
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

od 28 listopada do 30 grudnia 2013r. 

 

Wydział Infrastruktury miejskiej i Inwestycji  

inwestycje zakończone 

Zakończono i rozliczono inwestycje: 

 drogę  przy Przedszkolu Nr 2, 

 budowę komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej, 

 wymianę dachu na Przedszkolu Nr 3.  

dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Smudzówka, Armii Krajowej, Błotnej, 

Kochanowskiego, Małej Szpitalnej, Piaskowej i Pszennej. 

inwestycje bieżące 

Trwają prace wokół Domu Kultury i przy Rondzie Flagi RP.  

Przystąpiliśmy do procedur odbiorowych, drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów 

Chłopskich. 

Zgodnie z umową, na okres zimy przerwane zostały prace w ramach zadania 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie III etap. 

bieżące utrzymanie dróg 

Zakończono remont dróg gruntowych. Wartość robót to 35tys.zł. 

Wykonano remonty częściowe lub całościowe na ulicach: Legionów, Ceramicznej, Armii 

Krajowej, Folwarcznej, Kowalczyki, Parkowej i Rybnej.  

Na ul. Zamenhoffa wykonano remont kanalizacji deszczowej, położono nakładkę i 

przeprowadzono remont chodnika. 

Wykonano remonty cząstkowe chodników wraz z nowymi krawężnikami na kwotę prawie  

51 tys. zł. 

Dokonano  regulacji wpustów ulicznych oraz włazów studni rewizyjnych. 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

 

gospodarka nieruchomości i planowania przestrzennego 

 Negatywnym wynikiem zakończył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości w Mrzygłodzie. 

Zawarto pięć aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz 

najemców. 

W dn. 12 grudnia Gmina Myszków nabyła teren po dworcu PKS-u o pow. 3.738m²  

regulacja prawne dróg 

Do  Wojewody Śląskiego złożono wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości drogowych 

dot. ul. Słonecznej oraz o komunalizację działek zajętych pod drogi gminne – ul. Rysią, ul. 

Lisią, ul. Sarnia, ul. Reja oraz drogę dojazdową do stadionu miejskiego. 

Do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie złożono trzy wnioski 

o urządzenie księgi wieczystej dla nieruchomości drogowych, dot. ulicy Zamenhoffa i Małej 

Szpitalnej. 

 



 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Zakończył się Program Ograniczenia Niskiej Emisji- III etap. Łącznie, wykonano 159 

inwestycji. 

Zakończył się trzeci etap dofinansowania do wymiany pokryć dachowych zawierających 

azbest. Z dotacji skorzystały 44 osoby na łączną kwotę ponad 93 tys. zł. 

30 listopada zakończono prace przy urządzaniu skweru przed Galerią Oczko 

Gospodarstwa prowadzące selektywną zbiórkę odpadów spożywczych zostały wyposażone w 

worki. 

Na ul. 3 Maja ustawiono 11 ławek.   

 

Referat  Zamówień Publicznych 

 

Zawarto umowy: 

- z SANiKO na wykonanie usługi „Realizacja obowiązku gminy w zakresie oczyszczania  

terenów należących do Gminy Myszków”, 

- z SANiKO na opróżnianie i utrzymywanie w należytym stanie koszy ulicznych. Została 

zwiększona częstotliwość odbioru śmieci w centrum miasta, kosze będą opróżniane 

codziennie.  

- z konsorcjum firm PKS Południe Sp. z o.o. ze Świerklańca- lider oraz LZ Apolinary Lazar 

Marcin Lazar spółka jawna Zendek na komunikację miejską na okres 1.01.2014-31.12.2016. 

wybór  oferty 

- na świadczenie usług pocztowych z Pocztą Polską S.A. 

- na kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej Gminy 

Myszków z PZU S.A w Zawierciu. 

 Inne 

 

Podziękowanie Wójta Gminy Irządze 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu 

zawodowym i prywatnym.  


