
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

od 30.09.2013r do 30.10.2013r.. 

 

 

Wydział Infrastruktury miejskiej i Inwestycji  

inwestycje bieżące 

 Ze względu na braki w operacie kolaudacyjnym, końcowy odbiór techniczny budynku ZSP 

Nr 1 odbył się do 28 października.  Ponieważ umowny termin zadania „Termomodernizacja 

ZSP Nr 1” upłynął 30 września, wykonawcy zostały naliczone kary umowne. 

 

Wykonawca termomodernizacji ZSP Nr 5 przystąpił do robót budowlanych, w segmencie 

 D odbywa się montaż warstwy termoizolacyjnej, wymiana stolarki otworowej PCV. 

 

 W ul. Stalowej rozpoczęły się roboty budowlane, w ramach zadania „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie- III etap”  

 

W ramach zadania „Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej” ułożono rury oraz  

zmontowano studzienkę rewizyjną. Wykonawca jest w trakcie zbrojenia ścian właściwej 

komory. 

 

Trwają zaawansowane prace przy budowie drogi przy Przedszkolu Nr 2. 18 października  

przekazano plac budowy dla wjazdu publicznego, włączającego niepubliczną drogę 

wewnętrzną do drogi wojewódzkiej nr 793 wraz z przebudową istniejących wjazdów 

      

28 października SKANSKA zgłosiła odbiór robót przy ul. 3 Maja, a 29 października złożyła 

wniosek do Powiatowego Nadzoru Budowlanego.  21dni, jakie ma Nadzór mija 20 listopada, 

w związku z tym, do umowy zostanie podpisany aneks dot. tylko oddania drogi   

 

16 września upłynął termin zakończenia prac projektowych na zadanie „Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych- I etap”. 

Przedsiębiorstwo PUBUDREMEX Władysław Żywczok. Do dnia dzisiejszego, Wykonawca 

nie  wywiązał się z zadania i nie uzupełnił dokumentacji. W związku z tym, od dnia 

 17 września do spisania protokołu odbioru, zostają naliczane mu kary umowne. 

  

30 września minął termin na wykonanie i montaż witaczy. Od tej daty, zgodnie z umową, 

firmie Carte s.c z Myszkowa, naliczane są kary umowne. Wykonawca zobowiązał się, że 

zadanie wykona do końca listopada. 

 

 

 

 

 

 



 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

 

gospodarka nieruchomości i planowania przestrzennego 

Sporządzono 42 wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste z równoczesną 

ofertą przyjęcia jej  nowej wysokości. 

 

 15 października została podpisana umowa na opracowanie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Zawierckiej- obręb 

Mrzygłód.  

 

regulacja prawne dróg 

Do Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 14 wniosków o urządzenie księgi wieczystej  dla 

nieruchomości drogowych dot. ulic Czarnieckiego i pod drogi na Osiedlu Krasickiego oraz ul. 

Zamenhoffa 

 

Do Wojewody Śląskiego złożono cztery wnioski, o stwierdzenie nabycia nieruchomości dot. 

ulic: Wroniej, Kilińskiego i Ogrodowej. 

 

30 września zostały przekazane materiały geodezyjne do regulacji prawnego pomiaru ulic: 

Słonecznej, Ogrodowej i Parkowej. 

 

Zawarto pięć aktów notarialnych, nabycia na rzecz Gminy nieruchomości, zajętych pod drogi 

gminne ulic: Okrzei, Prusa i Słowiczą. 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

 

Od listopada w SANiKO mieszkańcy będą mogli, nieodpłatnie pobrać, biodegradowalne 

worki, przeznaczone do gromadzenia odpadów kuchennych w zabudowie jednorodzinnej i 

blokach. 

 

 18 października rozesłane zostały informacje, o złożeniu ofert na zbiórkę odpadów 

wielkogabarytowych. Zbiórka została  zaplanowana w dniach 18-22 listopada. Więcej 

informacji znajdzie się na naszej stronie internetowej po wyborze oferty. 

