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O raporcie 
 
Niniejszy raport stanowi opracowanie zgodne z wymogami art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym z 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. 2019.506). Raport obejmuje podsumowanie działalności 

Prezydenta Miasta w roku 2020, w szczególności przedstawia realizację polityk, programów  

i strategii, uchwał Rady Miasta oraz budżetu obywatelskiego.  

Dla pełniejszego obrazu stanu miasta niniejszy dokument prezentuje rozwój Gliwic na  przestrzeni 

lat 2016–2020 w ujęciu porównawczym, w  kontekście miast subregionu: Bytomia, Katowic, 

Sosnowca i Tychów. Diagnoza została dokonana w  ośmiu kluczowych obszarach: demograficzno-

geograficznym, samorządności, infrastruktury, środowiska, gospodarki i  finansów, zdrowia  

i pomocy społecznej, kultury, edukacji i  sportu oraz bezpieczeństwa i porządku. Tak nakreślone 

ramy pozwalają na zarysowanie podstawowych tendencji rozwoju.  

Prezentowane w raporcie dane statystyczne pozyskane zostały z wydziałów Urzędu Miejskiego, 

miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich i przedstawiają stan na 31 grudnia 

2020 r. Dane statystyczne pozyskane ze strony Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) 

dotyczą natomiast roku 2019. W trakcie opracowywania niniejszego dokumentu GUS nie 

udostępniał bardziej aktualnych danych.

http://www.stat.gov.pl/
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1. Gliwice i gliwiczanie 
 

1.1. Geografia 

Gliwice to miasto na prawach powiatu położone w południowo-zachodniej Polsce,  

w województwie śląskim, na zachodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 

Geograficznie leży na Wyżynie Śląskiej  nad rzeką Kłodnicą. Miasto plasuje  się na 19. miejscu pod 

względem powierzchni, jak  i liczby ludności w Polsce oraz 4. pozycji pod względem liczby 

mieszkańców w województwie śląskim.   

 

Tabela 1.  Powierzchnia wybranych miast Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, 

województwa śląskiego i Polski – stan na 31 grudnia 2019 roku  

Obszar Gliwice Bytom Katowice Sosnowiec Tychy Śląskie  Polska 

Powierzchnia 

[km2] 
133,88 69,44 164,64 91,06 81,81 12 333 312 705 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

 

Wykres 1. Liczba mieszkańców wybranych miast Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – stan 

na 31 grudnia 2019 roku  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  
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Tabela 2.  Powierzchnia Gliwic z podziałem na dzielnice* – stan na 2020 rok 

Dzielnica Powierzchnia [km2] 

Baildona 4,72 

Bojków 16,45 

Brzezinka 8,50 

Czechowice 5,32 

Kopernika 2,48 

Ligota Zabrska 6,84 

Łabędy 19,08 

Obrońców Pokoju 7,64 

Ostropa 11,67 

Politechnika 1,06 

Sikornik 3,13 

Sośnica 4,84 

Stare Gliwice 5,32 

Szobiszowice 3,04 

Śródmieście 2,15 

Trynek 7,63 

Wilcze Gardło 0,68 

Wojska Polskiego 3,83 

Wójtowa Wieś 9,44 

Zatorze 3,49 

Żerniki 6,57 

RAZEM 133,88 

*Uchwałą Rady Miasta Gliwice nr II/24/2018 z 13 grudnia 2018 r.  w sprawie Statutu Miasta Gliwice zmieniono nazwę 

jednostek pomocniczych miasta z „osiedli” na „dzielnice” . 

Źródło: Wydział Planowania Przestrzennego UM w  Gliwicach 
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1.2. Demografia 
 
Tabela 3.  Wybrane wskaźniki demograficzne dla Gliwic, wybranych miast Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego, województwa śląskiego i Polski w 2019 roku  

 Gliwice Bytom Katowice Sosnowiec Tychy Śląskie  Polska 

Liczba ludności [tys.], 

[mln] 
178 603* 165 263 292 774 199 974 127 590 4 518 653  38 382 576 

Gęstość zaludnienia 

[os/km2] 
1 334 2 380 1 778 2 196 1 560 366 123 

Liczba kobiet na 100 

mężczyzn 
108 110 110 111 108 107 107 

*Dane z GUS różnią się od danych Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Gliwicach ,  gdyż są wyliczane na podstawie spisu 

powszechnego z 2011 roku z uwzględnieniem aktów zgonów i urodzeń. Nie są oficjalnym rejestrem.  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

 
Tabela 4.  Liczba mieszkańców Gliwic według rodzaju pobytu oraz w podziale na płeć w latach 

2016–2020 

Rok 

Kobiety Mężczyźni Razem 

stały czasowy stały czasowy stały czasowy razem 

2016 90 029 2 227 81 232 3 249 171 261 5 476 176 737 

2017 88 986 2 063 80 144 3 238 169 130 5 301 174 431 

2018 88 132 2 159 79 196 3 388 167 328 5 547 172 875 

2019 87 538 2 203 78 688 3 465 165 456 5 668 171 894 

2020 86 148 1 901 77 240 2 791 163 388 4 692 168 080 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich UM w  Gliwicach 

 
Tabela 5.  Napływ i odpływ ludności w Gliwicach w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Napływ (liczba osób z innych 

miejscowości meldujących się na pobyt 

stały w Gliwicach)  

2 073 1 818 1 705 1 699 1 623 

Odpływ (liczba osób wymeldowanych  

z pobytu stałego i zameldowanych do innej 

miejscowości na terenie RP)* 

2 307 2 118 1 803 1 907 1 593 

Saldo migracji o charakterze stałym -234 -300 -98 -208 30 

Saldo migracji na 1 000 mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały 
- 1,37 -1,77 -0,59 -1,26 0,18 

*Nie dotyczy osób, które wymeldowały  się z Gliwic i nie zameldowały  się do innej miejscowości na terenie RP . 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Wydziału Spraw Obywatelskich UM w  Gliwicach 
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Tabela 6.  Liczba przyjętych zgłoszeń meldunkowych złożonych przez cudzoziemców (z podziałem 

na obywatelstwo) w Gliwicach w latach 2018–2020 

Wyszczególnienie  2018 2019 2020 

Ogólna liczba obcokrajowców dokonujących zgłoszenia 

meldunkowe, w tym z obywatelstwem: 
2 235 3 860 2 561 

-  ukraińskim 1 695 3 022 1 969 

-  białoruskim  43 76 38 

-  indyjskim 40 66 59 

-  tureckim  34 36 25 

-  japońskim  29 61 24 

- gruzińskim  26 59 36 

- kazachstańskim  0 41 18 

- hiszpańskim 26 40 7 

- koreańskim  0 25 13 

- chińskim 21 20 10 

- rosyjskim 20 25 13 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich UM w  Gliwicach 

 

 
Tabela 7.  Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w dzielnicach* Gliwic w latach  

2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Baildona 9 597 9 436 9 223 9 036 8 819 

Bojków  2 859 2 871 2 882 2 928 2 966 

Brzezinka 2 442 2 468 2 508 2 519 2 532 

Czechowice 734 727 718 730 734 

Kopernika 10 417 10 312 10 190 10 036 9 840 

Ligota Zabrska 2 009 2 037 2 036 2 021 1 988 

Łabędy  15 161 14 917 14 798 14 708 14 542 

Obrońców Pokoju 5 195 5 205 5 202 5 198 5 167 

Ostropa 2 912 2 895 2 927 2 992 2 990 

Politechnika 3 823 3 731 3 670 3 525 3 469 

Sikornik 13 080 12 803 12 735 12 583 12 390 

Sośnica 18 555 18 189 17 871 17 530 17 270 
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Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Stare Gliwice 6 419 6 397 6 357 6 406 6 398 

Szobiszowice 12 577 12 462 12 309 12 251 12 138 

Śródmieście 13 675 13 456 13 268 13 124 12 845 

Trynek 16 516 16 261 15 910 15 592 15 358 

Wilcze Gardło 1 148 1 146 1 133 1 123 1 135 

Wojska Polskiego 11 958 11 817 11 665 11 521 11 376 

Wójtowa Wieś  5 842 5 816 5 790 5 739 5 686 

Zatorze 12 892 12 693 12 594 12 237 11 999 

Żerniki  3 450 3 491 3 542 3 657 3 746 

Razem 171 261 169 130 167 328 165 456 163 388 

*Uchwałą Rady Miasta Gliwice nr II/24/2018 z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Gliwice zmieniono nazwę 

jednostek pomocniczych miasta z „osiedli” na „dzielnice” . 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich  UM w Gliwicach 

 

Tabela 8.  Urodzenia żywe i zgony w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia żywe  1 618 1 689 1 536 1 516 1 426 

Zgony osób zameldowanych w  Gliwicach 1 968 2 180 2 222 2 207 2 543 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich UM w  Gliwicach. 

 

Tabela 9.  Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców jako wskaźnik demograficzny w miastach 

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w latach 2015–2019 

Miasto 2015 2016 2017 2018 2019 

Gliwice -1,80 -1,03 -1,30 -2,40 -2,70 

Bytom -4,22 -3,29 -3,07 -4,50 -4,50 

Katowice -3,42 -2,51 -3,17 -2,80 -3,50 

Sosnowiec  -4,74 -4,64 -4,83 -4,70 -5,80 

Tychy 0,61 0,85 -0,01 -1,30 -0,9 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny   
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Tabela 10.  Liczba małżeństw w Gliwicach w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Ogólna liczba małżeństw zarejestrowanych 

w USC, w tym: 
989 986 1 012 939 784 

-  cywilnych 461 420 448 438 404 

-  konkordatowych 421 413 359 340 230 

-  umiejscowionych (zawartych za granicą)  107 153 205 161 150 

Liczba małżeństw z  cudzoziemcami* 13 25 22 16 19 

* Albania, Rosja, Egipt, Kosowo, Nepal, Republika Dominikany, Ukraina, Macedonia, Brazylia, Austria, Turcja, Armenia, 

Izrael, Kazachstan, Rumunia, Wlk .  Brytania, Belgia, USA, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Francja, Szwecja, Włochy, 

Nigeria, Tunezja, Syria, Białoruś, Japonia, Indie, Mauritius, Portugalia, Hiszpania, Norwegia, F inlandia, Kamerun, Filipiny, 

Algieria, Kuba, Jemen, Chile, Uganda, Uzbekistan, Chorwacja, Bułgaria, Słowacja, Grecja, Litwa, Cypr, Irlandia, Tajlandia, 

Kolumbia, Serbia, Arabia Saudyjska, Tanzania, Wenezuela, Kenia, Ekwador, Pakistan, Maroko. 

Źródło: Urząd  Stanu Cywilnego UM w Gliwicach 

 

Tabela 11.  Liczba rozwodów i separacji w Gliwicach w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Ogólna liczba rozwodów,  

w tym: 
393 418 387 387 364 

-   orzeczonych w kraju 365 370 330 346 338 

-   orzeczonych za granicą i wpisanych do 

ślubów zawartych w USC  
25 31 43 41 26 

-    orzeczonych separacji 3 17 14 12 2 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego UM w Gliwicach 
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2. Zarządzanie samorządowe 
 

2.1. Zarządzanie miastem 

Gliwice to miasto na prawach powiatu. Proces zarządzania nim zakłada realizację założeń 

zawartych w Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 .  

W 2020 roku rozpoczęły się prace nad przygotowaniem  nowej strategii – Gliwice 2040 . 

Założenia znajdujące się w aktualnie obowiązującym dokumencie realizowane są poprzez organy 

powoływane na pięcioletnią kadencję w  wyborach powszechnych (głosami mieszkańców miasta). 

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta, która liczy 25  radnych. Jej zadaniem jest 

podejmowanie decyzji dotyczących najważniejszych spraw w  mieście. Organem wykonawczym  

i reprezentacyjnym jest Prezydent Miasta, wybierany przez mieszkańców w  wyborach 

bezpośrednich.  

Wybory do obecnej, VIII kadencji samorządu odbyły się 21 października 2018  r. Swój głos oddało 

70 413 osób, czyli 50,44% uprawnionych. To o 13 punków procentowych więcej niż w poprzed nich 

wyborach samorządowych  z 2014 roku. Warte podkreślenia jest, że  od momentu powrotu wyborów 

samorządowych (po 1989 roku) frekwencja w nich długofalowo rośnie i w ostatnich wyborach była 

wyższa o prawie 26% niż w 1994 roku. 

W związku z wybraniem 12 października 2019 r. do Senatu RP Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta 

Frankiewicza, w Gliwicach ogłoszono wybory uzupełniające, które odbyły się 5 stycznia 2020  r. Do 

czasu wyborów obowiązki prezydenta pełnił Janusz Moszyński, wyznaczony przez premiera R P. 

Frekwencja w wyborach z 5 stycznia 2020 r. wyniosła 35,53%, nowym prezydentem wybranym  

w I turze został, z wynikiem 51,18%, Adam Neumann, wieloletni zastępca prezydenta miasta. 

Nagrody przyznane Miastu Gliwice w 2020 r.: 

• Pierwsze miejsce wśród miast na  prawach powiatu w Rankingu Samorządów 2020 

przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”.  

• Pierwsze miejsce wśród miast na prawach powiatu w Rankingu Water City Index 2020.  

• Trzecie miejsce w prestiżowym rankingu „Bogactwo samorządów” magazynu „Wspólnota”  

w kategorii miast na prawach powiatu.  

• Czwarte miejsce wśród miast na prawach powiatu w rankingu Pisma Samorządu 

Terytorialnego „Wspólnota” dotyczącym wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 

2017–2019. Zestawienie jest jednym z najważniejszych przedstawiających aktywność 

samorządów w Polsce. W rankingu obejmującym lata 2017–2019 średnie wydatki 

inwestycyjne w Gliwicach wyniosły 2  143,54 zł per capita (na osobę). Lider zestawienia – 

https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/tekst_ujednolicony_wraz_z_zal_strategia.pdf
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Świnoujście – odnotowało 3 600,20 zł na osobę, a drugie  i trzecie w zestawieniu Krosno i 

Konin – odpowiednio 2 397,22 zł i 2 231,91 zł na osobę.  

• Pierwsze miejsce rankingu miast przyjaznych kierowcom, opracowanego przez serwisy 

internetowe Oponeo i Yanosik. Nasze miasto uzyskało najlepsze noty w grupie gmin do 

300 tys. mieszkańców. Ranking uwzględniał takie czynniki , jak liczba ko lizji, prędkość jazdy, 

parkowanie, ceny paliw, koszt wymiany opon, ceny ubezpieczenia OC i infrastrukturę dla 

samochodów elektrycznych. Gliwice zebrały aż 51 punktów i zdetronizowały w ten sposób 

Kielce, ubiegłorocznego zwycięzcę wśród miast do 300 tys. mieszkańców. Na trzecim 

miejscu uplasował się Sosnowiec.  

 

Tabela 12.  Radni Rady Miasta Gliwice kadencji 2018–2023 

Imię 

i nazwisko 

Wybrany 

z listy / okręg wyborczy 
Funkcja w Radzie Miasta Klub Radnych 

Gabriel Bodzioch 
KW Prawo i Sprawiedliwość/ 

okręg nr 3 
- 

Klub Radnych Prawa 

 i Sprawiedliwości 

Ryszard Buczek 
KW Prawo i Sprawiedliwość/ 

okręg nr 3 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Rewizyjnej  

Klub Radnych Prawa 

 i Sprawiedliwości  

Łukasz 

Chmielewski 

KW Prawo i Sprawiedliwość/ 

okręg nr 4 

Przewodniczący Komisji 

Dialogu Społecznego 

Klub Radnych Prawa 

 i Sprawiedliwości 

Leszek Curyło 

KWW Platforma. Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska/ 

okręg nr 2 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochrony 

Środowiska 

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej 

Agnieszka 

Filipkowska 

KWW Platforma. Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska/ 

okręg nr 3 

- Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej 

Piotr Gogoliński 

KWW Koalicja dla Gliwic  

Z. Frankiewicza/  

okręg nr 2 

- 
Klub Radnych Koalicji dla Gliwic  

Z. Frankiewicza 

Zdzisław 

Goliszewski 

KW Prawo i Sprawiedliwość/ 

okręg nr 1 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta 

Klub Radnych Prawa 

 i Sprawiedliwości 

Michał Jaśniok 

KWW Koalicja dla Gliwic 

Z. Frankiewicza/  

okręg nr 2 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

Klub Radnych Koalicji dla Gliwic 

Z. Frankiewicza 

Marcin Kiełpiński 
KWW Koalicja dla Gliwic  

Z. Frankiewicza/ okręg nr 3 
- 

Klub Radnych Koalicji dla Gliwic  

Z. Frankiewicza 

Krzysztof Kleczka 

KWW Koalicja dla Gliwic  

Z. Frankiewicza/  

okręg nr 2 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

Klub Radnych Koalicji dla Gliwic 

 Z. Frankiewicza 

Stanisław Kubit 
KWW Koalicja dla Gliwic  

Z. Frankiewicza/ okręg nr 4 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Dialogu Społecznego 

Klub Radnych Koalicji dla Gliwic  

Z. Frankiewicza 
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Imię 

i nazwisko 

Wybrany 

z listy / okręg wyborczy 
Funkcja w Radzie Miasta Klub Radnych 

Katarzyna 

Kuczyńska-Budka 

KWW Platforma. Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska/ 

okręg nr 4 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej 

Adam 

Majgier 

KW Prawo i Sprawiedliwość/ 

okręg nr 2 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji  

Klub Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości  

Adam Michczyński 
KW Prawo i Sprawiedliwość/ 

okręg nr 1 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochrony 

Środowiska 

Klub Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości 

Tadeusz Olejnik 

KWW Koalicja dla Gliwic  

Z. Frankiewicza/  

okręg nr 4 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

Klub Radnych Koalicji dla Gliwic  

Z. Frankiewicza 

Ewa Potocka 

KWW Platforma. Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska/ 

okręg nr 1 

Wiceprzewodnicząca Rady 

Miasta 
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej 

Krzysztof Procel 
KW Prawo i Sprawiedliwość/ 

okręg nr 4 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Miasta i Inwestycji 

Klub Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości 

Marek Pszonak 

KWW Koalicja dla Gliwic  

Z. Frankiewicza/  

okręg nr 3 

Przewodniczący Rady 

Miasta 

Klub Radnych Koalicji dla Gliwic 

 Z. Frankiewicza 

Krystyna Sowa 

KWW Koalicja dla Gliwic  

Z. Frankiewicza/  

okręg nr 1 

Wiceprzewodnicząca Rady 

Miasta 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

Klub Radnych Koalicji dla Gliwic  

Z. Frankiewicza – Przewodnicząca 

Janusz 

Szymanowski 

KWW Platforma. Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska/ 

okręg nr 4 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej 
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej 

Jacek 

Trochimowicz 

KWW Koalicja dla Gliwic  

Z. Frankiewicza/ 

okręg nr 1 

Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej  

Klub Radnych Koalicji dla Gliwic  

Z. Frankiewicza 

Tomasz Tylutko 
KW Prawo i Sprawiedliwość/ 

okręg nr 2 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej  

Klub Radnych Prawa 

 i Sprawiedliwości  

Grażyna Walter-

Łukowicz 

KWW Koalicja dla Gliwic 

 Z. Frankiewicza/  

okręg nr 1 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

Rozwoju Miasta i Inwestycji 

Klub Radnych Koalicji dla Gliwic 

 Z. Frankiewicza 

Paweł Wróblewski 

KWW Koalicja dla Gliwic 

 Z. Frankiewicza/  

okręg nr 4 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

Klub Radnych Koalicji dla Gliwic  

Z. Frankiewicza 

Zbigniew Wygoda 

KWW Platforma. Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska/ 

okręg nr 2 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej 

Źródło: https://bip.gliwice.eu/ 

 

https://bip.gliwice.eu/
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Tabela 13.  Uchwały podjęte w 2020 roku w podziale na wnioskodawcę 

Wnioskodawca 

Uchwały podjęte w 2020 roku 

 

09.01 13.02 23.04 28.05 25.06 30.07 27.08 24.09 22.10 26.11  17.12 

Prezydent Miasta 0 19 32 28 10 18 7 11 29 14 18 

Bez wnioskodawcy 0 2 23 0 1 0 1 0 0 2 1 

Przewodniczący Rady 

Miasta 
1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Komisja Rady Miasta 0 5 0 2 4 2 0 0 3 4 3 

Grupa radnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kilku 

wnioskodawców 
0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 

Razem 1 26 56 31 17 21 8 12 32 22 22 

Łącznie 248 uchwał 

Źródło: Biuro Rady Miasta UM w  Gliwicach 

 

Tabela 14.  Uchwały podjęte w 2020 roku w podziale na kategorie 

Przedmiot uchwały 

Uchwały podjęte w 2020 roku 

 

09.01 13.02 23.04 28.05 25.06 30.07 27.08 24.09 22.10 26.11  17.12 

uchwały budżetowe 

(budżet, WPF, jednostki 

budżetowe, sprawozdanie 

finansowe, absolutorium, 

pożyczki) 

- 2 2 4 5 2 2 2 2 2 4 

podatki i opłaty - - 1 - - - 1 - - 1 2 

  

zasady działania, 

funkcjonowania, regulaminy 

(np. SPP), kryteria 

- - 1 1 1 - - 2 - - 1 

programy, strategie - - - - 1 - - - 1 2 - 

gospodarka mieszkaniowa  

i nieruchomościami – 

zasady 

- - - - - - - - - - 1 
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Przedmiot uchwały 

Uchwały podjęte w 2020 roku 

 

