do demontażu wewnętrznej 

instalacji c.o. 

 

Prowadzone są roboty budowlane przy ul. Gruchla, związane z uzbrojeniem terenu pod strefę 

ekonomiczną.  

 

Trwa sporządzanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu, na wykonanie placu zabaw przy SP 

Nr 4 w ramach programu „Radosna szkoła”. 

  

Zgodnie z harmonogramem przebiegają roboty budowlane przy skate parku. 

 

 

Trwają prace projektowe zadania „Budowa parkingów w ul. Sucharskiego II etap”. Termin 

odbioru dokumentacji mija 20 maja. 

 

Trwają prace budowlane przy realizacji kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej oraz 

wykonywana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strażackiej, w ramach  zadania 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – III etap. 

 

5 maja, do Starostwa Powiatowego, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę 

wydzielonego oświetlenia ulicznego w ul. Partyzantów,  na odcinku od ul. 8 Marca do PUP. 

 

20 maja mija termin otrzymania kompletnej dokumentacji na dobudowę oświetlenia 

ulicznego, w ramach istniejących słupów, w ul. Zielonej, Granicznej Wyzwolenia i 

Folwarcznej, a 30 maja w ulicach Okrzei i Hubala. 

 

utrzymanie bieżące dróg  

3 kwietnia odbyło się  przekazanie  placu budowy pod remont ul. Skłodowskiej. Wykonawca 

PRD-M „Myszków” rozpoczął prace. 

Prowadzone są remonty dróg bitumicznych na terenie całego miasta. Wykonane zostały 

kolejne nakładki asfaltowe na ulicach: Smudzówka, Pogodna, Jaworznicka. 

 

Prowadzone są również roboty na drogach gruntowych. Na ul. Miedzianej układane są płyty. 

Poprawiono stan nawierzchni,  min.  na drogach w ul. Małej Szpitalnej, Nierada, Staszica. 

Termin zakończenia robót upływa 30 czerwca. 

 

Wykonano prace poprawiające nawierzchnię na Rynku w Mrzygłodzie,za pomocą kostki 

betonowej typu „trylinka”.   



 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

 

gospodarka nieruchomości i planowania przestrzennego 

Sporządzono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

 

Ogłoszono przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul. Kwarcowej oraz drugi 

już przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomości przy ul. Spacerowej. 6 maja oferent 

wycofał wadium i tym samym przetarg się nie odbył.  

 

regulacja dróg 

Do Wojewody Śląskiego złożono trzy wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości od osób 

fizycznych, dot. ul. Wyzwolenia i Broniewskiego. 

 

Od Wojewody wpłynęły cztery decyzje o nabyciu nieruchomości w ul. Sarnia, Nowowiejska, 

Boczna i Batalionów Chłopskich. 

 

Założona została księga wieczysta dla działek zajętych pod drogę gminną w ul. Klonowa i 

Ogrodowa. Przygotowywany jest wniosek o komunalizację przedmiotowych nieruchomości. 

 

7 i 8 kwietnia odbyło się okazanie granic dot. drogi gminnej ul. Dobrej, Ciasnej i Robotniczej, 

a 16 i 17 ul. Czarnieckiego.   

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

W kwietniu prowadzone były prace porządkowe i pielęgnacyjne na skwerach i zieleńcach 

należących do miasta. 

 

Na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i PCK urządzono skwery, dzięki czemu poprawie uległa estetyka 

miasta jak i widoczność ulic. 

 

Od 14 do 30 kwietnia nasze szkoły brały udział w projekcie „Czyste powietrze- zdrowy 

człowiek”- Listy dla Ziemi 2014. Tegorocznym tematem było ograniczenie niskiej emisji. 

 

W kwietniu dokonano przebudowy mnicha przy ul. Granicznej oraz zlikwidowano stary 

dopływ zasilający dawną nieckę basenu na Pohulance. 

 

Trwa odbiór stojaków przez mieszkańców miasta. Do tej pory odebrano 400 stojaków, do 

połowy czerwca planowane jest zakończenie akcji. 

 

Trwa przyjmowanie wniosków na dofinansowanie wymiany azbestu. Termin upływa 30 maja 

br. 

 

Od 1 do 11 kwietnia trwała akcja przeznaczona dla mieszkańców- oczyszczania chodników 

przy posesjach. 



 

Referat Zamówień Publicznych 

zawarte umowy: 

-  8 kwietnia na dodatkowe roboty przy ul. Gruchla. Wartość robót 144.028,47zł. Termin 

zakończenia 30 czerwca. 

 

- 23 kwietnia na remont cząstkowy dróg bitumicznych i chodników oraz wykonanie nakładek.  

Wynegocjowana kwota wynosi 121.069,43zł. Termin zakończenia robót to 60 dni od daty 

podpisania umowy. 

 

- 28 kwietnia, na rozbudowę istniejącej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach 

zadania „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowy oraz rodzin zagrożonych 

wykluczeniem”. Wartość umowy 245.852,40zł. Termin realizacji zadania do 12 czerwca. 

 

- 29 kwietnia na zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych w ramach zadania 

„Ograniczenia niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci 

instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa”. Wynegocjowana kwota to 884.800,72zł. 

Termin wykonania zadania mija 30 czerwca. 

 

- 6 maja na przebudowę drogi w ul. Polnej w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

poprzez modernizację wybranych odcinków dróg gminnych – I etap. Zakończenie zadania 31 

lipca br. Wartość umowy 144.251,96zł.      

 

prowadzone postępowania 

-na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół 

Domu Kultury i skweru przy ul. 3 Maja w Myszkowie.” Termin składania ofert mija 9 maja. 

-na wykonanie zadania „Budowa dróg w ulicach Myśliwska, Zajęcza, Sarnia, Lisia, Rysia 

oraz parkingu przy ul. Granicznej”.  Oferty można składać do 12 maja. 

 Referat Promocji, Kultury i Sportu 

Trwają działania przygotowujące Międzynarodowy Turniej Piłkarski „Dziecięce EURO 

2014”. Zapraszam Państwa w sobotę, 10 maja na stadion miejski o g. 10.00. 

 

Wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska  i Radą Parafialną w Mrzygłodzie trwają 

przygotowania  obchodów uroczystości 70 rocznicy pacyfikacji wsi Mrzygłódka.  

 

MZEASiP 

 

Podpisano Porozumienie z Ministrem Kultury Panem Bogdanem Zdrojewskim 

w sprawie prowadzenia szkoły muzycznej I stopnia. 

Od 13 do końca maja odbywać się będzie tzw. badanie przydatności. Informacje w prasie i na 

naszej stronie Internetowej. 

Działania wspólne 



Straż Miejska, Wydział OŚiGK,  Referat PKiS, MOPS, MDK przygotowują imprezę „Piknik 

Rodzinny w bezpiecznym eko-Myszkowie”, który odbędzie się 1 czerwca. 