 

W ramach zawartej w czerwcu br. umowy z SANiKO, o obustronnym wykaszaniu traw i 

chwastów porastających pasy dróg gminnych, 30 września zakończono drugie koszenie 

poboczy. 

 

Upłynął termin składania dokumentów na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. 

Dotację otrzymają wszystkie osoby, które o takową wystąpiły. W sumie są to 44 

gospodarstwa domowe. Łączna kwota dotacji wynosi 93.433,82zł. 

 



Trwa realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszków – III etap.  W 

ramach programu, mieszkańcy mogą wymienić kotły węglowe oraz gazowe na ekologiczne. 

W sumie, na 2013 roku zostało zaplanowanych 159 inwestycji. 

 

9 października na terenie naszego miasta odbyła się już kolejna akcja „Pole Nadziei”, która 

powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz 

Oddziałowi „Palium” w Myszkowie. Tej jesieni cebulki żonkili zasadzili wokół swojego 

przedszkola maluchy z „czwórki”.   

 

Referat  Zamówień Publicznych 

 

zawarcie umów po postępowaniu przetargowym: 

8 października z firmą STB Sp. z o.o. z Częstochowy została zawarta umowa na wymianę 

dachu na Przedszkolu Nr 3. Koszt zadania 388.618,06 zł. Termin zakończenia – 50 dni od 

daty podpisania umowy. 

 

 9 października, z konsorcjum firm: PELMAG Miklikowska z Będzina- lider, P.P.H.U. 

MAXBUD z Ostrowca Świętokrzyskiego – partner została zawarta umowa na roboty 

budowlane zadania na uzbrojenie terenu przy ul. Gruchla. Termin zakończenia robót 

16.06.2014, koszt 2.965.607,21zł.  8 października z Arturem Miszczykiem i Beatą Rachtan z 

Zawiercia  została podpisana umowa  na nadzór inwestorski tego zadania. Koszt zadania 

36.000,00zł.  

 

unieważnienie przetargów 

3 października unieważniono przetarg na „Rozbudowę istniejącej infrastruktury sieci 

szerokopasmowej’ w ramach realizacji projektu „Dostęp do Internetu myszkowskich 

jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”. Powodem była oferta 

przewyższającej, o ponad 51tys.zł. kwotę, jaką przeznaczono na to zadanie. 

 

9 października  unieważniono przetarg z powodu braku oferentów, na zadanie Budowa 

przepustu w ul. Dworskiej”  

 

Wszczęto postępowania przetargowe na: 

„Budowę przepustu drogowego w ul Dworskiej”- drugie postępowanie, termin składania ofert 

29 październik- 1 oferta 

„Budowę wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa”- termin 30 październik. 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i parkingów w sezonie 2013/2014-  termin minął  

25 października – na pierwszą część zamówienia czyli drogi bitumiczne i utwardzone 

wpłynęła jedna oferta, na odśnieżanie  dróg gruntowych dwie oferty i na odśnieżanie 

parkingów również dwie oferty.  

„Dobudowy oświetlenia ulicznego” -5 listopad. 

 

 

 



 

Inne 

Zapraszam Państwa na obchody Święta 11 Listopada, które rozpoczniemy, jak co roku, mszą 

św. w Kościele św. Stanisława o godz. 10.30. 

 

O tym, że Fabryka Papieru ma problemy finansowe z pewnością Państwu wiadomo.  Jednak 

teraz dochodzą mnie słuchy, że jakoby przyczyną upadku fabryki było naliczenie przez 

miasto podatku. Wiemy, że Papiernia jest dostawcą ciepła dla naszych mieszkańców. 

Wewnętrzne problemy, brak spójności w działaniu, dwa zarządy to wszystko to, co składa się 

na marazm tej instytucji. Z mojej inicjatywy odbyły się spotkania- 30 września, 

 14 października i 18 października. Głównym celem tych spotkań było zobowiązanie Papierni 

do respektowania umów na dostawę ciepła dla naszych mieszkańców. Nie będzie zgody na to 

by za nieporozumienia zarządów w Papierni odpowiadało miasto. 