09.01 13.02 23.04 28.05 25.06 30.07 27.08 24.09 22.10 26.11  17.12 

  

plany zagospodarowania 

przestrzennego 
- 1 - 2 - - 2 2 3 - - 

oświata – sieć placówek, 

przekształcenia, statuty 
- - 6 11 - 3 - - - - - 

tworzenie organizacji  

i jednostek (np. MRDPP, 

domy dziecka) 

- - - - - - - - - - - 

zdrowie i opieka społeczna 

(odpłatność za usługi 

opiekuńcze, dofinansowanie 

z PFRON) 

- 6 3 - - - - 2 4 3 1 

statuty (także Statut Miasta, 

statuty RO) 
- - - - - - - - - - 1 

  

gospodarka komunalna, 

komunikacja miejska, drogi, 

zieleń 

- 1 8 6 2 4 - - 4 2 3 

nazwy ulic, pomniki - 5 1 - - 1 1 - 3 1 - 

gospodarka 

nieruchomościami – 

dzierżawy, zbycie 

- 2 9 3 1 5 - 3 11 3 2 

dotacje (np. na prace 

konserwatorskie) 
- - - - 1 1 - - - - - 

tworzenie stowarzyszeń, 

przystąpienie do organizacji 
- - - - - - - - 1 - - 

teksty jednolite - 2 23 - 1 - 1 - - 2 - 

apele, oświadczenia, 

stanowiska 
- - 1 1 2 - - - - 1 - 

wykazy (np. kąpielisk, aptek, 

obwodów wyborczych) 
- 2 1 - - - - - - - - 

skargi, wnioski, petycje - 5 - 2 2 2 1 1 3 4 5 

organy miasta, RM, 

jednostki pomocnicze 
1 - - 1 1 3 - - - 1 2 

uchwały uchylające - - - - - - - - - - - 
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Przedmiot uchwały 

Uchwały podjęte w 2020 roku 

 

09.01 13.02 23.04 28.05 25.06 30.07 27.08 24.09 22.10 26.11  17.12 

w tym: zmiany uchwał - 8 7 4 1 4 3 2 3 6 6 

Razem 1 26 56 31 17 21 8 12 32 22 22 

Łącznie 248 uchwał 

Źródło: Biuro Rady Miasta UM w  Gliwicach 

 

W załączniku nr 1 Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Gliwice w 2020 roku wraz  

z informacją na temat ich realizacji  

 

Tabela 15.  Rady dzielnic* i ich przewodniczący w kadencji 2019–2024 w Gliwicach 

Nazwa Dzielnicy Przewodniczący Rady Dzielnicy 

Dzielnica Baildona Jolanta Baranowska 

Dzielnica Bojków  Paweł Wróblewski  

Dzielnica Brzezinka Tomasz Włoczyk 

Dzielnica Czechowice Rada Dzielnicy nie została wybrana 

Dzielnica Kopernika Grażyna Walter-Łukowicz  

Dzielnica Ligota Zabrska Anna Hereźniak-Mach  

Dzielnica Łabędy Krystyna Sowa 

Dzielnica Obrońców Pokoju Łukasz Mielczarek  

Dzielnica Ostropa Gerard Magiera 

Dzielnica Politechnika Rada Dzielnicy nie została wybrana  

Dzielnica Sikornik Bogusław Węglarz  

Dzielnica Sośnica Franciszek Skoczylas 

Dzielnica Stare Gliwice Małgorzata Lukaj  

Dzielnica Szobiszowice Katarzyna Kowińska  

Dzielnica Śródmieście Marek Bieniek 

Dzielnica Trynek Łukasz Chmielewski 
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Nazwa Dzielnicy Przewodniczący Rady Dzielnicy 

Dzielnica Wilcze Gardło Bogumiła Dąbrowska  

Dzielnica Wojska Polskiego Jarosław Misztal  

Dzielnica Wójtowa Wieś  Marek Krząkała  

Dzielnica Zatorze Michał Byrczek 

Dzielnica Żerniki  Kajetan Gornig 

*Uchwałą Rady Miasta Gliwice nr II/24/2018 z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Gliwice zmieniono nazwę 

jednostek pomocniczych miasta z „osiedli” na „dzielnice” . 

Źródło: bip.gliwice.eu/samorzad/rady_dzielnic_ 

 

Tabela 16.  Liczba obsadzonych etatów w wydziałach Urzędu Miejskiego w Gliwicach  

z uwzględnieniem osób zatrudnionych na zastępstwo w latach 2016–2020 

Nazwa wydziału  2016 2017 2018 2019 2020 

Architektury i Budownictwa AB 38,750 38,250 38,75 42 39,750 

Biuro Obsługi Interesantów  BOI 38 43 46 46 50 

Biuro Prezydenta i Rady Miasta* BPR 26,250 26,25 - - - 

Biuro Prezydenta Miasta* BPM - - 17,25 15,875 25 

Biuro Rady Miasta* BR - - 7 7 7 

Biuro Rozwoju Miasta BRM 12,813 13,313 13,875 15,625 13,625 

Biuro Zarządzania Płynnością 

Finansową  
BZP 5 5 5 5 5 

Budżetu i Analiz BA 11 11 10 10 10 

Edukacji  ED 20,50 20 21,5 21,5 23 

Geodezji i Kartografii  GE 51 52 53 50 50 

Gospodarki Nieruchomościami  GN 55,875 52,375 59,625 66,5 57,750 

Informatyki IN 14 13 12 15 14 

Inwestycji i Remontów  IR 19,250 18,75 21,75 19,625 17 

Kadr, Szkoleń i Płac KD 20 21 22 23 23 

Komunikacji  KM 37 36 41 44 51,875 

Wydział Audytu Wewnętrznego  AUD 13 13 13 10 11 

Księgowości KS 28,750 28 32 31 26 

Kultury i Promocji Miasta KP 33 35,875 35 31 27 

Nadzoru Właścicielskiego  NA 5 5 5 5 5 

Organizacyjny OR 19 18 22 21 22 

file:///C:/Users/boi04/AppData/Local/Temp/bip.gliwice.eu/samorzad/rady_dzielnic_
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Nazwa wydziału  2016 2017 2018 2019 2020 

Planowania Przestrzennego** PP 24 23 19 26 26 

Podatków i Opłat PO 61,750 54,75 57,875 64 56,875 

Przedsięwzięć Gospodarczych i  Usług 

Komunalnych*** 
PU 23,250 24,25 25,25 32,25 - 

Samodzielny Referat Miejskiego 

Systemu Informacji Przestrzennej**  
SIP 7 7 6 - - 

Spraw Obywatelskich SO 29 29 29 29 31 

Środowiska  ŚR 17 17 17 17 16 

Urząd Stanu Cywilnego  USC 12,625 14 14 13 15,250 

Zamówień Publicznych  ZA 12 12 20 20 17 

Zdrowia i Spraw Społecznych ZD 17 16 15 16 16 

Wydział Gospodarowania Wodami*** GW - - - - 14 

Wydział Usług Komunalnych*** UK - - - - 21,25 

Ogółem 651,813 646,813 678,875 696,375 691,375 

*Z Biura Prezydenta i Rady Miasta wyodrębniono w 2018 r. odpowiednio Biuro Prezydenta Miasta i Biuro  Rady Miasta.  

**Z dniem 1 stycznia 2019 r. Wydział Planowania Przestrzennego został połączony z Samodzielnym Referatem Miejskiego 

Systemu Informacji Przestrzennej . 

*** Z dniem 1 stycznia 2020 r. Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych podzielił się na dwa wydziały: 

Wydział Usług Komunalnych i Wydział Gospodarowania Wodami .  

Źródło: Wydział Kadr, Szkoleń i  Płac UM w Gliwicach 

 
Tabela 17.  Statystyka spraw w Biurze Obsługi Interesantów oraz w Referacie Rejestracji Pojazdów  

w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 20201 

Sprawy obywatelskie (sala 

obsługi) 
70 168 73 162 52 702 55 646 42 1612 

Sprawy dot. rejestracji 

pojazdów  
87 080 89 880 96 304 100 671 66 930 

Prawa jazdy 10 156 9 711 9 701 8 726 6 4523 

      

Informacja 

merytoryczna 

(stanowiska 

obsługujące 

wydziały) 

PU4 836 680 872 961 100 

GE 1 501  1 542 1 831 1 559 152 

GN 6 514 8 171 11 336 26 7185 952 

ŚR 5 355 7 012 10 210 14 360 1 423 

 Razem 14 206 17 405 24 249 43 598 2 627 

W przeliczeniu na 1 miesiąc 1 184 1 450 2 020 3 633 219 
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Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 20201 

Stanowisko Konsultanta d/s 

Osób Niepełnosprawnych  
2 482 2 068 1 977 1 674 502 

Liczba pism przyjętych   

i wysłanych przez Biuro 

Podawcze 

483 663 465 390 449 890 511 909 475 859 

W przeliczeniu na 1 miesiąc 40 305 38 782 37 490 42 659 39 655 

Stanowisko informacyjne 

Wydziału AB i PP 
7 787 8 354 7 827 -6 -6 

Stanowisko informacyjne 

Wydziału PO  
15 291 19 058 16 057 13 506 10 781 

Ilość wydanych certyfikatów 

SEKAP 
61 41 30 -7 - 

Ilość wydanych potwierdzeń 

Profilu Zaufanego ePUAP 
1 583 1 427 1 772 2 187 1 881 

Stanowisko obsługujące 

program „Rodzina 3+”  
1 560 663 1 202 1 728 926 

Stanowisko obsługujące 

program „Karta Dużej Rodziny”  
1 586 1 189 1 512 1 515 704 

Stanowisko obsługujące 

program „Karta SENIOR 67+  

i 75+” 

1 345 994 1 619 1 937 1 008 

1 Liczne spadki odnotowane w 2020 roku wynikały z obostrzeń związanych z pandemią oraz składaniem wniosków przez 

biuro podawcze i drogą elektroniczną . 
2 W okresie od 16 marca do 14 lipca 2020 r. wnioski były składane przez skrzynkę podawczą, a odbiór dokumentów 

odbywał się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.  
3 Od 27 marca do września 2020 r. wnioski o prawa jazdy były składane przez biuro podawcze, a wydawanie dokumentu 

odbywało się po telefonicznym umówieniu wizyty.  
4 Od stycznia 2020 r. wydział PU przekształcił się w dwa osobne wydziały: Wydział Gospodarowania Wodami oraz Wydział 

Usług Komunalnych.  
5

 Na stanowisku współpracującym z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami odnotowano wzmożone zainteresowanie 

klientów informacjami związanymi z ustawą o przekształceniu  prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów .   

6 W 2019 roku na stanowisku pełnione  były dyżury ,  ale nie prowadzono statystyk; w 2020 roku stanowisko było nieczynne.  
7 W 2019 roku zaprzestano wydawania Certyfikatów SEKAP, ponieważ z dniem 31 grudnia 2018 r. wygasła umowa  

ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) na  świadczenie usług wydawania  i unieważniania certyfikatów 

CC SEKAP  

Źródło: Biuro Obsługi Interesantów  UM w Gliwicach ,  Wydział Komunikacji UM w Gliwicach  

 

Prawo jazdy 

Od listopada 2020 r. w sali rejestracji pojazdów działa stanowisko, na którym wydawane są prawa 

jazdy (odbiór dokumentu już nie jest możliwy na stanowiskach BOI)  oraz profile kierowców . 

 
Rejestracja pojazdów  

W 2020 roku, z uwagi na regulacje prawne związane z ogłoszonym stanem epidemii , Urząd Miejski 

zmuszony był do ograniczenia dostępności do budynków , co miało wpływ na liczbę przyjętych 

klientów. Pomimo wprowadzonych prawnie limitów liczby klientów w 2020  roku, pracownicy 

Referatu Rejestracji Pojazdów obsłużyli w obu lokalizacjach łącznie 47  783 klientów i dokonali 

174 788 rejestracji, czyli o 4 604 więcej niż w roku 2019 .  
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Stanowisko informacyjne Wydziału PO  

W okresie marzec–czerwiec 2020 r. zawieszono pracę stanowiska wydziału Podatków i Opłat  

w Biurze Obsługi Interesantów  UM . Stanowisko wznowiło swoje funkcjonowanie w holu głównym 

urzędu od lipca 2020 r. (przy czym od 10 sierpnia uruchomiono ponownie 2 stanowiska).  

W trosce o bezpieczeństwo zachęcano Klientów do dopełnienia formalności za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej. Zainteresowanie powyższym rozwiązaniem wykazała przede 

wszystkim średnia grupa wiekowa. Z kolei seniorzy preferowali bezpośrednie kontakty  

z urzędnikiem. Nie bez znaczenia był fakt, iż wprowadzone obostrzenia warunkowały limity osób 

mogących jednocześnie przebywać w holu głównym, co przekładało się na płynność obsługi oraz 

liczbę umawianych osób. Najbardziej popularną formą załatwienia sprawy stał się kontakt 

telefoniczny. 

Stanowisko do spraw Osób Niepełnosprawnych  

Od marca 2020r. przesunięto środki PFRON na inne programy  osób niepełnosprawnych oraz 

zaprzestano dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. W tym samym czasie z powodu 

pandemii wprowadzone zostały ograniczenia liczbowe przyjmowanych osób, zaś sytuacja w kraju 

ograniczyła zainteresowanie klientów załatwianiem spraw w tym zakresie.  

Biuro Podawcze 

W 2020 roku wstrzymano czasowo pracę gońców (od 16 marca do 13 lipca 2020 r.) oraz 

zawieszono postępowania administracyjne. Odnotowano większą liczbę wpływającej 

korespondencji drogą elektroniczną w porównaniu z rokiem poprzednim.  

ePUAP 

W kwietniu 2020 r. uruchomiona została usługa tymczasowego profilu zaufanego, który może 

zostać potwierdzony rozmową wideo z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Usługa dedykowana 

jest przede wszystkim osobom, które chciałyby potwierdzić profil zaufany przez Internet, lecz nie 

korzystają z bankowości elektronicznej lub bank, z którego usług korzystają, nie jest dostawcą 

tożsamości profilu zaufanego.  

Tabela 18.  Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Gliwicach w latach 2016–2020 

Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba komputerów PC  690 695 701 710 722 

Liczba kont poczty 

elektronicznej 
3 563 3 720 3 841 3 936 3 997 

Liczba serwerów  34 38 39 39 34 

Nakłady na zakup 

sprzętu  

i oprogramowania [zł] 

606 008,52 1 604 766,71* 577 626,35 4 445 429,41** 650 600,10 

Nakłady na szkolenie 

pracowników w zakresie 

obsługi programów 

komputerowych [zł] 

17 667,93 20 660,71 33 993,89 34 558,75 5 610,00*** 

*Wzrost jest spowodowany zwiększeniem nakładów na sprzęt oraz oprogramowanie w  związku z  wdrożeniem projektu 

GEPAR. 

**Zwiększenie nakładów na zakup sprzętu i  oprogramowania jest spowodowany koniecznością wymiany większej liczby 
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zestawów komputerowych w  związku z  przekroczeniem założonego wieku ich eksploatacji .  

*** Zmniejszenie nakładów jest spowodowane sytuacją epidemiologiczną C OVID-19 i pracą zdalną pracowników UM . 

Źródło: Wydział Informatyki UM w  Gliwicach 

 

Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Gliwicach w 2020 roku  

Wydział Planowania Przestrzennego UM jako administrator Miejskiego Systemu Informacji 

Przestrzennej koordynuje działania na rzecz rozwoju tego portalu w Urzędzie Miejskim i miejskich 

jednostkach organizacyjnych.  

W 2020 roku w ramach MSIP funkcjonowało:  

1. 12 geoportali, w tym: 

• 11 geoportali mapowych: Geoportal mieszkańca, Geoportal inwestora, Geoportal 

wyborczy, Oferta nieruchomości, Geoportal rowerzysty, Geoportal planistyczny, 

Geoportal zabytków, Zieleń miejska, Ciepło systemowe, INSPIRE, Profil dla 

słabowidzących,  

• 1 geoportal, w którym publikowane są produkty powstałe ze zdjęć lotniczych i skaningu 

laserowego – Wirtualne miasto. 

W kolejnym roku planowane jest udostępnienie geoportalu Budżet obywatelski.  

2. 11 wyszukiwarek, w tym: 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – działki, MPZP – adresy, MPZP  

w opracowaniu, Oferta nieruchomości (w jej skład weszły wyszukiwarki lokali mieszkalnych, lokali 

użytkowych, nieruchomości zabudowanych, nieruchomości niezabudowanych, garaży), Ulice, Filie 

bibliotek, Żłobk i, Przedszkola i punkty przedszkolne, Szkoły publiczne, Szkoły wyższe, Baseny  

i kąpieliska. 

3. 254 dostępne warstwy, w tym 240 wektorowych i 14 rastrowych (w formie zdjęć lotniczych, 

plików jpg, skanów map) . 

Wydział Planowania Przestrzennego w ramach MSIP prowadzi także rejestr wejść na geop ortale. 

W 2020 roku liczba odnotowanych wejść wyniosła 165  875.  

2.2. Miejskie jednostki organizacyjne 

W Gliwicach zostały utworzone następujące jednostki organizacyjne miasta:  

1. Domy dziecka: 

• Dom Dziecka nr 1 

• Dom Dziecka nr 2 

• Dom Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren 

2. Żłobki miejskie (w ramach jednej jednostki funkcjonują cztery Oddziały Żłobków Miejskich , 

umiejscowione w odrębnych budynkach) . 

3. Przedszkola miejskie i zespoły przedszkoli miejskich : 

• Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach 

• Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach 
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• Przedszkole Miejskie nr 18 w Gliwicach 

• Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach 

• Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach 

4. Szkoły podstawowe: 

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach 

• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach 

• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach 

• Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach 

• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach 

• Szkoła Podstawowa nr 11 im.  Hugona Kołłątaja w Gliwicach 

• Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach 

• Szkoła Podstawowa z  Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza w Gliwicach 

• Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach 

5. Licea ogólnokształcące  

• I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego  w Gliwicach 

• II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach 

• IV Liceum Ogólnokształcące  w Gliwicach 

• V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach 

6. Zespoły szkół 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach   

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Gliwicach 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Gliwicach 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich  w Gliwicach 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach 

• Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach 

• Zespół Szkół Łączności  w Gliwicach 

• Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach 
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• Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach 

• Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”  w Gliwicach 

• Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach 

• Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego nr 1 w Gliwicach 

• Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka  w Gliwicach 

7. Inne jednostki oświatowe  

• Młodzieżowy Dom Kultury w  Gliwicach  

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapi i w Gliwicach 

• Państwowa Szkoła Muzyczna I  i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego  w Gliwicach 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach 

8. Pomoc społeczna 

• Centrum Pieczy Zastępczej i  Wspierania Rodziny 

• Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM”  

• Dom Pomocy Społecznej „Opoka” 

• Ośrodek Pomocy Społecznej  

• Środowiskowy Dom Samopomocy  

9. Inne jednostki 

• Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej  

• Centrum Ratownictwa Gliwice 

• Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych  

• Teatr Miejski w Gliwicach 

• Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

• Muzeum w Gliwicach 

• Miejski Zarząd Usług Komunalnych  

• Powiatowy Urząd Pracy  

• Straż Miejska w Gliwicach 

• Zarząd Dróg Miejskich  

• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 

https://bip.gliwice.eu/jednostki_organizacyjne_miasta_i_stowarzyszenia/jednostki_organizacyjne_

miasta  

 

2.3. Planowanie rozwoju miasta 

Głównym dokumentem zawierającym najważniejsze cele rozwoju miasta jest uchwalona w 2014 

roku zaktualizowana Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do 

roku 2022 , której zapisy były aktualizowane w październiku 2017 roku . 

Postanowienia strategiczne zostały ambitnie określone i świadomie nie  odniesiono się do wielu 

innych procesów – szczególnie tych związanych ze  świadczeniem na wysokim poziomie różnego 

rodzaju lokalnych usług publicznych – gdyż uznano, że jest to już dobrze rozumianą rutyną 

operacyjną w mieście.  

Strukturę strategii tworzą trzy priorytety, na które następnie składają się cele strategiczne  

i precyzyjnie zakreślone pod względem merytoryki oraz czasu realizacji cele operacyjne.  

Priorytet I odnosi się do rozwoju gospodarki. W jego ramach zostały określone następujące cele 

strategiczne: 

https://bip.gliwice.eu/jednostki_organizacyjne_miasta_i_stowarzyszenia/jednostki_organizacyjne_miasta 
https://bip.gliwice.eu/jednostki_organizacyjne_miasta_i_stowarzyszenia/jednostki_organizacyjne_miasta 
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• CS1.1. Kreacja nowych firm technologicznych. 

• CS.1.2. Aktywizacja branżowych i tematycznych skupisk firm i  sieci współpracy .  

• CS.1.3. Poszerzanie skali działalności sektora usług, w tym usług dla spędzania czasu 

wolnego. 

 

Priorytet II strategii dotyczy zaradności wobec wyzwań społecznych i  ekonomicznych, a w nim 

określone zostały następujące cele strategiczne:  

• CS.2.1. Umacnianie zdolności mieszkańców i instytucji pozarządowych do realizacji 

oddolnych inicjatyw w życiu miasta.  

• CS.2.2. Budowanie odpowiedzialności za własne życie w wymiarach prywatnym  

i zawodowym.  

• CS.2.3. Zwiększanie korzystania z technik informacyjnych i  komunikacyjnych w pełnym 

przekroju społecznym mieszkańców.  

