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    Pozyskiwanie inwestorów dla tworzenia nowych miejsc pracy
    Dalsze rozwijanie dobrego klimatu dla rozwoju biznesu (ulgi w podatku od nieruchomości 
    dla tworzących nowe miejsca pracy, współpraca z Myszkowską Radą Biznesu i Powiatowym Urzędem Pracy, 
    uatrakcyjnianie podatkowe Myszkowa na tle sąsiednich gmin)
    Kontynuacja rozwoju bazy oddziałów dla dzieci z niepełnosprawnością SP nr 4 oraz rozwój szkoły muzycznej 
    na Będuszu
    Dziecięcy Uniwersytet w Myszkowie
    Termomodernizacje kolejnych placówek oświatowych oraz Miejskiego Dom Kultury
    Regulacja prawna dróg (w ciągu 2011-2014 uregulowano 13 %, mamy jeszcze nie uregulowane 66% dróg) 
    Konsekwentne przesuwanie wydatków na trwałe robienie remontów ulic (gruntowe drogi z płyt betonowych, 
    więcej nakładek mniej łatania dziur)
    Sukcesywna rozbudowa oświetlenia ulicznego w miarę możliwości finansowych miasta
    Dokończenie wymiany oznakowania ulic i tablic informacyjnych
    Podwyższanie estetyki miasta (kosze, przystanki ławki skwery)
    Rozwój bazy mieszkaniowej Gminy Myszków
    Basen Pohulanka

     

    Konsekwentne pozyskiwanie środków pomocowych również unijnych tak by nie obciążać wydatkami 
    mieszkańców (w 2011-2014 pozyskaliśmy 44, mln zł dofinansowania, w tym 32,8 mln zł dotacji)
    Nadzór nad realizacją umów gwarancją poszanowania pieniędzy publicznych
    Działania w kierunku zwiększania dochodów do budżetu
    Działania na rzecz poszanowania mienia Gminy (monitoring)

    Dokończenie inwestycji o znaczeniu strategicznym dla infrastruktury dzielnic: 
    ul. Siewierska z uporządkowaniem poboczy, ul. Wapienna z wypustami dla ul. Podgórnej, kanalizacja 
    w ul. Kościuszki, ul. Warta i ul. Wierzbowa, ul. Rolnicza, ul. Traugutta, ul. Królowej Jadwigi, ul. Piękna, 
    ul. Waryńskiego, chodnik ze ścieżka rowerową na ul. Szpitalnej, uporządkowanie parkingów przy ZSP nr 5, 
    chodnik przy ul. Prymasa Wyszyńskiego
    Street Workout Park (park gimnastyczny) przy ZSP nr 3
    Gruntowny remont dachu MOSiR

    Nakładki na wszystkich najbardziej zdewastowanych drogach asfaltowych
    Droga łącząca teren Mystalu z obwodnicą celem eliminowania tirów z centrum miasta
    Zagospodarowanie centrum według zwycięskiego projektu konkursowego
    Prowadzenie gospodarki niskoemisyjnej – projekty „solarowe” i „fotowoltaiczne”
    Poprawa estetyki na osiedlach mieszkaniowych
    Jurajskie ścieżki rowerowe łączące Myszków z sąsiadami
    Modernizacja boisk szkolnych
    Modernizacja szatni i pryszniców na basenie

    Kontynuacja rozpoczętych działań

Poprawianie finansów miasta

Konieczne do wykonania

Chętnie zrobię o ile finanse pozwolą