 

Priorytet III. Procesy metropolizacyjne  tak jak wcześniejsze priorytety składa się z trzech celów 

strategicznych: 

• CS.3.1. Wzmacnianie oferty ponadlokalnej w wizerunkowych przestrzeniach .  

• CS.3.2. Tworzenie zróżnicowanej oferty mieszkaniowej w centrum miasta i  na terenach 

rezydencjalnych. 

• CS.3.3. Umacnianie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostępnej w  mieście.  

Wdrażanie strategii jest regularnie monitorowane . W cyklach rocznych przeprowadzane było 

zestandaryzowane postępowanie mające na celu weryfikację wskaźników przypisanych do każdego 

celu operacyjnego, zakończone opracowaniem raportu monitoringowego. System monitorowania 

osiągnął już dużą dozę stabilności. Podmioty zaangażowane w  dostarczanie danych w większości 

sytuacji były dobrze zaznajomione z systemem i gromadziły dane na bieżąco lub potrafiły 

sprawnie dostarczać je, bazując na posiadanych przez siebie zasobach informacyjnych. Raport 

2021 – Monitoring realizacji celów Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta  

Gliwice do roku 2022  opracowany za rok 2020 przynosi informację o tym, że dzięki konsekwencji 

oraz współdziałaniu grupy niezależnych podmiotów , aktorów lokalnej sceny gospodarczej, 

edukacyjnej, społecznej i politycznej , większość celów została zrealizowana . Nie wszystko udało 

się przeprowadzić zgodnie z pierwotnym planem, ponieważ uwarunkowania pewnych procesów 

znacząco zmieniły się na przestrzeni lat. Stąd też podczas realizacji część zamierzeń zrewidowano. 

Ponadto utrzymanie niektórych już osiągniętych celów utrudniła pandemia COVID-19. 

Ze względu na fakt, iż duża pula celów operacyjnych została zrealizowana zgodnie z  założeniami 

i horyzont czasowy wdrażania obecnie obowiązującej strategii dobiega końca , w mieście podjęto 

dyskusję nad przygotowaniem procesu aktualizacji strategii . W lutym 2021 roku Rada Miasta 

podjęła uchwałę nr XXIII/456/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii 

rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 „Gliwice 2040” . Głównym założeniem miasta jest, aby prace 

nad nową strategią przebiegały w sposób partycypacyjny, co oznacza, że na każdym etapie prac 

będą prowadzone szerokie konsultacje społeczne i zapewniony będzie udział mieszkańców oraz 

podmiotów funkcjonujących w mieście, przy jednoczesnym poddaniu zgłoszonych propozycji pod 

dyskusję ustanowionych zespołów ekspertów . Zakończenie prac zaplanowano na IV kwartał  

2022 roku. 

W załączniku nr 2  Raport z monitoringu realizacji celów Strategii Zintegrowanego  

i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 . 



 

24 

 

Istotną rolę w planowaniu rozwoju miasta pełni również planowanie zadań w  zakresie rewitalizacji. 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Proces 

ten prowadzony jest w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania  te są skoncentrowane terytorialnie i  prowadzone 

wspólnie przez interesariuszy rewitalizacji na  podstawie gminnego programu rewitalizacji.  

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności mieszkańcy gminy, właściciele nieruchomości,  

w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i  towarzystwa budownictwa 

społecznego, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą, społeczną, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz organy władzy 

publicznej. Władze samorządowe są również interesariuszami rewitalizacji, ale – oprócz 

prowadzenia zadań w zakresie rewitalizacji odnośnie właściwości gminy  – przygotowują, 

koordynują i tworzą warunki do jej prowadzenia przez pozostałych interesariuszy.  

W Gliwicach podstawą prowadzenia działań rewitalizacyjnych jest Gliwicki Program 

Rewitalizacji do roku 2023 (GPR) przyjęty uchwałą nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice  

z 9 lutego 2017 roku . Program, zgodnie z wymogami dotyczącymi programów rewitalizacji, uzyskał 

pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. GPR tworzy ramy dla 

prowadzenia działań rewitalizacyjnych w mieście. Oznacza to, że zawiera on przedsięwzięcia 

realizowane przez jednostki samorządowe, jak i podmioty niezależne od miast a. Jest 

to szczególnie istotny element wpływający na zarządzanie całym programem i jego 

monitorowanie. O ile bowiem podmioty publiczne mogą podlegać wymogom sprawozdawczości , 

nałożonym przez władze samorządowe, o tyle udział podmiotów zewnętrznych w progra mie 

rewitalizacji odbywa się na zasadzie dobrowolności.  

Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023  został opracowany jako dokument zawierający 

diagnozę, cele, projekty oraz mechanizmy wdrażania skupione na  obszarach, w których występują 

problemy o ponadprzeciętnej, w skali miasta, koncentracji. Jest to opracowanie odpowiadające 

zarówno stosowanym w mieście standardom zarządzania rozwojem lokalnym, jak również zgodne 

z wymaganiami zewnętrznymi – formułowanymi na szczeblu regionalnym i krajowym – wobec 

programów rewitalizacji. Prace nad Programem zostały osadzone we wcześniejszych 

doświadczeniach działań rewitalizacyjnych prowadzonych w  Gliwicach oraz powiązane  

z obowiązującymi w mieście dokumentami strategicznymi i planistycznymi.  

Cechą, która może być uznana za wyróżnik GPR , jest koncentracja. Program rewitalizacji odnosi 

się do zjawisk kryzysowych w konkretnych obszarach. Stąd też nie może i nie obejmuje on  całego 

miasta, a jedynie te obszary, które z  różnych względów – zwłaszcza społecznych – uznać można 

za wymagające specjalnego traktowania. Podkreślić należy, że  wskazanie obszarów rewitalizacji 

nie oznacza wyłączenia pozostałych części miasta z polityki rozwoju lokalnego. Działania wobec 

innych obszarów podejmowane są w ramach innych polityk, strategii lub programów. Zapewnienie 

cechy koncentracji jest niezbędnym warunkiem, który musi być spełniony, aby można było uzyskać 

wsparcie zewnętrzne na wdrożenie Programu.  

Głównym celem Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023  jest kształtowanie procesów 

wspierających aktywizowanie i wykorzystywanie atutów obszaru rewitalizacji. Jest on  zorientowany 

na ponowne odkrycie i  zagospodarowanie potencjałów obszaru rewitalizacji, przy aktywnym 

współudziale społeczności lokalnych. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów 

szczegółowych , określonych osobno dla każdego z podobszarów:  

• Podobszar północny:  

• C.P.1. Wysokie kompetencje zawodowe oraz aktywność społeczności lokalnych 

angażujących się w realizowanie działań na rzecz swojego miejsca zamieszkania.  

• C.P.2. Zachowywane i rozwijane tradycyjne walory mieszkaniowe obszaru oraz 

elastycznie przekształcana oferta dostępnych udogodnień dostosowywanych 
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do zmieniającej się sytuacji społecznej i demograficznej.  

• C.P.3. Rozwinięte ponadlokalne funkcje czasu wolnego, wykorzystujące położenie 

i infrastrukturę obszaru.  

• C.P.4. Dogodne warunki dla rozwoju biznesu wykorzystującego lokalizację obszaru, 

jego tradycje gospodarcze oraz tereny poprzemysłowe możliwe do  ponownego 

zagospodarowania. 

• C.P.5. Wzrost atrakcyjności obszaru dzięki wdrażaniu rozwiązań z zakresu rozwoju 

zrównoważonego.  

• Podobszar centralny: 

• C.C.1. Wysoki poziom i jakość życia, których fundamentami są  aktywne 

społeczności lokalne, atrakcyjne przestrzenie publiczne i  mieszkania oraz 

dostępność zróżnicowanych usług publicznych i  rynkowych. 

• C.C.2. Upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań zgodnych z  ideą inteligentnego 

miasta, służących mieszkańcom obszaru oraz użytkownikom zewnętrznym.  

• C.C.3. Wysoka ranga obszaru jako centrum kreowania potencjałów dla rozwoju 

nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa.  

• C.C.4. Rozwijająca się gospodarka , wykorzystująca w kreatywny sposób atuty 

obszaru związane z atrakcyjnością przestrzeni, kapitałem ludzkim, potencjałem 

instytucjonalnym, dostępnością dogodnie usytuowanych terenów 

poprzemysłowych.  

Wdrażanie programu rewitalizacji jest cyklicznie monitorowane. W chwili obecnej zrealizowano 

lub realizowanych jest 38 projektów, z czego 25 uzyskało wsparcie z zewnętrznych funduszy na  

łączną kwotę ponad 240 mln zł.  

W załączniku nr 3  Sprawozdanie z realizacji Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023 . 

 

2.4. Gliwicki Budżet Obywatelski 

W 2020 roku mieszkańcy już po raz ósmy inicjowali i wybierali zadania do realizacji w ramach 

Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (GBO) . Pomimo niespodziewanych utrudnień , koniecznych 

zmian w harmonogramie i obostrzeń związanych z pandemią, udało się bez przeszkód 

przeprowadz ić i skutecznie wypromować całą edycję  Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021.  

Nawet w krytycznych miesiącach gliwiczanie wykazali bardzo dużą aktywność. W trakcie 

głosowania na projekty oddali prawie 30 tysięcy głosów – o ponad 4,5 tysiąca więcej niż w 2019 

roku. Zdecydowanie zwiększyło się zainteresowanie głosowaniem w formie elektronicznej – 

odnotowano o 7 tys. głosów elektronicznych więcej niż rok wcześniej. Każdy gliwiczanin mógł 

oddać dwa głosy, w tym jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na projekt 

ogólnomiejski. W wyniku głosowania przeprowadzonego w 2020 roku, do realizacji w roku 2021 

skierowano 1 projekt ogólnomiejski oraz 73 projekty dzielnicowe. Ich łączną wartość oszacowano 

na prawie 7 mln zł.  

Duża grupa wybranych przez gliwiczan zadań dotyczyła tworzenia i modernizacji szeroko pojętej 

bazy rekreacyjnej – np. boisk, placów zabaw, siłowni plenerowych, systemu rowerów publicznych. 

Wyłoniono także sporo projektów dotyczących organizacji zajęć sportowych, kulturalnych lub 

edukacyjnych. Mieszkańcy postawili również na zieleń – poparli nasadzenia drzew i krzewów, łąkę , 

rabaty kwietne. Na liście skierowanych do realizacji znalazły się też m.in. zadania wpływające na 

poprawę bezpieczeństwa (monitoring, wyświetlacze prędkości czy przejście dla pieszych).  

Równocześnie przez cały rok trwała realizacja przedsięwzięć wybranych w poprzedniej edycji GBO.  
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Infografika 1. Środki przeznaczone na zadania Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w latach 

2013–2020 

 

Źródło: Biuro Prezydenta Miasta  UM w Gliwicach.  

 
 

Tabela 19.  Liczba wniosków składanych i zadań wybranych do realizacji w latach 2016–2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba wniosków  247 340 394 301 306 

Liczba zadań wybranych do realizacji  56 71 86 71 74 

Źródło: Biuro Prezydenta Miasta  UM w Gliwicach 

 

 

Tabela 20.  Typy projektów, jakie były wybierane przez gliwiczan w budżecie partycypacyjnym 

(GBO) w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Zagospodarowanie terenów 

zielonych, stawianie i doposażenie 

obiektów rekreacyjnych  

14 19 24 22 37 

Remonty i modernizacje dróg, 

parkingów, chodników i  oświetlenia  
13 17 20 17 3 

Zajęcia rekreacyjne, kulturalne, 

edukacyjne 
15 25 36 21 21 

Inne 14 10 6 11 13 

Źródło: Biuro Prezydenta Miasta  UM w Gliwicach 

 

2.5. Współpraca lokalna i regionalna oraz działalność 

Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych 

(dawnego GCOP-u) 
 
Miasto Gliwice należy m.in. do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i  Powiatów, 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  oraz Górnośląsko-
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Zagłębiowskiej Metropolii . W 2020 roku istotne dla miasta działania toczyły się w ramach 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  oraz w Związku Miast Polskich . 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia  

Powstała w 2018 r. i powołana do życia na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. , jest pierwszym 

związkiem metropolitalnym w Polsce, tworzonym przez 41 miast i gmin przemysłowego obszaru 

Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego . Obejmuje prawie jedną trzecią obszaru całego 

województwa śląskiego, a zamieszkuje ją ponad połowa wszystkich jego mieszkańców. G -ZM 

realizuje zadania m.in. w zakresie kształtowania przestrzeni, rozwoju społecznego  

i gospodarczego, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju transportu zbiorowego. Jej  

działalność jest finansowana z budżetu państwa, który przekazuje 5% udziału w podatku PIT od 

osób mieszkających na obszarze związku. G-ZM otrzymuje też składki z budżetów tworzących ją 

gmin. Do najważniejszych działań Metropolii w 2020 r. należy zaliczyć:  

• Wprowadzenie od 1 marca nowej taryfy przewozowej Zarządu Transportu Metropolitalnego. 

Do najważniejszych zmian należy m.in. obniżka cen w taryfie odległościowej, uproszczen ie 

nazw biletów oraz wprowadzenie biletów wieloprzejazdowych. Nowość stanowi również 

rozwiązanie umożliwiające m.in. grupowe przejazdy. Nowy cennik to propozycja bardziej 

elastyczna i uproszczona. 

• Kontynuację prac nad wdrożeniem Koncepcji Kolei Metropolitalnej oraz opracowanie 

Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko -

Zagłębiowskiej Metropolii . Umowa z wykonawcą została podpisana w sierpniu 2020 roku. 

Pierwsza część dokumentu będzie gotowa w 2022 roku, a całość w 2024 roku.  Opracowanie 

to zapewni bardziej szczegółowe dane dotyczące kosztów inwestycji dla poszczególnych 

wariantów przedstawionych w  Koncepcji Kolei Metropolitalnej  oraz da odpowiedź, które  

z nich i w jakim zakresie są zasadne do wprowadzenia, jak dokładnie mogą  przebiegać 

poszczególne trasy i gdzie powinny zostać zlokalizowane nowe przystanki kolejowe.  

Miasto Gliwice w 2020 r. złożyło dwa wnioski do Programu Uzupełniania Lokalnej  

i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku  na budowę przystanków  

kolejowych „Gliwice Bema” i „Gliwice Czechowice”. Planowany koszt inwestycji związanej  

z utworzeniem przystanku „Gliwice Czechowice” to 6,5 mln złotych netto, wkład własny 

samorządu to 15% kosztu całkowitego, reszta projektu jest finansowana przez PKP PLK. 

Planowany koszt inwestycji związanej z utworzeniem przystanku „Gliwice Bema” to 10 mln 

złotych netto, wkład własny samorządu wynosi 15% kosztu całkowitego, reszta projektu jest 

finansowana przez PKP PLK. Wnioski przeszły pozytywną weryfikację w pierwszym etapie, 

jednak szczegółowa analiza wykazała, że lokalizacja przystanku „Gliwice Czechowice” nie 

pozwoli na uzyskanie odpowiednich potoków pasażerskich w przyszłości i uruchomienie 

odpowiedniej liczby połączeń , stąd został on w marcu 2021 r . wycofany z programu. 

• Kontynuację działania Funduszu Solidarności, wyjątkowego mechanizmu w skali kraju. 

Samorządy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wspierają się nawzajem, aby 

wyrównywać swoje szanse i niwelować różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym. W 2020 

r. pula przeznaczona na trzecią edycję Funduszu Solidarności wynosiła 10  mln zł. Pomoc 

finansowa przeznaczona została na realizację projektów inwestycyjnych o dużym znaczeniu 

dla rozwoju społeczno-gospodarczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Może ona 

również stanowić wkład własny do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.  

• W ramach grupy zakupowej, oprócz zakupu prądu , przeprowadzono także po  raz pierwszy 

wspólny zakup gazu. G-ZM dokonało wspólnego zakupu energii elektrycznej i gazu dla 
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kilkuset podmiotów. Dzięki temu jest w stanie negocjować korzystniejsze stawki, niż gdyby 

każda gmina robiła to osobno. W przetargu na zakup prądu na 2019 r. grupa liczyła 73 

zamawiających, skupiających 289 jednostek. Łącznie zamów iono prawie pół TWh energii 

elektrycznej. Grupę zakupową na lata 2020–2021 stworzyło aż 113 zamawiających, w ramach 

których działa ponad 300 jednostek. Grupa Zakupowa Gazu na lata 2020–2021, do której 

przystąpiło 25 gmin wraz z 66 swoimi jednostkami, zakupiła  łącznie 225 GWh tego paliwa,   

a wartość zamówienia wyniosła 38,3 mln zł. Zarówno Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej, 

jak i Grupa Zakupowa Gazu są przykładami ścisłej współpracy między samorządami, zarówno 

gminami G-ZM, jak i gminami ościennymi oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Śląskiego. G-ZM planuje rozszerzenie zaangażowania grupy zakupowe j na inne sektory. Będą 

one dotyczyć kolejnych możliwych płaszczyzn współpracy pomiędzy gminami członkowskimi 

związku metropolitalnego. 

W 2020 r. odbyło się 9 sesji Zgromadzenia Ogólnego Metropolii, podczas których podjęto  

74 uchwały. Najważniejsze z  nich dotyczyły:  

• udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko -Zagłębiowskiej 

Metropolii w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności  w 2020 roku, 

• udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko -Zagłębiowskiej 

Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji  w 2020 roku, 

• udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane  

z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 

(COVID-19), 

• przyjęcia apelu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przesunięcia 

terminu zaplanowanych na maj wyborów prezydenckich, 

• określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022–2027 z perspektywą do 2035 r., w tym 

trybu konsultacji,  

• przystąpienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do spółki prawa handlowego 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą 

w Gliwicach, 

• przystąpienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do spółki prawa handlowego 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą 

w Tychach, 

• przystąpienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do spółki prawa handlowego 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą 

w Sosnowcu, 

• udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania w postaci 

organizowania wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym.  

Związek Miast Polskich  

Jest stowarzyszeniem mającym na celu  wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do  

gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju samorządów miejskich. Skupia ponad 300 miast, 

w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju . Od 2015 roku Prezesem Zarządu Związku 

Miast Polskich jest Zygmunt Frankiewicz – senator i były prezydent Gliwic. W 2019 roku został 

wybrany na kolejną kadencję, tj. na lata 2019–2024.  
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Działania ZMP w 2020 roku: 

Szczególnym wyzwaniem były działania legislacyjne podczas pandemii – projekty ustaw mających 

na celu walkę z epidemią i jej skutkami pojawiały się w trybie nagłym, a ich opiniowanie na  

odległość było bardzo utrudnione i odbywało się tylko za pośrednictwem Senatu, gdyż w Sejmie 

projekty przechodziły całą procedurę w ciągu kilku godzin. Bardzo szybko pojawił się kolejny 

nieprzewidziany problem – przygotowania do wyborów prezydenckich, które w stanie epidemii 

były niewykonalne w ogłoszonym terminie. W tych niecodziennych warunkach Zarząd Związku 

szybko i sprawnie opiniował zdalnie projekty i reagował na sytuacje, a Biuro, pr acując online, 

organizowało niezbędne materiały i opinie prawne niejednokrotnie w ciągu kilku godzin.  

Obok działań zmierzających do ograniczenia skutków pandemii najważniejszymi priorytetami 

legislacyjnymi ZMP w 2020 roku były:  

• obrona dochodów jednostek samorządu terytorialnego,  

• zagwarantowanie samorządom możliwości realizowania obowiązków dotyczących 

przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP zgodnie z Konstytucją RP oraz w sposób 

gwarantujący obywatelom bezpieczeństwo zdrowotne,  

• zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, 

• zmiany w zasadach prowadzenia polityki rozwoju i aktualizacja polityki miejskiej,  

• wprowadzanie rozwiązań prawnych umożliwianych sprawną realizację usług 

infrastrukturalnych, społecznych i administracyjnych, a w szczególności z zakresu gospodarki 

odpadami, transportu, budownictwa mieszkaniowego, oświaty, ochrony zdrowia.  

Związek przygotował projekty ustaw, które prezes ZMP Zygmunt Frankiewicz – jako 

przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – wnosił 

do prac Senatu. Pierwsza grupa propozycji dotyczyła rozwiązań ustawowych w  zakresie finansów 

samorządowych (m.in. rekompensata ubytków spowodowanych zmianami w podatku PIT z 2019 

roku – projekt został przyjęty przez Senat 17 grudnia 2020 roku i skiero wany do Sejmu; projekt 

zwiększa udziały jednostek samorządu terytorialnego we  wpływach z PIT: dla gmin – z 39,34% do 

43,93%, dla powiatów – z 10,25% do 11,49 % i dla województw – z 1,60% do 1,79%). 

10 marca 2020 r. w Senacie Związek przedstawił projekty zm ian w ustawach ustrojowych, 

dotyczące: wpisania definicji zadań własnych, zgodnych z zawartą w Konstytucji RP klauzulą 

generalną oraz zniesienia zakazu łączenia mandatu samorządowego z mandatem senatora. 

Kolejne propozycje dotyczyły zaktualizowanego projektu ustawy regulującej w przejrzysty, 

sprawiedliwy sposób zasady wynagradzania osób pełniących funkcje z wyboru albo powołania  

w JST oraz założeń projektu ustawy o rozwoju miast i  polityce miejskiej.  

Przedstawiciele Związku brali aktywny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, w procesie legislacyjnym w Sejmie i Senacie, na poziomie Kancelarii Prezydenta 

RP oraz w Radzie Dialogu Społecznego.  

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych  (od kwietnia 2021 r.; dawniej: GCOP)  

Wspiera aktywność społeczną mieszkańców Gliwic , wspomaga technicznie i merytorycznie 

gliwickie stowarzyszenia i  fundacje, promuje i animuje aktywność społeczną  oraz wspiera 

inicjatywy kulturalne.  

 

W załączniku nr 4  Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy Miasta Gliwice  

z organizacjami pozarządowymi za  rok 2020. 
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Infografika 2. Liczba organizacji pozarządowych działających w mieście w latach 2016–2020 

 
Źródło: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych  

 
Tabela 21.  Struktura gliwickich organizacji pozarządowych według głównych obszarów działalności 

w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

bezpieczeństwo publiczne  8 9 8 15 16 

edukacja, oświata, wychowanie  44 60 60 95 101 

ekologia, ochrona środowiska  18 56 50 41 42 

hobby, rozwój zainteresowań  73 73 64 69 71 

kultura, sztuka 62 100 105 84 88 

mieszkalnictwo, budownictwo 3 2 1 3 3 

ochrona zdrowia, rehabilitacja 38 68 66 49 52 

pomoc niepełnosprawnym  22 43 52 35 35 

pomoc społeczna, usługi socjalne  35 54 30 53 55 

przeciwdziałanie bezrobociu  7 19 14 16 15 

rozwój lokalny  38 45 22 25 28 

sport i rekreacja, turystyka 144 150 170 129 130 
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Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

technika, technologia, nauka 32 33 29 28 29 

wspieranie inicjatyw obywatelskich 15 17 24 13 14 

współpraca międzynarodowa  19 21 42 23 24 

inne* 78 66 43 71 74 

*Wszystkie pozostałe organizacje, trudne do skategoryzowania w wyżej wymienionych obszarach działalności oraz takie jak m.in. 

narodowościowe, patriotyczne, religijne (adwentyści) itd. 

Źródło: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych  

 

 

Tabela 22.  Liczba inicjatyw nakierowanych na pielęgnowanie dziedzictwa historycznego  

i kulturowego miasta oraz liczba zaangażowanych w nie osób w latach  

2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020  

Wystawy NGOs (Non-Govermental Organizations) 

organizowane w GCOP 
24 27 22 33 14 

Koncerty NGOs organizowane przez GCOP 24 17 34 56* 6** 

* W tym spektakle i inne eventy. 

** Spadek spowodowany ograniczeniami związanymi z pandemią COVID -19. 

Źródło: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych  

 

 

Tabela 23.  Wolontariat w Gliwicach w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  
2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba szkoleń dla wolontariuszy  23 34 51 3 41 196 

Liczba zgłoszeń chętnych do pełnienia roli 

wolontariusza 
102 64 2 75 93 93 

Liczba wolontariuszy zgłoszonych przy  

obchodach Dnia Wolontariusza 
208 1 589 197 4 620 0 7 

Liczba wolontariuszy zgłaszanych corocznie 

przez organizacje pozarządowe do 

wyróżnienia z okazji Dnia Wolontariusza 

15 1 21 23 0 5 0 7 

1 Zmiana formuły konkursu „Wolontariusz Roku” .  
2 Poszukiwanie wolontariuszy specjalistycznych. 
3 Wzrost liczby szkoleń w 2018 r. związany jest z rozwojem wolontariatu specjalistycznego . 
4 Spadek liczby wolontariuszy przy obchodach Dnia Wolontariusza w 2018 r. wynika z  braku zgłoszeń do konkursu  

z okazji Dnia Wolontariusza niektórych organizacji realizujących masowy wolontariat (posiadających setki 

wolontariuszy).  
5 W 2019 roku konkurs nie został ogłoszony .   
6 Spadek spowodowany ograniczeniami związanymi z pandemią COVID -19. 
7W 2020 roku, ze względu na epidemię, obchody Dnia Wolontariusza w tradycyjnej formule nie odbyły się.  

Źródło: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych 
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Tabela 24.  Szkolenia, warsztaty i konsultacje organizowane przez GCOP w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba szkoleń, spotkań organizowanych 

przez GCOP lub przy współudziale GCOP  
311* 265 297 470 495 

Liczba konsultacji dla organizacji 

pozarządowych oraz grup nieformalnych  
437 562 563 407** 440 

Orientacyjna liczba osób uczestniczących  

w szkoleniach, warsztatach i  doradztwie 
3 437 2 966 3 965 2 674 1 132*** 

*Wzrost spowodowany realizacją projektu unijnego . 

**Spadek spowodowany mniejszą liczbą doradztwa specjalistycznego oraz zastąpieniem konsultacji spotkaniami 

animacyjnymi. 

*** Spadek spowodowany ograniczeniami związanymi z pandemią COVID -19. 

Źródło: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych  

 

 
Tabela 25.  Konkursy* i nabory wniosków** inicjowane przez miasto w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba konkursów i  naborów wniosków 

inicjowanych przez samorząd lokalny  
45 54 43 38 32 

Liczba ofert i wniosków złożonych  

w konkursach miejskich 
389 397 326 246 286 

Środki przekazane organizacjom w  wyniku 

rozstrzygnięć konkursów i  naborów 

wniosków inicjowanych przez samorząd 

lokalny [zł]  

19 712 223 21 725 839  23 674 681 23 239 670 18 969 770 

*Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie . 

**Na podstawie ustawy o sporcie. 

Źródło: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych  

 

 
Tabela 26.  Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych w latach 2016–2020 [w tys. zł] 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Wysokość dotacji  46 622 52 017 62 983 65 540 65 988 

Źródło: Wydział Budżetu i  Analiz UM w Gliwicach 
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2.6. Projekty unijne 
 

Wykres 2. Liczba realizowanych projektów w poszczególnych programach operacyjnych  

(Perspektywa finansowa 2014–2020, stan na 31 grudnia 2020 roku)  

Źródło: Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach 

 

Wykres 3. Wartość dofinansowania projektów w poszczególnych programach operacyjnych  

(Perspektywa finansowa 2014–2020, stan na 31 grudnia 2020 roku) [w mln zł] 

 

Źródło: Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach  

 

W efekcie działań Biura Rozwoju Miasta UM oraz miejskich jednostek organizacyjnych w ramach 

perspektywy finansowej 2014–2020 pozyskano dotychczas łącznie ponad 447,5 mln zł ze środków 

UE na realizację zadań miasta (kwota ta obejmuje wszystkie wnioski złożo ne w latach 2014–2020).  
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W 2020 roku Miasto Gliwice złożyło 27 wniosków o dofinasowanie na łączną wartość 26,3 mln 

zł, z czego 20,7 mln zł stanowi wnioskowane wsparcie. 14 wniosków zostało przygotowanych przez 

Biuro Rozwoju Miasta UM (projekty inwestycyjne oraz nieinwestycyjne realizowane w ramach tzw. 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), a 13 przez miejskie jednostki organizacyjne (projekty 

nieinwestycyjne w obszarze edukacji i  polityki społecznej).  

W 2020 roku podpisano umowy o dofinansowanie dla 22 projektów , dla których wnioski zostały 

złożone w latach poprzednich oraz w 2020 r. Łączna wartość dofinansowania ze środków unijnych 

w podpisanych umowach wynosi 29,03 mln zł .  

W 2020 roku podpisano 13 umów o dofinansowanie dla projektów przygotowanych p rzy udziale 

Biura Rozwoju Miasta UM, w tym: 

- dla 1 projektu złożonego w 2018  roku:  

1. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom”  – wniosek złożony 

we współpracy z DPS „Nasz Dom”, wartość całkowita : 3 209 475,83 zł, dofinansowanie : 

2 334 066,57 zł; 

 

- dla 6 projektów złożonych w 2019  roku: 

1. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice  – I” – 

wniosek złożony we współpracy z ZGM, wartość całkowita : 7 569 591,90 zł, dofinansowanie : 

6 675 479,56 zł; 

2. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice – II” – 

wniosek złożony we współpracy z ZGM, wartość całkowita : 4 889 093,54 zł, dofinansowanie : 

3 675 176,59 zł;  

3. „Profilaktyka dla pracownika”  – poprawa warunków pracy pracowników miejskich 

jednostek – wniosek złożony we współpracy z ZGM i MZUJ, wartość całkowita : 432 535,13 

zł, dofinansowanie : 380 630,91 zł ;  

4. „Profilaktyka dla pracownika”  – poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej 

„Nasz Dom” w Gliwicach – wniosek złożony we współpracy z DPS „Nasz Dom”, wartość 

całkowita : 425 802,50 zł, dofinansowanie: 374 706,20 zł ;  

5. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 – Centrum Zdrowia Psychicznego  

i Leczenia uzależnień”  – wniosek złożony we współpracy z Wydziałem Inwestycji i 

Remontów UM, wartość całkowita: 1 292 056,99 zł, dofinansowanie: 813 080,70 zł ; 

6. „Wspieramy – Wzmacniamy – Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej  

w Gliwicach” – wniosek złożony we współpracy z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 

Rodziny, wartość całkowita : 1 134 734,34 zł, dofinansowanie : 964 524,18 zł ; 

 

- dla 6 projektów złożonych w 2020  roku: 

1. „Eko-Światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego etap II”  –

wniosek złożony we współpracy z Wydziałem Usług Komunalnych UM , wartość całkowita : 

5 592 404,57 zł, dofinansowanie : 3 967 492,76 zł;  

2. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin  

– wniosek złożony we współpracy z DPS „Nasz Dom”. Projekt był bezkosztowy i  dotyczył 

wykonania usługi dezynfekcji/dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów w  domach 

pomocy społecznej ; 

3. „Śląskie kadry DPS vs COVID-19” – wniosek złożony we współpracy z DPS „Nasz Dom”, 

wartość całkowita i dofinansowanie wynosi 333 000,00 zł;  
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4. „Śląskie kadry DPS vs COVID-19” – wniosek złożony we współpracy z DPS „Opoka”, 

wartość całkowita i dofinansowanie : 167 700,00 zł ;  

5. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – wniosek złożony we 

współpracy z DPS „Nasz Dom”, wartość całkowita dofinansowania : 30 483,30 zł ;  

6. „Śląskie pomaga” – wniosek złożony we współpracy z Wydziałem Zdrowia  i Spraw 

Społecznych UM, wartość całkowita i dofinansowanie : 323 396,14 zł.  

 

Status pozostałych wniosków złożonych przez Biuro Rozwoju Miasta UM, złożonych w 2020 roku, 

przedstawiał się następująco:  

1. w trakcie oceny – 4 wnioski:  

- „Dostępna szkoła” – wstępny wniosek przygotowany przy współpracy z ZSP  nr 12 i ZSP nr 6 

oraz Wydziałem Edukacji UM , całkowita wartość projektu i jednocześnie kwota dofinansowania 

to 1 288 102,00 zł, przy czym nabór składa się z II etapów ; właściwy wniosek zostanie złożony 

po I etapie.  

- „Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej w Gliwicach” – wniosek przygotowany przy 

współpracy z MZUK, wartość projektu : 1 973 886,10 zł, dofinansowanie: 1 000 000,00 zł.  

- „Termomodernizacja budynku MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25 w Gliwicach ” – 

wniosek przygotowany przy współpracy z MZUK, wartość całkowita: 959 607,91 zł, 

dofinansowanie: 754 657,48 zł . 

- „Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14 w Gliwicach” – wniosek 

przygotowany przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów  UM , wartość całkowita :  

4 304 479,55 zł, dofinansowanie: 2 810 856,96 zł.  

 

2. przyjęte do dofinansowania – 3 wnioski: 

- „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – 

wniosek przygotowany przy współpracy z DPS „Opoka” . Projekt był bez kosztowy i dotyczył 

wykonania usługi dezynfekcji/dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów w domach pomocy 

społecznej . 

- „Pomocna dłoń w drodze do przyszłości” – wniosek przygotowany przy współpracy z ZSP  

nr 6, wartość całkowita : 416 518,75 zł, dofinansowanie: 374 866,87 zł.  

- „Wymarzone przedszkole” – wniosek przygotowany przy współpracy z ZSP  nr 4, wartość 

całkowita : 379 506,50 zł, dofinansowanie: 322 580,52 zł.  

3. na liście rezerwowej – 1 wniosek: 

- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Miasta 

Gliwice” – wniosek przygotowany przy współpracy z jednostkami oświatowymi ujętymi we 

wniosku oraz wydziałem Inwestycji i Remontów UM oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Czechowic; 

wartość całkowita : 2 421 674,67 zł, dofinansowanie : 1 956 321,21 zł.  

Żaden wniosek nie został odrzucony ze względów formalnych.
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3. Infrastruktura 
Zmiany infrastrukturalne obrazują tendencje zachodzące w dwóch podstawowych obszarach. Pierwszym jest 

rozwój miasta, jego ukierunkowanie i świadome kreowanie na podstawie zidentyfikowanych  

i zoperacjonalizowanych zasobów. Drugi obszar odwołuje się do zaspokajania potrzeb mieszkańców . W nim 

czynnik infrastrukturalny odgrywa rolę podstawowego narzędzia. 

 

 

3.1. Zmiany infrastrukturalne 

 

Infografika 3. Nakłady finansowe na utrzymanie i remonty dróg, infrastruktury rowerowej oraz 

remonty obiektów inżynierskich w latach 2016–2020 

 

 

 

 

* Wzrost środków wynika z  objęcia utrzymaniem (letnim i  zimowym) gliwickiego odcinka DTŚ, łącznie z  obiektami 

mostowymi, zielenią i  tunelem. 

** Obniżenie  w stosunku do 2019 roku, spowodowane sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym 

(oszczędność ok. 3 mln zł na zimowym utrzymaniu dróg) oraz ograniczoną liczbą remontów drogowych (oszczędność 

ok. 2 mln zł).  

Źródło: Wydział Usług Komunalnych UM w  Gliwicach, Zarząd Dróg Miejskich  
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Tabela 27.  Sprzedaż miejskich nieruchomości zabudowanych w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Sprzedaż mieszkań i  budynków na 

rzecz głównych najemców –  

liczba mieszkań 

252 160 260 98 254 

Ilość w m2 12 969 8 721 14 278 4 835 12 718 

Średnia cena za 1 m2 [zł] 2 244 2 232 2 230 2 680 2 823 

Wpływy do budżetu z  tytułu 

sprzedaży mieszkań na rzecz 

głównych najemców [zł] 

11 532 977 7 699 339 13 277 090 5 254 836 14 402 742 

Uwłaszczenia garaży [liczba] 31 20 22 19 30 

Sprzedaż mieszkań i  budynków  

w drodze przetargu 

nieograniczonego – liczba mieszkań  

93 59 83 36 112 

Ilość w m2 4 670 3 340 4 216 1 515 4 981 

Średnia cena za 1 m2 [zł] 2 155 2 072 2 708 3 410 3 481 

Wpływy do budżetu z  tytułu 

sprzedaży mieszkań w  drodze 

przetargu nieograniczonego [zł]  

10 064 185 6 921 338 11 418 426 5 167 824 17 340 268 

Sprzedaż garaży [liczba]  16 19 28 17 10 

Średnia cena za 1 m2 [zł] 745 820 584 723 1 417 

Sprzedaż lokali użytkowych  

i budynków na rzecz najemców 

[liczba] 

11 14 12 4 3 

Ilość w m2 508 1 101 729 414 164 

Średnia cena za 1 m2 [zł] 2 574 1 699 3 731 1 954 2 079 

Wpływy do budżetu z  tytułu 

sprzedaży lokali użytkowych  

i budynków na rzecz najemców [zł] 

1 307 679 1 869 710 2 721 204 808 168 340 834 

Sprzedaż nieruchomości 

zabudowanych w drodze przetargu 

[liczba ZGM/GN] 

47/2 29/7 33/4 11/7 9/3 

Ilość w m2 [ZGM/GN] 3 013/575 2 298/4 042 2 789/1 242 1 319/5 590,61 399/1 191,47 

Średnia cena za 1 m2 [zł ZGM/GN] 2 031/2 299 1 444/818 1 556/640 2 211/1 183,07 3 348/2 908,98 

Sprzedaż nieruchomości 

zabudowanych w drodze 

bezprzetargowej (zamiana) [liczba] 

2 1 11* - 1 

Ilość w m2 349,14 106,00 666,10 - 1 

Średnia cena za 1 m2 [zł]  692,79 933,58 1 965,6 - 190,65 



 

38 

 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Wpływy do budżetu z  tytułu 

sprzedaży lokali użytkowych  

i budynków/nieruchomości 

zabudowanych w drodze przetargu 

[zł ZGM/GN] 

6 120 101/  

1 320 100 

3 317 931/ 

3 306 845 

4 339 046/ 

2 802 530 

2 916 494/ 

6 614 070 

1 335 020/ 

3 465 961 

* 10 garaży, 1 budynek. 

Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM  w Gliwicach 

 
Wzrost lub spadek wartości dotyczących sprzedaży nieruchomości uzależniony jest od wielkości 

popytu w związku z sytuacją gospodarczo-polityczną, zmian wartości rynkowych nieruchomości 

oraz rodzaju nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  

W 2020 roku na wielkość sprzedaży miał wpływ przede wszystkim obowiązujący w Polsce od marca 

do grudnia 2020 r. stan epidemii związanej z COVID-19. W okresie od II połowy marca do czerwca 

2020 r. nie przeprowadzono zaplanowanych przetargów i nie organizowano nowych.  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie uchwały XIII/326/2016 Rady Miasta Gliwice  

z 4 lutego 2016 roku przyjął do realizacji Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Miasta Gliwice na lata 2016–2025. 

W załączniku nr 5  Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Gliwice na lata 2016–2025. 

 

Tabela 28.  Struktura komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach w latach 2016–2020  

Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba budynków ogółem 2 334 2 291 2 263 2 256 2 239 

ZBM I TBS ZBM II TBS 1 444 890 1406 885 1 381 882 1 374 882 1 361 878 

Liczba 

budynków 

przekazanych  

w obcy zarząd 

przez ZBM  

I TBS 

Liczba 

budynków 

przekazanych 

w obcy zarząd 

przez ZBM  

II TBS 

423 196 424 201 417 205 422 204 424 207 

Liczba budynków mieszkalnych 2 223 2 195 2 163 2 162 2 151  

ZBM I TBS ZBM II TBS 1 392 831 1 359 836 1 331 832 1 328 834 1 319 832 

Liczba lokali mieszkalnych 20 249 20 254 20 045 20 053 20 057  

ZBM I TBS ZBM II TBS 13 005 7 244 12 947 7 307 12 882 7 163 12 878 7 175 12 923 7 134 

W tym liczba mieszkań 

komunalnych 
12 515 12 214 11 798 11 695 11 369 

 

ZBM I TBS ZBM II TBS 7 837 4 678 7 630 4 584 7 328 4 470 7 236 4 459 7 027 4 342 

W tym liczba mieszkań 

własnościowych 
7 734 9 901 8 247 8 358 8 688 
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Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

ZBM I TBS ZBM II TBS 5 168 2 566 5 317 2 723 5 554 2 693 5 642 2 716 5 896 2 792 

Źródło: Sprawozdanie I  i II Zarządu Budynków Miejskich – Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

 

 
Tabela 29.  Inwestycje i remonty Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w latach 2016–2020 

Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba remontów 

kapitalnych dachów  

zidentyfikowane potrzeby 4 12 19 4 4 

wykonanie 4 12 19 4 4 

% zrealizowanych potrzeb 100 100 100 100 100 

Liczba remontów elewacji  

zidentyfikowane potrzeby 10 11 11 21 35 

wykonanie 6 11 11 21 35 

% zrealizowanych potrzeb 60 100 100 100 100 

Uciepłownienie 

budynków*  

zidentyfikowane potrzeby 0 4 10 15 24 

wykonanie 0 4 10 15 24 

% zrealizowanych potrzeb - 100 100 100 100 

Liczba remontów 

instalacji (wod.-kan., gaz., 

CO) 

zidentyfikowane potrzeby 68 70 73 65 67 

wykonanie 66 70 73 65 67 

% zrealizowanych potrzeb 97,06 100 100 100 100 

Liczba remontów 

instalacji elektrycznej 

zidentyfikowane potrzeby 61 60 70 87 61 

wykonanie 60 60 70 87 61 

% zrealizowanych potrzeb 98,36 100 100 100 100 

Rozbiórki budynków  

zidentyfikowane potrzeby 6 7 1 5 0 

wykonanie 6 7 1 5 0 

% zrealizowanych potrzeb 100 100 100 100 100 

* Uciepłownienie budynku polega na podłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub lokalnej kotłowni wraz  

z likwidacją pieców węglowych .  

Źródło: Zarząd Budynków Miejskich I  Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
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Tabela 30.  Inwestycje i remonty Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w latach 2016–2020 

Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba remontów 

kapitalnych budynków  

zidentyfikowane potrzeby 20 19 25 25 40 

wykonanie 3 9 18 18 30 

% zrealizowanych potrzeb 15 47 72 72 75 

Liczba remontów 

kapitalnych dachów  

zidentyfikowane potrzeby 61 60 55 55 50 

wykonanie 8 5 5 5 8 

% zrealizowanych potrzeb 13 8 9  9 16 

Liczba remontów elewacji  

zidentyfikowane potrzeby 112 102 100 100 125 

wykonanie 3 6 13 13 16 

% zrealizowanych potrzeb 2,6 5,9 13 13 13 

Uciepłownienie budynków  

zidentyfikowane potrzeby 20 50 45 45 70 

wykonanie 3 9 13 13 30 

% zrealizowanych potrzeb 15 18 29 29 43 

Liczba remontów instalacji 

(wod.-kan., gaz., CO) 

zidentyfikowane potrzeby 125 130 120 120 115 

wykonanie 26 20 32 32 64 

% zrealizowanych potrzeb 20,8 15 26 26 56 

Liczba remontów instalacji 

elektrycznej 

zidentyfikowane potrzeby 67 70 86 89 70 

wykonanie 26 26 58 58 49 

% zrealizowanych potrzeb 38,8 37 67 65 70 

Rozbiórki budynków  

zidentyfikowane potrzeby 20 11 10 10 8 

wykonanie 14 7 3 6 4 

% zrealizowanych potrzeb 70 63 30 60 50 

Źródło: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

 

 

Tabela 31.  Zaległości czynszowe w mieszkaniach komunalnych w latach 2016–2020 narastająco [tys. 

zł]  

Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 65 059 67 273 67 392 68 275 69 145 

ZBM I TBS Sp. z o.o. 43 768 45 090 44 855 45 200 45 229 

ZBM II TBS Sp. z o.o. 21 291 22 183 22 537 23 075 23 916 

Źródło: Sprawozdanie I i  II Zarządu Budynków Miejskich – Towarzystwa Budownictwa Społecznego  
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Tabela 32.  Liczba mieszkań i lokali użytkowych oddanych do użytku przez ZBM I i II TBS w 2020 roku  

ulica (rok zakończenia inwestycji)  
liczba 

budynków  

liczba lokali 

mieszkalnych 

liczba lokali 

użytkowych  

liczba garaży/ 

miejsc 

postojowych 

ZBM I TBS 

Górna 1, 3  2 48 0 1/59 

ZBM II TBS 

Warszawska 37 A, B, C, D 4 97 1 35 

Źródło: Sprawozdanie I i II Zarządu Budynków Miejskich – Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

 

Tabela 33.  Liczba lokali socjalnych przyznanych w poszczególnych latach a zidentyfikowane 

potrzeby (lata 2016–2020) 

Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

Przyznane lokale socjalne  900 1 007 1 066 1 108 1 126 

Liczba osób oczekujących na mieszkania 

socjalne (potrzeby zidentyfikowane na 

podstawie liczby wyroków sądowych  

w sprawie eksmisji) 

1 478 1 419 1 431 1 447 1 453 

Procent przyznanych lokali socjalnych  

w stosunku do zapotrzebowania [%] 
60,89 70,96 74,49 76,57 77,49 

Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

 

Tabela 34.  Wpływy do budżetu z tytułu pierwszych opłat za ustanowienie użytkowania wieczystego 

gruntów związanych ze zbywaniem lokali w latach 2016–2020 [zł netto] 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Wpływy do budżetu z tytułu pierwszych 

opłat za ustanowienie użytkowania 

wieczystego gruntów związanych ze 

zbywaniem lokali  

720 853 692 978 1 148 174 208 276* 85 450* 

* W związku z ustawą z 20 lipca 2018 r. w sprawie przekształcenia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, sprzedaż lokali 

w 2019 i 2020 roku była w dużym stopniu ograniczona z uwagi na oczekiwanie na wydanie stosownych zaświadczeń  

o przekształceniu, co miało przełożenie na zmniejszenie przychodów. Ponadto opłaty za użytkowanie wieczyste należne 

są tylko w stosunku do gruntów, które nie podlegały przekształceniu, co również w związku z  w/w ustawą miało wpływ 

na niższe przychody.  

Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

 

Tabela 35.  Przeniesienie własności nieruchomości miejskich z podziałem według tytułów prawnych 

w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Grunty zbyte w trybie przetargu nieograniczonego pod budownictwo jednorodzinne  [m2]: 

Sprzedaż 8 699 32 578 5 164 17 720 16 863 

Średnia cena za m2 [zł netto] 136,60 170,18 248,71 209,73 195,12 
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Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Grunty zbyte w trybie przetargu nieograniczonego pod budownictwo wielorodzinne [m 2]: 

Sprzedaż 2 343 6 944 2 585 1256 3 144 

Średnia cena za m2 [zł netto] 97,15 175,90 148,38 297,43 397,33 

Grunty zbyte w trybie przetargu nieograniczonego na cele komercyjne [m 2]: 

Sprzedaż 11 547 238 395 6 663 18 625 1 794 

Średnia cena za m2 [zł netto] 169,39 159,59 70,38 151,88 84,22 

Grunty zbyte w drodze bezprzetargowej [m2]: art. 37 ust. 6 uogn, art. 151* 

Użytkowanie wieczyste*  

(oddanie w użytkowanie wieczyste)  
242 - - 

- - 

Średnia cena za m2 [zł netto] 195 - - - - 

Własność* 2 829 2 285 10 832 - 237 

Średnia cena za m2 [zł netto] 218,28 202,82 166,00 - 360,33 

Własność* Od 2012 r. nie sprzedawano prawa własności w drodze bezprzetargowej 

Grunty zbyte w drodze bezprzetargowej [m2]: art. 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami  

Użytkowanie wieczyste* 
Od 2012 r. nie przekazywano nieruchomości w użytkowanie wieczyste, 

sprzedawane były tylko prawa własności 

Własność* 327 38 894 2 404 2 726 55 

Średnia cena za m2 [zł netto] 209,11 189,16 147,70 168,46 143,06 

Inne formy przeniesienia tytułu prawnego do gruntów komunalnych:  

Grunty oddane w dzierżawę [m2] 1 479 676,1 1 062 932,8 1 302 645,8 1 658 116 1 307 691 

Nieruchomości oddane w  użyczenie 

[m2] 
4 941,5 199 439,5 11 118 6929 6669 

Grunty oddane w trwały zarząd [m2] 62 436,76 254 196 98 630 78 506 24 303 

Grunty oddane w użytkowanie [m2] 4 231 6 376 

26 600 

(umowy 

istniejące) 

26 600 

(umowy 

istniejące)  

26 600 

(umowy 

istniejące) 

Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności [m2]* 
16 610 7 711 6 551 5866 - 

Sprzedaż na rzecz użytkowania 

wieczystego 
495 381 6 084 0,548 - - 

*Przekształcenie w oparciu o przepisy ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności nieruchomości .  

Źródło: Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w  Gliwicach 
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3.2. Planowanie przestrzenne, architektura i urbanistyka 
 

Tabela 36.  Decyzje, opinie i inne zadania w latach 2016–2020  

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.)* 
609 878 784 830 612 

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 
332 255 290 282 266 

Wyrysy ze studium uwarunkowań i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
15 14 8 15 11 

Opiniowanie wstępnych projektów podziałów gruntów  166 93 237 150 179 

Opinie wydawane na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
572 525 552 500 454 

Decyzje o warunkach zabudowy (dotyczy tylko terenów 

bez obowiązującego m.p.z.p.)  
4 8 4 1 1 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (dotyczy tylko terenów bez obowiązującego 

m.p.z.p.) 

2 3 2 2 1 

Decyzje ustalające jednorazową opłatę od wzrostu 

wartości nieruchomości** 
44 17 17 23 24 

* Bez uwzględnienia zaświadczeń innego rodzaju, wydawanych na podstawie ustaleń m.p.z.p.   

** Nie wszystkie postępowania kończą się wydawaniem decyzji administracyjnej . 

 

Źródło: Wydział Planowania Przestrzennego UM w  Gliwicach 

 

Na podstawie art. 32 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

istnieje wymóg sporządzania Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta  

co najmniej raz w kadencji Rady Miasta. Ostatnia analiza zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym miasta Gliwice przeprowadzona została w 2018 roku, stąd nie było wymogu jej 

przeprowadzenia w 2020 roku. 

 

Tabela 37.  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które weszły w życie 

w latach 2016–2020  

Lp. 
Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej 

m.p.z.p. 

Data i nr Dziennika 

Urzędowego, w którym 

została ogłoszona 

uchwała 

Data wejścia w  życie 

planu / uwagi 

1 

Uchwała nr XII/297/2015 Rady Miasta Gliwice 

z 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 

położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, 

Kozielskiej i Okulickiego 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego 

z 2015 r. poz. 7641 

29 stycznia 2016 r., 

opublikowany  

29 grudnia 2015 r. 
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Lp. 
Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej 

m.p.z.p. 

Data i nr Dziennika 

Urzędowego, w którym 

została ogłoszona 

uchwała 

Data wejścia w  życie 

planu / uwagi 

2 

Uchwała nr XIV/359/2016 Rady Miasta Gliwice  

z 17 marca 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla 

Brzezinka, położoną na południe od ulicy 

Kozielskiej i na wschód od ulicy Lubelskiej  

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Śląskiego z 2016 r. 

poz. 1860 

29 kwietnia 2016 r., 

Opublikowany 

 29 marca 2016 r. 

3 

Uchwała nr XIV/358/2016 Rady Miasta Gliwice  

z 17 marca 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 

obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną 

na zachód od ulicy Bydgoskiej i  od ulicy 

Lubelskiej 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego 

z 2016 r. poz. 1914 

1 maja 2016 r., 

opublikowany  

31 marca 2016 r. 

4 

Uchwała nr XXIV/608/2017 Rady Miasta Gliwice  

z 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla 

Kopernika  

tekst jednolity planu 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego 

z 2017 r. poz. 2537 

12 maja 2017 r. ,  

opublikowany  

11 kwietnia 2017 r. 

5 

Uchwała nr XXX/686/2017 Rady Miasta Gliwice  

z 7 września 2017 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 

położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej 

i Płażyńskiego  

Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego 

z 2017 r. poz. 4980 

16 października 2017 r. , 

opublikowany  

15 września 2017 r. 

6 

Uchwała nr XXX/687/2017 Rady Miasta Gliwice  

z 7 września 2017 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 

położonego pomiędzy aleją Jana Nowaka-

Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką  

Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego 

z 2017 r. poz. 4981 

16 października 2017 r., 

opublikowany  

15 września 2017 r. 

7 

Uchwała nr XXXIV/790/2018 Rady Miasta Gliwice  

z 22 marca 2018 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 

obejmującego część „dzielnicy Bojków”, położoną 

pomiędzy ulicami Rybnicką, Knurowską oraz 

południową granicą miasta  

Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego 

z 2018 r. poz. 2093 

4 maja 2018 r., 

opublikowany  

3 kwietnia 2018 r. 

8 

Uchwała nr XXXIV/791/2018 Rady Miasta Gliwice  

z 22 marca 2018 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 

położonego w rejonie ul. Daszyńskiego i ul. 

Kozłowskiej 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego 

z 2018 r. poz. 2094 

4 maja 2018 r., 

opublikowany 

3 kwietnia 2018 r. 

9 

Uchwała nr XXXVIII/832/2018 Rady Miasta Gliwice 

z 14 czerwca 2018 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 

obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”  

Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego 

z 2018 r. poz. 3935 

22 lipca 2018 r., 

opublikowany  

21 czerwca 2018 r. 
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Lp. 
Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej 

m.p.z.p. 

Data i nr Dziennika 

Urzędowego, w którym 

została ogłoszona 

uchwała 

Data wejścia w  życie 

planu / uwagi 

10 

Uchwała nr XIII/209/2020 Rady Miasta Gliwice  

z 13 lutego 2020 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 

obejmującego fragment dzielnicy Wójtowa Wieś, 

położony po południowej stronie ulic Wójtowskiej 

i Dolnej Wsi 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego 

z 2018 r. poz. 1572 

23 marca 2020 r., 

opublikowany  

21 lutego 2020 r. 

11 

Uchwała nr XX/381/2020 Rady Miasta Gliwice  

z 22 października 2020 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 

położonego w rejonie ulic Jana Nowaka-

Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt Śląskich  

Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego 

z 2018 r. poz. 7512 

29 listopada 2020 r., 

opublikowany  

29 października 2020 r. 

12 

Uchwała nr XX/382/2020 Rady Miasta Gliwice  

z 22 października 2020 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 

położonego w rejonie ulicy Nowy Świat  

i przedłużenia ulicy Kosów, z wyłączeniem 

fragmentu południowego  

Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego 

z 2020 r. poz. 7513 

29 listopada 2020 r., 

opublikowany  

29 października 2020 

r.  

Źródło: Wydział Planowania Przestrzennego UM w  Gliwicach 

 

Tabela 38.  Lista miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie 

sporządzania – stan na 31 grudnia 2020 roku  

Lp. 
Nr i data uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania m.p.z.p. 

Obszar, dla 

którego 

sporządzany 

jest m.p.z.p.  

(w ha) 

Obszar, którego dotyczy uchwała 

(przybliżona lokalizacja) 

1 

Uchwała nr VII/136/2015 

Rady Miasta Gliwice 

z 18 czerwca 2015 r. 

13,23 

Obszar położony po południowej stronie torów 

kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy 

Średnicowej 

2 

Uchwała nr XIII/331/2016 

Rady Miasta Gliwice 

z 4 lutego 2016 r. 

214 
Obszar obejmujący część Osiedla Bojków położoną 

pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 

3 

Uchwała nr XIII/332/2016 

Rady Miasta Gliwice 

z 4 lutego 2016 r. 

409 
Obszar obejmujący część Osiedla Bojków położoną 

pomiędzy ul. Knurowską, Bojkowską i autostradą A4 

4 

Uchwała nr XIX/482/2016 

Rady Miasta Gliwice 

z 8 września 2016 r., 

zmiana załącznika graficznego  

Uchwała nr XXXIX/847/2018 

Rady Miasta Gliwice 

z 12 lipca 2018r., 

Uchwała nr VII/120/2019 

Rady Miasta Gliwice 

z lipca 2019 roku* 

293,1 

Obszar obejmujący część Osiedla Ligota Zabrska 

 i Osiedla Baildona 
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Lp. 
Nr i data uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania m.p.z.p. 

Obszar, dla 

którego 

sporządzany 

jest m.p.z.p.  

(w ha) 

Obszar, którego dotyczy uchwała 

(przybliżona lokalizacja) 

5 

Uchwała nr XIX/483/2016 

Rady Miasta Gliwice 

z 8 września 2016 r. 

296 
Obszar obejmujący część Osiedla Żerniki położoną 

po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej 

6 
Uchwała nr III/46/2019 

Rady Miasta Gliwice 

z 7 lutego 2019 r. 

19,23 Obszar położony w rejonie ulic Daszyńskiego, 

Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana 

7 
Uchwała nr VI/101/2019 

Rady Miasta Gliwice 

z 30 maja 2019 r. 

16 Obszar położony przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie 

węzła autostradowego Gliwice Sośnica 

8 
Uchwała nr VI/102/2019 

Rady Miasta Gliwice 

z 30 maja 2019 r. 

31,9 Obszar położony w rejonie al. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego 

9 
Uchwała nr VI/103/2019 

Rady Miasta Gliwice 

z 30 maja 2019 r. 

260 Obszar położony w rejonie lotniska 

10 
Uchwała nr XV/297/2020 

Rady Miasta Gliwice 

z 28 maja 2020 r. 

2,1 Obszar położony przy ul. Pszczyńskiej i ul. 

Kopalnianej (cmentarz Tryński) 

11 
Uchwała nr XV/298/2020 

Rady Miasta Gliwice 

z 28 maja 2020 r. 

1,2 Obszar położony na wschód od ul. Ceramików 

12 
Uchwała nr XVIII/361/2020 

Rady Miasta Gliwice 

z 12 sierpnia 2020 r. 

219 
Obszar obejmujący część dzielnicy Łabędy, położoną 

na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. 

Przyszowskiej 

13 
Uchwała nr XVIII/362/2020 

Rady Miasta Gliwice 

z 12 sierpnia 2020 r. 

342 Obszar obejmujący część dzielnicy Łabędy, położoną 

na północ i na zachód od linii kolejowych 

14 
Uchwała nr XIX/368/2020 

Rady Miasta Gliwice 

z 24 września 2020 r. 

171 Obszar obejmujący część dzielnicy Łabędy, położoną 

na południe od ul. Przyszowskiej 

15 
Uchwała nr XIX/369/2020 

Rady Miasta Gliwice 

z 24 września 2020 r. 

307 
Obszar obejmujący część dzielnicy Łabędy, położoną 

na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. 

Portowej 

* Plan obejmujący część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona jest opracowywany łącznie w granicach wskazanych 

w uchwałach: uchwała o zmianie załącznika graficznego dotycząca obszaru objętego p. planu ,  który został powiększony 

o fragment dzielnicy Sośnica, odrębna uchwała o p rzystąpieniu do sporządzenia m .p.z.p. dotycząca obszaru objętego p. 

planu ,  który został powiększony o pas terenu wzdłuż ulicy Pszczyńskiej .  

Źródło: Wydział Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach 

Tabela 39.  Dane dotyczące struktury opinii konserwatorskich remontów elewacji i dachów 

realizowanych w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Remonty elewacji i  dachów – zgłoszenia 78 57 61 51 49 

Remonty elewacji i  dachów – pozwolenia 85 49 78 78 67 

Źródło: Wydział Architektury i  Budownictwa UM 
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Liczba spraw wykazanych w tabeli jest konsekwencją istotnej zmiany ustawy Prawo budowlane 

wprowadzonej 28 czerwca 2015 roku. Rozszerzeniu uległ katalog budów oraz robót budowlanych, 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, a także zakres budów i robót budowlanych 

niewymagających zgłoszenia.  

W związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zadań miasta należy 

również opieka nad zabytkami. Działania w tym zakresie podejmowane są m.in. w ramach Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami. Program ten jest opracowaniem strategicznym i ma za zadanie 

kształtowanie polityki ochrony dóbr kultury w mieście , polegającej na uporządkowaniu, usystematyzowaniu 

i przedstawieniu m.in. gminnego zasobu zabytków oraz określeniu ich potrzeb i tkwiącego w nich potencjału. 

Jednym z elementów opieki nad zabytkami jest wsparcie finansowe w postaci dotacji na remonty obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków. 

Zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 roku 

poz. 282 z późn. zm.) zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza 

na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami . 

Sprawozdanie z jego realizacji sporządza się co 2 lata. Obowiązek prowadzenia monitoringu realizacji 

programu wynika z art. 87 ust. 5 ustawy. 

W przypadku obecnie obowiązującego Programu opieki nad zabytkami opracowanego na lata 2020–2023 

sprawozdanie z pierwszych dwóch lat (tj. za lata 2020 i 2021) zostanie wykonane w 2022 roku, kolejne – po 

zakończeniu trwania programu, tj. w 2024 roku. 

 

 

Tabela 40.  Struktura wydanych pozwoleń na budowę (w tym zgłoszenia budowy) w latach 

2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Budownictwo mieszkaniowe 274 255 212 211 242 

Budownictwo komercyjne 78 76 73 49 61 

Źródło: Wydział Architektury i  Budownictwa UM w Gliwicach 

 

 

 

Tabela 41.  Pozwolenie na budowę na przedsięwzięcia komercyjne z podziałem na rodzaj inwestycji 

w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Zmiana sposobu użytkowania na cele komercyjne  17 16 23 15 14 

Rozbudowa obiektów istniejących  20 16 13 18 18 

Nowe obiekty 41 44 37 16 29 

Źródło: Wydział Architektury i  Budownictwa UM w Gliwicach 
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Tabela 42.  Pozwolenia na budowę na przedsięwzięcia mieszkaniowe (w tym zgłoszenia budowy)  

z podziałem na rodzaj inwestycji w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Nadbudowa i rozbudowa domów i  mieszkań 34 42 24 35 24 

Zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe 

oraz adaptacja strychów, piwnic, suszarni 
59 58 56 72 46 

Domki jednorodzinne 

Pozwolenia 173 141 121 96 155 

w tym  

budynków  
223 181 173 161 218 

w tym  

mieszkań  
247 219 206 187 276 

Budownictwo 

wielorodzinne 

Pozwolenia 8 14 11 8 17 

w tym  

budynków  
13 23 22 18 34 

w tym  

mieszkań  
419 759 1 034 822 1 223 

Źródło: Wydziału Architektury i  Budownictwa UM w Gliwicach 

 

Tabela 43.  Decyzje, opinie i inne zadania w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Zaświadczenia o samodzielności lokali  875 793 1 145 984 1 462 

Opinie konserwatorskie 864 858 872 883 827 

Sprawdzone projekty i wydane pozwolenia na budowę  1 655 1 664 1 789 1 791 1 593 

Pozwolenia na rozbiórkę obiektów  75 59 71 64 48 

Pozwolenia na roboty budowlane niewymagające 

decyzji (w tym zgłoszenia budowy)  
857 766 644 679 632 

Źródło: Wydział Architektury i Budownictwa UM  w Gliwicach 

 

Tabela 44.  Zwolnienie z podatku od nieruchomości wyremontowanych kamienic sprzed 1945 roku 

w latach 2016–2020 

Nazwa wydziału  2016 2017 2018 2019 2020 

Wartość zwolnienia od podatku 

od nieruchomości dla kamienic 

sprzed 1945 roku [zł] 

247 229 67 200 121 350 42 900* 44 624* 

Liczba osób korzystających ze  

zmniejszenia podatku od 

nieruchomości dla kamienic 

sprzed 1945 roku 

650 706 776 807 791 

*Spadek kwoty zwolnienia w porównaniu z latami ubiegłymi wynika z faktu, iż w 2019 roku ze zwolnienia nie korzystali 

przedsiębiorcy . 

Źródło: Wydział Podatków i Opłat UM w  Gliwicach 
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Tabela 45.  Działki przygotowane na cele mieszkaniowe w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba działek mieszkaniowych  

przygotowanych przez miasto 
72 66 32 50 31 

Powierzchnia działek 

mieszkaniowych przygotowanych 

przez miasto [ha] 

11,0238 6,9013 3,7542 4,1631 5,0640 

Źródło: Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM  w Gliwicach  

 

3.3. Transport 
 

Tabela 46.  Liczba zarejestrowanych pojazdów oraz liczba wydanych praw jazdy w latach 2016–2020 

Liczba zarejestrowanych pojazdów  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba ogółem, 

w tym: 
147 161 141 155 162 300 170 184 174 788 

-  samochody osobowe 115 103 100 605 127 766 132 092 135 518 

-  autobusy 610 534 616 610 600 

-  samochody ciężarowe  13 337 15 714 15 469 13 724 14 937 

-  jednoślady (motorowery i  motocykle) 8 012 9 762 8 577 8 851 9 257 

-  naczepy i przyczepy 7 118 7 796 7 659 7 789 8 083 

-  pozostałe pojazdy 2 981 6 744 2 213 7 118 6 393 

Wydane prawa jazdy 5 391 4 630 4 651 4 208 3 346 

Źródło: Wydział Komunikacji UM w  Gliwicach / CEPiK 

 

 

Tabela 47.  Liczba pojazdów sprowadzanych z zagranicy w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Pojazdy sprowadzone z zagranicy  3 838 3 806 3 575 3 816 3 064 

Źródło: Wydział Komunikacji UM w  Gliwicach 

 

Tabela 48.  Liczba ośrodków szkolenia kierowców oraz liczba instruktorów nauki jazdy w latach 

2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Ośrodki szkolenia kierowców  20 19 18 19 18 

Instruktorzy nauki jazdy 114 104 102 97 96 

Źródło: Wydział Komunikacji UM w  Gliwicach 
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Tabela 49.  Liczba postępowań w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami 

mechanicznymi, prowadzona na podstawie otrzymanych orzeczeń sądowych w latach 

2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba wydanych decyzji  504 406 327 301 296 

Źródło: Wydział Komunikacji UM w  Gliwicach 

 

 

Tabela 50.  Wypadki komunikacyjne w Gliwicach według dzielnic (lata 2016–2020) 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Baildona 1 3 4 4 4 

Bojków  1 0 5 0 3 

Brzezinka 2 1 6 1 0 

Czechowice 2 6 1 0 0 

Kopernika 3 1 4 0 1 

Ligota Zabrska 1 0 2 0 4 

Łabędy  10 4 8 13 6 

Obrońców Pokoju 1 0 0 2 2 

Ostropa 1 0 1 1 1 

Politechnika 2 0 5 1 4 

Sikornik 5 4 4 7 4 

Sośnica 7 1 4 6 3 

Stare Gliwice 3 0 2 0 1 

Szobiszowice 7 2 6 5 13 

Śródmieście 9 3 15 17 19 

Trynek 8 6 8 8 15 

Wilcze Gardło 0 0 0 0 0 

Wojska Polskiego 9 6 9 18 5 

Wójtowa Wieś  2 1 2 3 1 

Zatorze 4 0 4 14 9 

Żerniki  0 0 0 0 0 

RAZEM 78 38 90 100 95 

Źródło: Centrum Ratownictwa Gliwice 
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Tabela 51.  Wypadki komunikacyjne w Gliwicach w porównaniu do gmin sąsiadujących (lata  

2019–2020 

Wyszczególnienie 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 Liczba zdarzeń Wypadki Kolizje Ranni Zabici 

Gliwice 3 501 2 620 102 95 3 399 2 525 110 112 4 9 

Knurów  309 277 12 17 297 260 13 17 1 0 

Pilchowice 134 109 7 4 127 105 9 4 1 0 

Gierałtowice  164 123 10 4 154 119 12 7 1 0 

Pyskowice 205 162 8 6 197 156 9 6 0 1 

Rudziniec  235 180 10 8 225 172 10 9 1 1 

Wielowieś  50 50 5 5 45 45 6 5 1 1 

Toszek 72 51 4 4 68 47 4 4 0 1 

Sośnicowice 160 134 8 6 152 128 8 4 2 2 

RAZEM 4 830 3 706 166 149 4 664 3 557 181 168 11 15 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Gliwicach 

 
 

Tabela 52.  Stan taboru PKM Sp. z o.o. w Gliwicach i zestawienie środków z budżetu miasta na zakup 

autobusów w latach 2016–2020 

Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba autobusów ogółem,  w tym: 191 180 180 180 190 

-  autobusy wielkopojemne dwuczłonowe (do 18  m) 93 82 82 86 86 

-  autobusy wielkopojemne jednoczłonowe (do  15 m) 26 26 26 26 26 

-  autobusy niskopojemne (tzw. kat. B) jednoczłonowe (do  

12 m) 
72 72 72 68 78 

-  autobusy przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  
171 180 180 180 190 

-  autobusy spełniające normy unijne  

EURO I 6 0 0 0 0 

EURO II 23 20 8 8 8 

EURO III  30 30 26 26 26 

EURO IV 17 17 17 17 17 

EURO V 22 22 22 22 22 

EEV 65 65 65 65 65 

EURO VI 17 26 42 42 52 

RAZEM 180 180 180 180 190 
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Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba autobusów sfinansowanych częściowo ze środków 

unijnych  
11 9 0 16 0 

Środki unijne na zakup autobusów [w tys. zł]  9 434 5 413 0 17 630 1 382 

Źródło: PKM Gliwice Sp. z  o.o. 

 

Tabela 53.  Działalność usługowa PKM w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba miast, w których PKM świadczy usługi 

przewozów komunikacyjnych, w tym:  
11 11 11 11 12 

- łączna długość tras przewozowych we wszystkich 

miastach / Gliwice [km] 
622/386 624/393 624/393 642/409 642/409 

Liczba obsługiwanych linii PKM w mieście  37 38 38 38 40 

Liczba pasażerów przewiezionych komunikacją 

miejską, dane szacunkowe [w mln]  
38 38 37 37 19* 

*Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 podano szacowaną liczbę przejazdów pasażerów komunikacji miejskiej 

organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego na terenie Gliwic (19,1 mln, z czego w komunikacji autobusowej 

18,9 mln). 

Źródło: ZTM i PKM Gliwice Sp. z o.o. 

Tabela 54.  Dotacje z budżetu miasta na komunikację publiczną w latach 2016–2020, przekazane do  

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii [tys. zł] 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Dotacje z budżetu miasta  24 244 24 159 25 499 29 273  33 938 

Źródło: Wydział Usług Komunalnych UM w  Gliwicach 

 

Tabela 55.  Przebieg istniejących tras rowerowych – stan na dzień 31 grudnia 2020 roku 

Nr trasy Przebieg trasy 
Długość 

trasy [km] 

1 granica Zabrza w Maciejowie → wiadukt nad DK88 na ul. Tarnogórskiej  4,19 

2 
skrzyżowanie ul. Gajowa / Toszecka → skrzyżowanie  

ul. Olszewskiego / Tarnogórska 
4,28 

3 ul. Perseusza → ul. Toszecka 1,20 

4 plac Piłsudskiego → Jana Śliwki (przez Wybrzeże Wojska Polskiego)  0,98 

5 plac Piłsudskiego → skrzyżowanie ul. Jana Śliwki / Kasztanowa 1,50 

6 ul. Jana Śliwki → ul. Edisona (wzdłuż ul.  Portowej) 1,87 

7 
skrzyżowanie ul. Jana Śliwki / Kasztanowa → skrzyżowanie  

ul. Perseusza / Oriona 
3,01 

8 ul. Perseusza → ul. Toszecka (wzdłuż ul. Zygmuntowskiej) 2,50 

9 
skrzyżowanie ul. Toszecka / Piaskowa → ulica dojazdowa do Ośrodka  

w Czechowicach 
5,20 
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Nr trasy Przebieg trasy 
Długość 

trasy [km] 

10 skrzyżowanie al. Sikornik / ul. Nowy Świat → granica Gminy Pilchowice 4,19 

11 skrzyżowanie ul. Staromiejska / Wyczółkowskiego → ul. Kozielska 4,25 

13 wiadukt nad DK88 na ul.  Tarnogórskiej → ul. Nad Torami 3,09 

14 ul. Żernicka → granica z Szałszą 0,98 

15 ul. Pionierów → ul. Toszecka 1,12 

16 ul. Nowy Świat → skrzyżowanie ul. Orlickiego / Wyspiańskiego  2,23 

17 skrzyżowanie ul. Jesienna  / Wiślana → rejon ronda na końcu ul.  Jesiennej 0,56 

18 ul. Kozielska → ul. Nobla (wzdłuż ul. Gaudiego i Gutenberga) 2,33 

19 ul. Czapli → ul. Rybnicka (wzdłuż ul. Żurawiej)  0,24 

20 ul. Lotników → ul. Bojkowska (wzdłuż Lotniska Aeroklubu)  3,30 

21 plac Mickiewicza → granica z Kozłowem w Ostropie 7,95 

22 ul. Edisona → ul. Wyczółkowskiego (wzdłuż ul.  Portowej) 3,03 

23 ul. Orlickiego → ul. Sowińskiego  2,38 

23b ul. Radomska → ul. Zamojska 3,55 

24 osiedle Kosmonautów (ul.  Piaskowa) → ul. Zakątek Leśny  2,50 

25 ul. Poniatowskiego → ul. Szymanowskiego 2,56 

26 przedłużenie ul. Kozłowskiej → granica z Kozłowem 5,62 

27 ul. Nauczycielska → ul. Frezji 3,78 

28 skrzyżowanie ul. Frezji / Begonii → granica ze Smolnicą  0,89 

29 ul. Chorzowska → las chorzowski 0,89 

30 ul. Bojkowska → ul. Św. Brata Alberta 2,85 

31 ul. Andersa → ul. Sowińskiego 0,59 

32 ul. Dolnej Wsi → ul. Pliszki 0,57 

Droga 

techniczna 

przy autostradzie A4 (dopuszczony ruch rowerowy): ul.  Rybnicka → ul. 

Daszyńskiego  
7,17 

Droga 

rowerowa 

śladami kolejki wąskotorowej – odc. 1: Stacja „Trynek” → ul. Kopalniana 

(wzdłuż ul. Bojkowskiej)  
0,70 

Droga 

rowerowa 
śladami kolejki wąskotorowej – odc. 2: od ul. Knurowskiej do granicy miasta 2,533 

Szlak 

rowerowy 

łączący Gliwice Bojków (w rejonie trasy rowerowej w śladzie kolejki 

wąskotorowej) z Nieborowicami  
0,25 
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Nr trasy Przebieg trasy 
Długość 

trasy [km] 

Droga 

rowerowa 
ul. Kopalniana → ul. Rzepakowa (wzdłuż ul.  Bojkowskiej) 2,81 

Droga 

rowerowa 

skrzyżowanie ul. Knurowska / Chmielna → granica miasta z Knurowem 

(wzdłuż ul. Knurowskiej)  
0,65 

Ciąg pieszo- 

rowerowy 
ul. Płażyńskiego (od ul.  Bojkowskiej do ul. Pocztowej) 1,08 

Droga 

rowerowa 
ul. Żwirki i Wigury (od ul. Lotników do ul. Dzierżona) 0,44 

Droga 

rowerowa 
estakada Heweliusza (od ul.  Portowej do ul. Pionierów) 0,48 

Trasa 

rowerowa 
Centrum → Sośnica 6,18 

Droga 

rowerowa 
ul. Pocztowa → ul. Błonie (od ul. Płażyńskiego do ul. Kujawskiej)  2,00 

Droga 

rowerowa 
ul. Kujawska (od skrzyżowania z  ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Panewnickiej)  1,13 

Ciąg pieszo-

rowerowy 
ul. Berbeckiego (wzdłuż parku Chopina) 0,24 

Ciąg pieszo-

rowerowy 
ul. Królewskiej Tamy  0,23 

Droga 

rowerowa 
ul. Jagiellońska  0,29 

Ciąg pieszo-

rowerowy 
ul. Kozielska (łączący Stare Gliwice z Brzezinką)  0,36 

Droga 

techniczna 
zachodnia obwodnica miasta 7,50 

Droga 

rowerowa 
zachodnia obwodnica miasta 1,50 

Droga 

rowerowa 
południowa obwodnica miasta  2,00 

Droga 

rowerowa 
ul. Kozłowska 0,176 

Ciąg pieszo-

rowerowy 
ul. Kozłowska 0,284 

Droga 

rowerowa 
ul. Zabrska 0,25 

Ciąg pieszo-

rowerowy 
ul. Tarnogórska / zjazd z DK88  0,18 

Ciąg pieszo-

rowerowy 
tereny wokół stawów przy ul. Jesiennej  0,437 

Razem  123,05  

Źródło: Wydział Usług Komunalnych UM w  Gliwicach 
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Na utrzymanie tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym miasto przeznaczyło w  

2020 roku łącznie 44 935,63 zł, w tym: 

• na utrzymanie stacji napraw rowerów (wymiana, uzupełnienie narzędzi) – 24 729,15 zł; 

• na wykonanie przeglądu technicznego tunelu dla pieszych łączącego Dworzec PKP  

z ul. Tarnogórską – 4 920,00 zł; 

• na utrzymanie zieleni i porządku przy ciągach pieszych i trasach rowerowych  

– 12 744,00 zł; 

• na wykonanie nasadzeń krzewów w lokalizacjach wskazanych we wnioskach do budżetu 

obywatelskiego na rok 2020 – 2 542,48 zł. 

Na utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów (Gliwicki Rower Miejski) w  2020 roku 

przeznaczono 51 753,00 zł . 

 

Infografika 4. Mapa tras rowerowych w Gliwicach  

 

 

 
Źródło:  Geoportal rowerzysty   18_04_2021_Raport_za_2020_rok.docx 

  

file://///folder/w_brm/Raport%20za%202020-prace%202021/28_04_2021_Raport_za_2020_rok.docx
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3.4. Zestawienie dużych przedsięwzięć (o wartości powyżej 

500 tys. zł) zrealizowanych w 2020 roku 

Tabela 56.  Inwestycje i remonty w zakresie transportu – drogi, obiekty mostowe 

Lp. 
Zadania 

(przekazane do eksploatacji w 2020 roku) 

Koszt 

[w tys. zł] 

1. Remont nawierzchni jezdni – ul. Michałowskiego  511 

2. Remont nawierzchni jezdni, chodników i parkingu  – ul. Rolników  524 

3. Remont nawierzchni jezdni i parkingów – ul. Karola Miarki  533 

4. Remont nawierzchni jezdni, chodników i parkingów – ul. Gwiazdy Polarnej 619 

5. Remont nawierzchni jezdni, chodników – ul. Tatrzańska 651 

6. Remont nawierzchni jezdni – ul. Jeziorańskiego  750 

7. Remont nawierzchni jezdni – ul. Kilińskiego 804 

8. Remont nawierzchni jezdni – ul. Gaudiego 834 

9. Remont nawierzchni jezdni, chodników i parkingu – ul. Płocka 918 

10. Remont nawierzchni jezdni – ul. Daszyńskiego 1 008 

11. Remont nawierzchni jezdni, chodników – ul. Tuwima 1 257 

12.  Remont nawierzchni jezdni, chodników – ul. Rodzinna 1 279 

13. Remont nawierzchni jezdni, chodników i parkingu – ul. Warszawska 1 540 

14. Remont nawierzchni jezdni, chodników – aleja Sikornik 1 775 

15. 
Rozbudowa ul. Kozielskiej poprzez budowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż jej 

odcinka od dzielnicy Stare Gliwice do granicy z dzielnicą Brzezinka  
2 201 

16. 
Budowa ul. Kozłowskiej w Gliwicach (od istniejącej ul. Kozłowskiej  

o nawierzchni asfaltobetonowej do cieku wodnego)  
4 931 

17. Przebudowa odcinka ul. Zabrskiej  5 976 

18. 
Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – zachodnia 

część obwodnicy miasta  
46 214 

19. 
Przebudowa i budowa odcinka obwodnicy południowej od ul. Pszczyńskiej do ul. 

Bojkowskiej 
55 834 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich  
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Tabela 57.  Inwestycje i remonty w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska  

i zagospodarowania terenów 

 Lp. 
Zadania 

(przekazane do eksploatacji w 2020) 

Koszt 

[w tys. zł] 

Jednostka 

1 
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części I 

zamówienia – ul. Tuwima, Syriusza, Rybitwy 
738 GW 

2 
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części I 

zamówienia – ul. Gaudiego, Przyszowska 
783 GW 

3 
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części II 

zamówienia – ul. Św. Urbana  
909 GW 

4 
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części I 

zamówienia – ul. Warszawska, Gaudiego 
1 217 GW 

5 
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części II 

zamówienia – aleja Sikornik 
1 345 GW 

6 
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części 

zamówienia – ul. Okrzei i ul. Ligocka 
1 363 GW 

7 
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części II 

zamówienia – ul. Czapli i ul. Biegusa 
1 533 GW 

8 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia 

terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa  

a ul. Biegusa w Gliwicach – etap II 

4 245 GW 

9 
Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. 

Knurowskiej do granicy miasta  
6 190 UK 

10 Termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich  561 MZUK 

11 Modernizacja drogi leśnej w Lesie Komunalnym  1 535 MZUK 

12 Zagospodarowanie terenów przy ul. Jesiennej  1 551 MZUK 

13 Budowa tężni solankowej 3 462 MZUK 

14 Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej „Sośnica”  8 303 MZUK 

15 
Budowa 3-komorowej kontenerowej stacji tankowania statków  

powietrznych na lotnisku w Gliwicach 
538 GAPR 

16 Docieplenie budynku siedziby GAPR przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach  582 GAPR 

17 
Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do 

wymogów kodu referencyjnego 1B  
2 935 GAPR 

18 Modernizacja pompowni wody przy ul. Pszczyńskiej  619 PWiK 

19 Remont sieci wodociągowej przy ul. Daszyńskiego  1 178 PWiK 

20 Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Nowy Świat  1 339 PWiK 

21 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Zielnej,  

ul. Koniczynowej 
2 257 PWiK 

22 Budowa sieci wodociągowej od ul. Kujawskiej do ul. Okrężnej  5 049 PWiK 

23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Bojkowskiej  7 700 PWiK 

24 Odgazowanie III kwatery  615 PZO 
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 Lp. 
Zadania 

(przekazane do eksploatacji w 2020) 

Koszt 

[w tys. zł] 

Jednostka 

25 Rekultywacja kwater na instalacji przetwarzania odpadów  967 PZO 

26 
Rozbudowa istniejącej hali magazynu stali na terenie Śląskiego Centrum 

Logistyki S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28  
10 923 ŚCL 

27 Modernizacja rozdzielni 0,4 kV RN – 2 kotłowni WP-70 568 PEC 

28 Remont części ciśnieniowej kotła WR-25 nr 3 728 PEC 

29 Remont części ciśnieniowej kotła WR-25 nr 1 742 PEC 

30 
Przekształcenie i częściowe rozliczenie inwestycji CUW na rzecz pakietu 

usług Data Center dla jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice  
 1 631  ŚŚM 

31 Budowa Instalacji Odazotowania Spalin dla  kotła WP-70 nr 2 3 918 PEC 

32 
Budowa III etapu IOS i I etapu Instalacji Odazotowania Spalin kotłowni  

WR-25 
4 182 PEC 

Źródło: Wydział Gospodarowania Wodami  UM, Wydział Usług Komunalnych UM ,  Miejski Zarząd Usług Komunalnych ,  

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji , Remondis, 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów, Śląskie Centrum Logistyki  

 

 

Tabela 58.  Inwestycje i remonty w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Lp. 
Zadania 

(przekazane do eksploatacji w 2020 roku) 

Koszt 

[w tys. zł] 

1 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 , ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja boisk. 

Wykonano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, boiska do piłki siatkowej  

o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię prostą czterotorową wraz z zeskocznią do 

skoku w dal, zamontowano piłkochwyty i  bramki, wykonano ogrodzenie, 

odwodnienie, oświetlenie obiektów sportowych oraz zamontowano elementy 

małej infrastruktury(ławki, kosze na śmieci).  

3 121, 56  

2 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Partyzantów 25 – modernizacja boisk 

wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano: boisko wielofunkcyjne do gry  

w siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię prostą czterotorową, bieżnię do 

skoku w dal z zeskokiem, oświetlenie, ogrodzenie boisk i terenu, zasilanie systemu 

monitoringu, zamontowano piłkochwyty oraz ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na 

rowery, wykonano pochylnie dla osób niepełnosprawnych, odwodnienie boisk.  

1 759, 42  

3 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 , ul. Orląt Śląskich 25 – modernizacja boisk 

szkolnych. Wykonano boisko do piłki nożnej i hokeja o nawierzchni z trawy 

syntetycznej, boisko do siatkówki i koszykówki, bieżnię okólną, bieżnię prostą, 

bieżnię do skoku w dal oraz rzutnię do pchnięcia kulą wraz  z zagospodarowaniem 

terenu pod obiekty sportowe.  

3 153,87   

Źródło: Wydział Inwestycji i  Remontów UM 

 
Tabela 59.  Inwestycje i remonty zrealizowane w placówkach oświatowych  

Inwestycje i remonty  
Okres  

realizacji 

Koszt  

[w tys. zł] 
Efekt rzeczowy 

I Liceum Ogólnokształcące 

Dwujęzyczne – budowa obiektów wraz 

z zagospodarowaniem terenu 

2019–2021 

(w trakcie 

realizacji) 

15 029 

 

Rozbudowa istniejącej placówki oświatowej 

polegająca na budowie hali sportowej z częścią 

dydaktyczną wraz z instalacjami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem 

terenu. 
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Inwestycje i remonty  
Okres  

realizacji 

Koszt  

[w tys. zł] 
Efekt rzeczowy 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

nr 12 – rozbudowa budynku szkoły  

o część przedszkolną 

2020–2021 

(w trakcie 

realizacji) 

2 000 

 

Rozbudowa istniejącej placówki oświatowej 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 przy ul. 

Lipowej 29 o czterooddziałowe  przedszkole 

wraz z budową placu zabaw, wraz z robotami 

związanymi z likwidacją barier 

architektonicznych, obejmującymi budowę 

windy zewnętrznej.  

Zakres branżowy prac obejmuje: architekturę, 

konstrukcję, instalacje sanitarne,  instalacje 

elektryczne i niskoprądowe; zagospodarowanie 

terenu, remont wybranych pomieszczeń 

biurowych i gospodarczych. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – 

modernizacja i adaptacja pomieszczeń 

w budynku przedszkola 

2020–2021 

(w trakcie 

realizacji) 

1 400 

 

Przebudowa części zaplecza i pomieszczeń 

pomocniczych Przedszkola Miejskiego nr 28  

przy ul. Paderewskiego 70 wraz z adaptacją 

pomieszczeń po byłej przychodni NZOZ na 

potrzeby przedszkola. 

V Liceum Ogólnokształcące  

z Oddziałami Dwujęzycznymi – 

kompleksowa adaptacja  

i modernizacja sal, pomieszczeń oraz 

korytarzy wraz z windą 

2019–2021 

(w trakcie 

realizacji) 

1 000 

 

Adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń, 

korytarzy i klatek schodowych, w tym: 

modernizacja sal poddasza, wzmocnienie 

konstrukcji z zabezpieczeniami p.poż., 

renowacja podłóg i posadzek , wymiana   

i renowacja stolarki drzwiowej, wydzielenie 

szybu i zabudowanie dźwigu osobowego, 

remont węzła cieplnego .  

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna – modernizacja 

budynku przy ul. Gierymskiego 1 

2017–2020 

(zakończono) 

632 

 

Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 

przy ul. Gierymskiego 1 w Gliwicach dla 

potrzeb Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej oraz ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego. Prace objęły 

zmianę funkcjonalno-użytkową wewnątrz 

budynku z budową windy, pochylni 

zewnętrznej wraz z  dostosowaniem instalacji 

wewnętrznych do wprowadzanych zmian .  

ZADANIA MAJĄTKOWE w MJO 

(razem) 
2020 34 255  

Zakres zadań i prac budowlanych:  

• modernizacja pomieszczeń: 

dydaktycznych, sanitarnych,  

pomocniczych i ciągów 

komunikacyjnych, 

• zagospodarowanie terenu, 

modernizacja ogrodzenia, dachu, 

obejścia, place zabaw,  

• modernizacja instalacji (elektrycznych, 

słaboprądowych, wod.-kan., 

hydrantowej). 

ZADANIA REMONTOWE w MJO 

(razem) 
2020 1 537 

• Remont sal i pomieszczeń, wyposażenia 

i instalacji wewnętrznych , pokrycia 

dachowego, malowanie, bieżące prace 

konserwacyjno-remontowe. 

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach  
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Tabela 60.  Inwestycje i remonty w zakresie obiektów użyteczności publicznej 

Lp. 
Zadania 

(przekazane do eksploatacji w 2020 roku) 

Koszt 

[w tys. zł] 

1 

Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej.  

Wykonano: izolację przeciwwilgociową i docieplenie ścian fundamentowych  

i piwnicznych wraz z osuszeniem piwnic, docieplono ściany przyziemia, dach, 

zamontowano stopnie i ławy kominiarskie, wymieniono rynny i rury spustowe, 

wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, przebudowano strefy wejścia, 

wykonano zagospodarowanie terenu, zmodernizowano pomieszczenie węzła cieplnego 

i pomieszczeń piwnicy, wymieniono instalację c.o., wykonano instalację wentylacji, 

zmodernizowano węzeł cieplny .  

1 350,77 

2 

Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego.  

Wybudowano budynek wraz z niezbędną infrastrukturą: powierzchnia zabudowy 

130,00 m2 , powierzchnia użytkowa 104,14 m2 , kubatura 474,00 m3 .  

Budynek został wykonany w standardzie pasywnym . Przeznaczony jest dla 

maksymalnie 30 osób bezdomnych. Ogrzewalnia składa się z dwóch pomieszczeń 

bytowych o powierzchni 50,60 m2 (przeznaczonych dla 25 osób ) i powierzchni 10,16 

m2 dla 5 osób. Z pomieszczeń bytowych dostępne są łazienki dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Między pomieszczeniami bytowymi znajduje się 

pomieszczenie z aneksem kuchennym, dającym możliwość przygotowania posiłku  

i gorącego napoju. Ponad to w budynku zlokalizowano pomieszczenie przyjęć wraz  

z łazienką dla niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze (techniczne, w którym 

zlokalizowano zasobniki CWU, zasobnik CO, pompę ciepła i urządzenia sterujące 

centralami wentylacyjnymi i układem solarnym) , pomieszczenie służbowe dla 

pracownika wraz z szatnią i łazienką.  

734,63 

Źródło: Wydział Inwestycji i Remontów UM w Gliwicach 

 

 

Tabela 61.  Inwestycje i remonty w zakresie gospodarki mieszkaniowej 

Lp. 
Zadania 

(przekazane do eksploatacji w 2020 roku) 

Koszt 

[w tys. zł] 

1 Modernizacja budynku przy ul. Kasztanowej 1– Urbana 4 551,54 

2 Modernizacja budynku przy ul. Jana Śliwki 31b 754 

3 Modernizacja budynku przy ul. Tarnogórskiej 121-121a 743,20 

4 Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 13 695,33 

5 Modernizacja budynku przy ul. Towarowej 17 706,70 

6 Modernizacja budynku przy ul. Witkiewicza 13 516,57 

7 Modernizacja budynku przy ul. Witkiewicza 79 530,21 

8 Modernizacja budynku przy ul. Opolskiej 4 (front plus oficyna) 1 601,79 

9 Modernizacja budynku przy ul. Opolskiej 21 698,87 

10 Modernizacja budynku przy ul. Opolskiej 23 1 278,19 

11 Modernizacja budynku przy ul. Opolskiej 25 1 262,42 

12 Modernizacja budynku przy ul. Sokoła 6 570,92 
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Lp. 
Zadania 

(przekazane do eksploatacji w 2020 roku) 

Koszt 

[w tys. zł] 

13. Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 11 510,32 

14. Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 60 570,88 

15. Modernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 6 627,75 

16. Modernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 8 1 936,25 

17. Modernizacja budynku przy ul. Góry Chełmskiej 1 761,11 

18. Modernizacja budynku przy ul. Góry Chełmskiej 2a 1 287,89 

19. Modernizacja budynku przy ul. Lekarskiej 1 674,73  

20.  Modernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 9 658,37 

21. Modernizacja budynku przy ul. Hutniczej 3 1 061,18 

22. Modernizacja budynku przy ul. Na Piasku 12c 733,10 

23. Modernizacja budynku przy pl. Piastów 9 677,98 

24. Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 48 811,93 

25. Modernizacja budynku przy ul. Nowy Świat 35 1 112,55 

Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,  I i II Zarząd Budynków Miejskich – Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

 
Tabela 62.  Zakup urządzeń, ruchomości itp. 

Lp. 
Zadania 

(przekazane do eksploatacji w 2020 roku) 

Koszt 

[w tys. zł] 

1 Dostawa 10 nowych niskopodłogowych dwuosiowych autobusów komunikacji miejskiej 9 292 

2 

Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby prowadzonej gospodarki odpadami na terenie 

instalacji przetwarzania odpadów (kompaktor, spycharka, mobilny przesiewacz bębnowy  

z pokładem gwieździstym) 

5 650,43 

3 Zaprojektowanie, dostawa i montaż suwnicy Q25t do magazynu E 1 154,40  

4 Zakup ciągnika szynowo-drogowego typ C120 na tor normalny 578,00 

Źródło:  Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ,  Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów ,  Śląskie Centrum Logistyki 

 
Tabela 63.  Inne inwestycje  

Lp. 
Zadania 

(przekazane do eksploatacji w 2020 roku) 

Koszt 

[w tys. zł] 

1 Przyłącze c.o. w.p. do osiedla Nove Villowe przy ul. Toruńskiej  674 

2 Budowa sieci c.o. w.p. w Łabędach – etap III c 866 

3 Przyłącze c.o. w.p. do budowy przy ul. Bojkowskiej, Pszczyńskiej  501 

4 Przyłącze c.o. w.p. do budowy przy ul. Kunickiego 1-3 861 

Źródło:  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  



 

62 

 

 

 

 

 

 

 

4. Środowisko 
 

4.1. Powietrze 

Na stan powietrza w mieście wpływa przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z gospodarstw 

domowych opalanych paliwami stałymi, a  w dalszej kolejności ruch drogowy oraz zanieczyszczenia 

pochodzące z przemysłu. Źródłem bieżących danych, dotyczących jakości powietrza na terenie 

miasta Gliwice, jest ocena stanu zanieczyszczenia powietrza dokonywana  przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska  – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach. 

Średni poziom rocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w  latach 2016–2020 sukcesywnie 

spada, od 46 do 28 µg/m3n (mikrogramów), co jest związane w dużej m ierze z korzystnymi 

warunkami meteorologicznymi dla jakości powietrza, wynikającymi zwłaszcza z ciepłych miesięcy 

zimowych, a w części – z działaniami prowadzonymi na rzecz poprawy jakości powietrza.  

 

Wykres 4. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 w  Gliwicach w latach 2016–2020 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w  Katowicach 
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Tabela 64.  Powietrze – poziom zanieczyszczenia środowiska w mieście* w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego 

PM10 w µg/m3 (poziom dopuszczalny:  

40 µg/m3)  

46 44 40 33 28 

Liczba przekroczeń dopuszczalnych stężeń  

24 h PM10  (dopuszczalna częstość 

przekraczania: 35 razy) 

104 84 92 59 25 

Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego 

PM2,5 w µg/m3 (od 2020 roku poziom 

dopuszczalny został zmniejszony z 25 do  20 

µg/m3) 

32 31 33 26 22 

*Poziomy zanieczyszczeń ujęte w  Raporcie określono na stacji pomiarowej przy ul. Mewy w  Gliwicach.  

Źródło: Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska w  Katowicach 

 

 
Tabela 65.  Stężenie pyłu zawieszonego PM10* w Gliwicach, Bytomiu, Katowicach, Sosnowcu  

i Tychach w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Gliwice, ul. Mewy 46 44 40 33 28 

Bytom, ul. Modrzewskiego  - 48 - - - 

Katowice, ul. Kossutha 38 41 40 33 29 

Katowice, ul. Plebiscytowa 47 52 47 41 34 

Sosnowiec, ul. Lubelska 36 41 37 29 27 

Tychy, ul. Tołstoja  36 41 38 32 26 

*Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 w µg/m3 (poziom dopuszczalny:40 µg/m3). 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w  Katowicach 

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  (PGN) 

Ograniczenie emisji CO2 stało się jednym z najważniejszych zagadnień determinujących kierunki 

rozwoju gospodarki Polski i Europy. Miasto Gliwice również aktywnie włącza się w działania 

związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniem udziału odnawialnych 

źródeł energii, zmniejszeniem zapotrzebowania na energię finalną oraz ograniczeniem niskiej 

emisji. Uchwałą nr V/81/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 marca 2015 r. miasto przyjęło do  realizacji 

PGN na lata 2015–2020 (zmiany w PGN przyjęto uchwałą nr XIV/357/2016 Rady Miasta Gliwice  

z 17 marca 2016 r. oraz uchwałą nr III/47/2019 Rady Miasta Gliwice z 7 lutego 2019 r.).   

W czwartym kwartale 2021 roku ukaże się raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

za lata 2018–2020. 
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4.2. Obszary zielone 

Miasto charakteryzuje się dużą powierzchnią terenów zielonych – w jego obszarze położone 

są grunty leśne stanowiące mienie komunalne o  powierzchni 238,82 ha oraz grunty leśne 

niestanowiące własności Skarbu Państwa o  powierzchni 19,98 ha. 

Gwałtowny wzrost powierzchni pasów ulicznych, zlokalizowanych bezpośrednio przy  ulicach 

na terenie miasta, od 2019 roku spowodowany jest nowymi regulacjami prawnymi, oddaniem 

do użytku Drogowej Trasy Średnicowej, przejęciem ulic niepublicznych, a w ostatnim czasie  

z powstaniem nowych pasów drogowych przy nowo wybudowanych odcinkach obwodnic miasta: 

południowej od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej oraz zachodn iej od ul. Rybnickiej 

do ul. Daszyńskiego.  

W 2020 roku w pasach drogowych rozpoczęło się sadzenie drzew w ramach „Zielonych ekranów 

akustycznych w pasch drogowych miasta Gliwice” (nasadzenia przy ul. Portowej, Tarnogórskiej, 

św. Wojciecha).  

 

Tabela 66.  Powierzchnia zieleni w Gliwicach w latach 2016–2020 [ha]* 

Rodzaj zieleni 2016 2017 2018 2019 2020 

Parki  30,33 30,31 30,57 30,47 30,47 

Zieleńce  91,46 98,36 95,42 95,89 99,31 

Zieleńce nieurządzone   49,35 47,60 47,55 46,1 36,89 

Nieużytki zadrzewione   36,44 31,16 29,63 30,81 30,63 

Pasy drogowe 166,55** 161,70 163,07 222,69*** 227,09**** 

Cmentarze  46,08 46,08 46,07 46,07 46,07 

Las komunalny 236,26 236,26 238,82 238,82 236,26 

Razem powierzchnia terenów zielonych  656,47 651,47 651,12 709,48 706,72 

* Różnice w powierzchni zieleni wynikają z  przeprowadzonych podziałów geodezyjnych oraz sprzedaży działek przez UM 

i przekazania działek gminnych innym podmiotom .  

** DTŚ G2 i G2/4: 36 ha .  

*** Wzrost wynika z włączenia w zarząd ZDM dróg niepublicznych .  

**** Wzrost wynika z powstania nowych terenów pasów drogowych – obwodnice. 

Źródło: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Zarząd Dróg Miejskich  

 

Tabela 67.  Parki w Gliwicach – powierzchnia [ha], stan na 31 grudnia 2020 roku 

 Bolesława 

Chrobrego 

Starokozielski Fryderyka 

Chopina  
Plac Grunwaldzki Szwajcaria RAZEM 

10,31 5,89 5,86 3,97 4,44 30,47 

Źródło: Miejski Zarząd Usług Komunalnych  

 

Na terenie parku im. Fryderyka Chopina znajduje się Palmiarnia Miejska, której  historia sięga  

1880 roku. Dziś na 2000 m2 rośnie tam ponad 6 tys. roślin, rozmieszczonych w  czterech pawilonach 
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tematycznych, w których można obejrzeć palmy, wiewiórki kostarykańskie , gady w terrariach czy 

egzotyczne papugi i kanarki. Najstarsze okazy roślin liczą ponad 100 lat. W  2013 r. Palmiarnia 

Miejska została poszerzona o  pawilon akwarystyczny prezentujący ryby w  czterech zbiornikach  

o różnych środowiskach słodkowodnych  (Amazonia, Tanganika, rzeki Polski i rzeki Azji 

Południowo-Wschodniej). 

Corocznie ten unikatowy na skalę regionu ob iekt odwiedzają tysiące osób; w 2020 r. ekspozycje 

Palmiarni obejrzało ponad 106 tysięcy zwiedzających  (w tym 561 osób niepełnosprawnych) . 

 

Tabela 68.  Nasadzanie i wycinka drzew na terenach miejskich (bez uwzględnienia terenów 

prywatnych) w Gliwicach w latach 2016–2020 [szt.]  

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Łącznie wycinka drzew  534 1 487 818 738 993 

Łącznie nasadzanie drzew  1 636 1 170 1 603 1 534 3 160 

Źródło:  Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Zarząd Dróg Miejskich  i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

 

Tabela 69.  Nasadzenia krzewów i kwiatów sezonowych w Gliwicach w latach 2016–2020 [szt.] 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Nasadzenie krzewów  24 805 14 870* 6 702 10 168 3 538  

Nasadzenie kwiatów  272 217 172 362** 175 440 93 243 55 937  

* Mniejsza liczba nasadzeń krzewów od 2017 roku ,  stanowiących kompensację przyrodniczą w  zamian za usuwane krzewy 

i wskazanych w zezwoleniach na wycinkę ,  jest spowodowana zmianami w przepisach ustawy o ochronie przyrody.  

W nowych przepisach poszerzony został  katalog sytuacji, w których nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie krzewów, 

a tym samym rzadziej nakładany jest obowiązek wykonania nasadzeń krzewów . 

** Mniejsza liczba nasadzeń kwiatów od 2017  roku wynika z zaprzestania przez Wydział Środowiska UM 

ewidencjonowania ww. nasadzeń . 

Źródło: Miejski Zarząd Usług Komunalnych , Wydział Środowiska UM  w Gliwicach 

 

Tabela 70.  Wielkość terenów zielonych [ha] przypadających na 100 tys. mieszkańców*  

Gliwice/Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Powierzchnia terenów  371,44 373,48 376,64 414,60 420,47 

* Zameldowanych na pobyt stały i czasowy .  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Zarządu Dróg Miejskich  

 

4.3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

Miejski Zarząd Usług Komunalnych , prowadząc Schronisko dla Zwierząt w  Gliwicach, realizuje 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na  terenie 

miasta Gliwice. Program jest realizowany w oparciu o art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 122) oraz uchwałę nr XIV/236/2020 Rady Miasta Gliwice z 23  kwietnia 2020 r.  
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Celem programu jest zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, a także opieka nad wolno 

żyjącymi kotami – obejmująca swoim zakresem opiekę weterynaryjną oraz dokarmianie.  Ponadto 

celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt, realizowane poprzez sterylizację  

i kastrację psów i kotów bezdomnych oraz posiadających właścicieli.  

W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt zapewnia się zwierzętom bezdomnym miejsce  

i opiekę w schronisku , a także zakrojone na szeroką skalę akcje promujące adopcję zwierząt 

bezdomnych, w tym dwie imprezy pn. „Bieg na 6 łap”  i cztery wystawy kotów nierasowych Akcja – 

Dom na Zimę dla Starszaka , prowadzenie strony internetowej schroniska zawierającej m.in. 

zakładki ze zdjęciami i opisami psów i kotów przeznaczonych do adopcji oraz portalu 

społecznościowego Facebook, informującego na bieżąco o przyjętych zwierzętach do schroniska.  

W załączniku nr 6 Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi.  

4.4. Mapa akustyczna (strategiczna mapa hałasu) i program 

ochrony przed hałasem  

Opracowanie mapy akustycznej (strategicznej mapy hałasu) jest elementem systemu zarządzania 

środowiskiem – umożliwia monitoring klimatu akustycznego w  mieście oraz stanowi podstawę do  

planowania inwestycji, których celem jest redukcja poziomu hałasu. Mapa ta stanowi materiał 

wyjściowy do  opracowania i uchwalenia przez Radę Miasta programu działań , którego celem jest 

dostosowanie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego.  

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mapę akustyczną (strategiczną mapę hałasu) dla 

miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. opracowuje się co 5 lat  i na jej podstawie 

opracowuje się program ochrony środowiska przed hałasem.  

Pierwsza mapa akustyczna dla miasta Gliwice została opracowana w  2012 roku. Na jej podstawie 

Rada Miasta Gliwice uchwaliła Program ochrony środowiska przed  hałasem na lata 2013–2017. 

W 2017 r. opracowana została kolejna Mapa akustyczna miasta Gliwice , na podstawie której został 

opracowany i uchwalony Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gliwice na  lata 

2018–2022. 

W załączniku nr 7 Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem . 

4.5. Programy Ochrony Środowiska 

Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska dla miasta Gliwice  jest ustawa Prawo 

ochrony środowiska. Aktualny Program na lata 2016–2020 został przyjęty uchwałą  

nr XXII/547/2016 Rady Miasta Gliwice z 15 grudnia 2016  r.  

W programie zawarte zostały cele i kierunki polityki ekologicznej miasta do roku 2020 i  wynikające 

z niej działania. Do głównych celów długoterminowych zaliczono:  

• poprawę jakości powietrza na obszarze miasta,  

• realizację racjonalnej gospodarki energetycznej,  

• poprawę i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska,  

• utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na  

dotychczasowych niskich poziomach,  

• zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi,  

• zrównoważoną gospodarkę zasobami surowców naturalnych,  

• racjonalną gospodarkę zasobami glebowymi,  

http://pma.gliwice.eu/layout/Main.aspx
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• przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w mieście zgodnie  

z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi, 

• zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której 

priorytetem jest zapobieganie powstawania odpadów, a następnie przygotowanie do  

ponownego użycia, recykling i inne metody  odzysku oraz wdrożenie modelu  

gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu,  

• zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności   

i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu,  

• ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich 

skutków, 

• zapobieganie skutkom powodzi, ograniczenie zagrożenia jej wystąpienia,  

• podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z zasadą „myśl globalnie,  

działaj lokalnie”,  

• zarządzanie dokumentami  systemowymi, 

• uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego opracowań 

ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska,  

• poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony 

środowiska z sektorem zdrowia.  

Program przedstawia stan środowiska, a także określa hierarchię niezbędnych działań  

zmierzających do poprawy tego stanu. Ponadto Program ochrony środowiska dla miasta Gliwice  

jest spójny z celami głównymi dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym, regionalnym  

i lokalnym.  

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nakładają na organ wykonawczy miasta konieczność 

sporządzenia co dwa lata raportu z realizacji programu ochrony środowiska. Ostatni raport 

obejmował lata 2017–2018 i przedstawiony został Radzie Miasta w 2019  roku. Raport ten przesłany 

został do Sejmiku Województwa Śląskiego. Kolejny raport dotyczyć będzie lat 2019–2020, a jego 

przygotowanie nastąpi w 2021 roku . 

 

4.6. Plan Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu do 

roku 2030 
11 lipca 2019 r. uchwałą Rady Miasta Gliwice nr VII/123/2019 został przyjęty Plan Adaptacji Miasta 

Gliwice do zmian klimatu do roku 2030 . Na tej podstawie zosta ło przygotowane zarządzenie 

Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie zasad wdrażania, monitoringu, sprawozdawczości oraz 

aktualizacji planu. Przewidziano coroczną ocenę postępu realizacji planu adaptacji, dokonywaną 

na podstawie informacji zebranych od interesariuszy biorących udział w  jego tworzeniu. Ponadto, 

w oparciu o informacje przekazane przez podmioty odpowiedzialne za inicjowanie i realizację 

działań adaptacyjnych, raz na pięć lat przygotowywany będzie raport z  wdrażania planu adaptacji. 

Raport ten zawierać będzie podstawowe informacje o zainicjowanych, przygotowywanych, 

realizowanych działaniach adaptacyjnych prowadzonych w okresie sprawozdawczym. Przewiduje 

się także przygotowanie ewaluacji realizacji planu adaptacji. Zadaniem ewaluacji będzie 

sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych działań zaistniały spodziewane rezultaty oraz czy 

przełożyły się one na realizację wyznaczonego celu nadrzędnego. Najbliższy raport z przebiegu 

realizacji planu oraz ewaluacja realizacji działań przewidziane są na 2024 rok.  

W załączniku nr 8 Sprawozdanie z realizacji działań i postępu prac w roku 2020 określonych  

w Planie Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030 . 
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4.7. Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

Obowiązek opracowania Programu usuwania materiałów zawierających azbest wynika z zapisów 

Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009–2032 przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 

122/09 z 14 lipca 2009 r., zmienioną uchwałą nr 39/2010 RM z 15 października 2010 r. 

Do podstawowych celów programu należy:  

• usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest , 

• minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu  na 

terenie kraju, 

• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  

Cele te należy osiągnąć w perspektywie długoterminowej, do 2032 roku.  

W załączniku nr 9 Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Programu usuwania azbestu . 

 

4.8. Edukacja ekologiczna 
Miejska polityka proekologiczna może się rozwijać jedynie przy aktywnym udziale mieszkańców  

i ich poparciu dla decyzji miasta. Mają one na celu , z jednej strony, pobudzenie odpowiedzialności 

mieszkańców za ich dobro wspólne, jakim jest czyste i  bezpieczne miasto, z drugiej – integrowanie 

mieszkańców wokół ważnych idei w  ramach procesów budowania społeczeństwa obywatelskiego.  

W 2020 roku z uwagi na ograniczenia związane z pandemią edukacja ekologiczna realizowana była 

głównie przez publikację artykułów o tematyce ekologicznej w Miejskim Serwisie Informacyjnym 

– Gliwice. Były to m.in.: 

1. „Nowe ścieżki dla rowerów”  

2. „Elektrykiem po mieście” 

3. „Gliwice na rowerowej ścieżce”  

4. „Gliwiczanie pojadą „elektrykami” Volvo”  

5. „Auto-eko-busy. Gliwice inwestują w zielony transport”  

 

Tabela 71.  Wybrane wydarzenia edukacyjno-promocyjne w Gliwicach w 2020 roku 

Zadania Organizator Data 

Dni otwarte oraz wycieczki  dydaktyczne na terenie Stacji 

Uzdatniania Wody w Gliwicach-Łabędach oraz  

w Centralnej Oczyszczalni Ścieków  

PWiK Cyklicznie 

Projekt ESTABLISH – nauczanie przez odkrywanie PWiK, II Liceum Ogólnokształcące Cyklicznie 

Projekt „Woda, woda wszędzie”  PWiK Cyklicznie 

Konferencja „Membrany i  procesy membranowe  

w ochronie środowiska”  

PWiK, Politechnika Śląska  

w Gliwicach 
Cyklicznie 

Organizacja akcji „Sprzątanie Świata”  Miasto Gliwice Cyklicznie 

Organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych  Miasto Gliwice Cyklicznie 

Dofinansowanie do EkoRajdu o Puchar Prezydenta Miasta 

Gliwice 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 

12 w Gliwicach/Miasto Gliwice 
Cyklicznie 

Konkurs przyrodniczo-ekologiczny „Zielone Podchody”  
Szkoła Podstawowa nr 2  

w Gliwicach/Miasto Gliwice 
Cyklicznie  
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Zadania Organizator Data 

Organizacja rajdów rowerowych z cyklu „Zielone Gliwice – 

Ekologiczne Miasto”  
Miasto Gliwice Cyklicznie 

Udział w targach budowlanych Expo Gliwice  Air Promocja Wioletta Ochman Cyklicznie 

Dofinansowanie do Eko Turnieju o Puchar Prezydenta 

Miasta Gliwice 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 

12 w Gliwicach/Miasto Gliwice 
Cyklicznie 

Akcje promocyjno-środowiskowe pod patronatem 

Prezydenta Miasta Gliwice „Hotel dla jeżyka”, „Wrzucaj 

puszkę do żółtego”  

Miasto Gliwice Cyklicznie 

Akcja promocyjno-ekologiczna pod patronatem 

Prezydenta Miasta nad XXIV Regionalnym Konkursem 

Recytatorskim „Z przyrodą za pan brat”.  

Miasto Gliwice Cyklicznie 

Źródło: Wydział Środowiska UM w Gliwicach, www.pwik.gliwice.pl, www.pkegliwice.pl 

 

4.9. Energia odnawialna oraz proekologiczne systemy 

grzewcze 
Polityka miasta w zakresie energii odnawialnej i proekologicznych systemów grzewczych opiera się  

na dotacjach celowych: 

• do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)  

Odnawialne źródła energii (OZE) to takie, których wykorzystywanie nie wiąże się z  ich 

długotrwałym brakiem – ich zasób odnawia się bowiem w krótkim czasie. Podstawowe źródła 

energii odnawialnej to biomasa, energia słoneczna, energia wód powierzchniowych, energia 

wiatru i energia geotermalna. 

• do zmiany tradycyjnych systemów grzewczych na  proekologiczne 

Mieszkańcy miasta używający pieców węglowych mogą wymienić źródło ogrzewania, 

korzystając również ze wsparcia finansowego ze strony miasta – od 1997 r. istnieje bowiem 

możliwość uzyskania dotacji do zmiany tradycyjnych systemów grzewczych na  

proekologiczne. 

 

Tabela 72.  Liczba i wartość dotacji na wdrożenie systemów grzewczych mających na  celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w latach 2016–2020 

Rok / wyszczególnienie  Osoby fizyczne Osoby prawne 
Wspólnoty 

mieszkaniowe 
SUMA 

2016 

Liczba udzielonych 

dotacji celowych 
278 0 10 288 

Wartość udzielonych 

dotacji celowych [tys. zł] 
675 0 282 957 

2017 

Liczba udzielonych 

dotacji celowych 
407 12 22 441 

Wartość udzielonych 

dotacji celowych [tys. zł] 
1 701 126 597 2 423 

2018 
Liczba udzielonych 

dotacji celowych 
607 25 44 486 

http://www.pwik.gliwice.pl/
https://www.pkegliwice.pl/
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Rok / wyszczególnienie  Osoby fizyczne Osoby prawne 
Wspólnoty 

mieszkaniowe 
SUMA 

Wartość udzielonych 

dotacji celowych [tys. zł] 
3 635 442 998 5 075 

2019 

Liczba udzielonych 

dotacji celowych 
441 8 67 516 

Wartość udzielonych 

dotacji celowych [tys. zł] 
1 858 255 2 249 4 362 

2020 

Liczba udzielonych 

dotacji celowych 
416 4 14 434 

Wartość udzielonych 

dotacji celowych [tys. zł] 
1 838 86 407 2 331 

Źródło: Wydział Środowiska UM w  Gliwicach 

 

Tabela 73.  Liczba i wartość dotacji na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii  w latach  

2016–2020 

Rok / wyszczególnienie  Osoby fizyczne* 

2016 

Liczba udzielonych dotacji celowych 36 

Wartość udzielonych dotacji celowych [ tys. zł] 161 

2017 

Liczba udzielonych dotacji celowych 36 

Wartość udzielonych dotacji celowych [tys. zł] 168 

2018 

Liczba udzielonych dotacji celowych 31 

Wartość udzielonych dotacji celowych [tys. zł] 135 

2019 

Liczba udzielonych dotacji celowych 30 

Wartość udzielonych dotacji celowych [tys. zł] 140 

2020 

Liczba udzielonych dotacji celowych 29 

Wartość udzielonych dotacji celowych [tys. zł] 168 

*Od 2016 roku osoby prawne i wspólnoty mieszkaniowe nie zgłosiły wniosku o dotację na OZE . 

Źródło: Wydział  Środowiska UM w  Gliwicach 

 

 

4.10. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Gliwice 
 

Zgodnie z art. 19 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje 

co najmniej raz na 3 lata. Projekt założeń powinien określać:  
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1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe;  

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;  

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i  energii,  

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w  instalacjach odnawialnego źródła 

energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego , wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;  

4) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w  rozumieniu art. 6  

ust. 2 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;  

5) zakres współpracy z innymi gminami.  

W załączniku nr 10 Informacja na temat Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Gliwice . 

 

4.11. Wody 
Miasto Gliwice przynależy do zlewni rzeki Odry . Jest odwadniane przez rzekę Kłodnicę oraz jej 

dopływy (Bytomkę, Ostropkę, Czerniawkę, Potok Guido – Sośnicę, Potok Cienka, Kozłówkę). 

Istotne znaczenie dla układu wód powierzchniowych ma  obecność Kanału Gliwickiego – obiektu 

hydrotechnicznego , którego zadaniem jest zapewnienie możliwości transportu wodnego między 

Górnym Śląskiem a rzeką Odrą.  

 

Tabela 74.  Struktura odbiorców wody w Gliwicach ze względu na cel wykorzystania wody, lata 

2016–2020 [tys. m3] 

Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

Gospodarstwa domowe 6 040 5 908 6 042 5 975 6 065 

Przemysł  2 047 2 183 2 218 2 167 1 884 

Inne cele (np. szkoły, baseny)  621 618 631 626 496 

Razem 8 708 8 709 8 891 8 768 8 445 

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji  

 

Tabela 75.  Struktura wody pobranej ze względu na źródło pochodzenia, lata 2016–2020 [tys. m3] 

[%] 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Woda z własnych ujęć wód 

podziemnych* 

9 525 

89,29% 

9 355 

88,29% 

9 562 

90,11% 

9 551 

89,73% 

9 055 

89,41% 

Woda zakupiona z GWP S.A.  

w Katowicach 

1 140 

10,69% 

1 239 

11,70% 

1 047 

9,87% 

1 091 

10,25% 

1 069 

10,55% 

Woda zakupiona z ZPWiK Sp. z o.o.  

w Zabrzu 

2 

0,02% 

2 

0,01% 

2 

0,02% 

2 

0,02% 

4 

0,04% 

*W tym woda ze studni zlokalizowanych na ternie gminy Rudziniec, ale częściowo zaopatrujących w  wodę miasto Gliwice .  

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 



 

72 

 

Tabela 76.  Dobowe zużycie wody w litrach w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gliwic, lata 

2016–2020 

Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

Dobowe zużycie wody w  litrach w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca*  
139,31 141,09 145,57 145,18 141,61 

*Dobowa sprzedaż policzona według całej sprzedaży (gospodarstwa domowe, przemysł, inne cele) na mieszkańca 

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji  

 

4.12. Gospodarka komunalna 

System kanalizacyjny 

Za dostarczanie wody pitnej i  odprowadzenie zanieczyszczeń w  mieście odpowiedzialne jest 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. (PWiK). Woda dostarczana odbiorcom 

pochodzi z dwóch głównych źródeł: własnych ujęć wód głębinowych oraz uzdatnionej wody 

powierzchniowej i podziemnej zakupionej od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

w Katowicach. Ujęcia wód eksploatowane przez przedsiębiorstwo PWiK znajdują się na terenie 

Gliwic (szesnaście studni) i  gminy Rudziniec. Ujęcia są wyposażone w  nowoczesne instalacje do 

monitorowania parametrów pracy, zdalne sterowanie, a  także zabezpieczenia przeciwwłamaniowe.  

 

Tabela 77.  Długość sieci infrastrukturalnej na terenie Gliwic w latach 2016–2020 [km] 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej, w  tym: 604,66 610,95 614,79 616,64 621,85 

-  sieć ogólnospławna 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 

-  sieć rozdzielcza 401,19 407,48 411,32 413,17 418,37 

-  podłączenia 174,37 174,37 174,37 174,37 174,38 

Długość czynnej sieci wodociągowej, w  tym: 719,54 726,85 734,70 739,38 750,50 

-  sieć magistralna  98,16 98,16 98,16 98,16 98,16 

-  sieć rozdzielcza 412,22 419,73 427,56 432,20 443,32 

-  podłączenia 209,16 208,96 208,98 209,02 209,02 

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji  

 

Tabela 78.  Ilość ścieków odprowadzanych z terenu Gliwic kanalizacją i transportem asenizacyjnym 

średnio na dobę w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Kanalizacja [m3] 30 482,1 31 777,4 26 879,1 26 864,1 28 376,7 

Transport asenizacyjny [m3] 97,5 82,3 77,7 93,6 118,7 

Procentowa ilość oczyszczonych ścieków [%]  99,83 99,86 99,76 99,81 99,85 

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji  
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Tabela 79.  Ilość ścieków odprowadzanych z całego obszaru działania PWiK* Gliwice w latach  

2016–2020 [m3] 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Ilość odprowadzanych ścieków z  miasta** 11 192 142 11 628 797 9 839 214 9 839 578 10 429 326 

*Gliwice, Pyskowice, Zbrosławice, Sośnicowice. 

**W tym kanalizacja i transport asenizacyjny, ścieki bytowe (gospodarstwa domowe i inne cele), ścieki przemysłowe, 

ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych, wody opadowe i roztopowe (z kanalizacji ogólnospławnej), wody 

infiltracyjne. 
Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji  

 

 
Tabela 80.  Ilość odprowadzanych ścieków z podziałem na gospodarstwa domowe, przemysł i inne 

w latach 2016–2020 [m3]* 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Gospodarstwa domowe 5 721 653 5 641 767 5 755 514 5 671 939 5 828 925 

Przemysł  1 354 230 1 388 052 1 408 964 1 350 523 1 149 267 

Inne cele 529 551 512 656 510 704 508 582 429 644 

Razem 7 605 344 7 542 475 7 675 182 7 531 044 7 407 836 

*Tylko z obszaru Gliwic .  

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji  

 
Stacja Uzdatniania Wody w Gliwicach-Łabędach to nowoczesna instytucja oddana do  eksploatacji 

1 marca 2014 roku. Modernizacja placówki dotyczyła budowy instalacji,  urządzeń, obiektów  

i infrastruktury związanej z  technologią uzdatniania wody  – dzięki temu mieszkańcom Gliwic 

dostarczana jest woda najwyższej jakości. Nowa technologia zakłada podczyszczenie oraz 

ponowne wykorzystanie i uzdatnianie wód popłucznych powstałych wskutek płukania filtrów. 

Woda uzdatniona kierowana do sieci wodociągowej spełnia wszelkie normy określone  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi . 

 

Oczyszczalnie ścieków  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. obsługuje dwie oczyszczalnie ścieków: 

Centralną Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Edisona oraz Oczyszczalnię Ścieków w  Smolnicy przy ul. 

Łęgowskiej. Obie oczyszczalnie korzystają z  metody oczyszczania mechaniczno-biologicznej.  

 

Gospodarka odpadami 

Bezpieczne i wysoko jakościowe rozwiązania w zakresie przetwarzania wybranych odpadów 

komunalnych oraz innych zapewnia mieszkańcom Gliwic oraz firmom prowadzącym działalność na 

terenie miasta Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp.  z. o.o. W ramach tej działalności 

spółka, dbając o środowisko naturalne , zajmuje się eksploatacją i prowadzeniem instalacji 

przetwarzania odpadów, przetwarzaniem oraz produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Głównym 

celem funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów jest zagospodarowywani e odpadów 

pochodzących z terenu Gminy Gliwice . 
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Tabela 81.  Ilość odpadów przyjmowana do instalacji przetwarzania odpadów oraz sprzedaż energii 

z elektrowni biogazowej w latach 2016–2020 [Mg] 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Średnia miesięczna ilość odpadów  7 645 6 531 6 640 8 375 5 454 

Łączna ilość odpadów przyjęta w  ciągu roku 

do instalacji przetwarzania odpadów  – 

składowisko kwatera*  

91 736 78 372 79 680 100 500 65 450 

Łączna ilość odpadów przyjęta do instalacji 

przetwarzania odpadów  – składowisko 

kwatera – narastająco 

1 140 117 1 218 489 1 298 169 1 398 669 1 464 119 

Łączna ilość odpadów przyjęta do instalacji 

przetwarzania odpadów – kompostownia 
2 093 2 035 5 225 8 252 6 602 

Łączna ilość odpadów przyjęta do instalacji 

przetwarzania odpadów – sortownia 

odpadów wielkogabarytowych  

1 529 1 614 769 6 924 5 356 

Sprzedaż energii z  elektrowni biogazowej 

[MWh] 
1 657 1 808 1 605 1 569 1 465 

* Ilość odpadów przyjętych do unieszkodliwiania poprzez składowanie . 

Źródło: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów  

 
Tabela 82.  Selektywna zbiórka odpadów w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba kontenerów do gromadzenia 

odpadów segregowanych [szt.]  

 

6 990 7 320 7 762 8 422 9 833 

Ilość odpadów wywożonych ze zbiórki 

selektywnej [m3]  

 

ok. 91 330 ok. 114 250 ok.119 100 ok. 126 330 ok. 147 495 

Koszt wywozu 1 m3 posegregowanych 

odpadów [zł]  

 

54,70 60,00 60,00 80,00 85,00 

Koszt wywozu 1 m3 niesegregowanych 

odpadów [zł] 

 

79,00 79,00 79,00 104,50 120,15 

Procentowy udział odpadów 

segregowanych w ogólnej ilości 

wywożonych odpadów  

[%]  

14,4 18,0 19,9 27,3 31,6 

Źródło: REMONDIS 

 
Na terenie instalacji przetwarzania odpadów Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów 

funkcjonuje PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy Gliwic 

pozostawiają w punkcie odpady komunalne, które są segregowane a następnie w większości 

przekazywane do odzysku lub recyklingu.  
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Tabela 83.  Ilość odpadów przyjmowana do PSZOK w latach 2016–2020 [Mg] 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

zużyte opony  83 125 158 190 131 

odpady budowlane i rozbiórkowe  2 463 3 016 4 453 5 376 4 616 

bioodpady 699 959 1 311 1 341 969 

odpady wielkogabarytowe 854 1 457 2 375 3 284 3 073 

zużyte baterie i akumulatory  0,5 - 0,5 0,1 1,6 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  21 34 45 66 116 

chemikalia 21 22 29 45 61 

papier - - - - 59 

tworzywa sztuczne - - - - 10 

szkło - - - - 3 

metale - - - - 5 

odzież i tekstylia  - - - - 38 

przeterminowane leki  - - - - 10 

igły i strzykawki  - - - - 0,2 

Łącznie: 4 141,5 5 613 8 371,5 10 302,1 9 092,8 

Łączna ilość odpadów przyjęta do PSZOK  – 

narastająco  
18 366,5 23 979,5 32 351 42 653,1 51 745,9 

Źródło: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów  

 
W 2020 roku na terenie instalacji przetwarzania odpadów w Przedsiębiorstw ie Zagospodarowania 

Odpadów uruchomiono punkt Drugie Życie Rzeczy. W  punkcie każdy gliwiczanin może bezpłatnie 

pozostawić rzeczy, których już nie potrzebuje , np. meble, książki, zabawki , dywany, doniczki, 

rowery, wyroby ceramiczne i szklane . Pozostawione rzeczy mogą zostać bezpłatnie odebrane przez 

innych mieszkańców. Drugie Życie Rzeczy to nadanie niechcianym przedmiotom prawa 

do drugiego życia. Działalność punktu, zgodnie z ideą zero waste, wspomaga środowisko 

naturalne, ale także potrzebujących mieszkańców Gliwic.  

Edukacja ekologiczna 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów realizowało w 2020 roku następujące zadania  

z zakresu edukacji ekologicznej :  



 

76 

 

1. We współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej , w ramach pracy naukowo-

badawczej, od marca do lipca 2020 r. studenci architektury wykonali opracowania projektowe  

w ramach czterech zadań promujących ideę segregacji  i recyklingu oraz wiedzę 

z zakresu gospodarowania odpadami. Przewidziano powstanie projektów wystawy stacjonarnej, 

ekspozycji mobilnej, kreatywnych gier, plakatu. Zadanie zakończono konkursem prac studenckich 

oraz multimedialną wystawą na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Zago spodarowania 

Odpadów Sp. z o. o. (www.pzogliwice.pl w zakładce aktualności).  

2. W grudniu 2020 r. został przygotowany i przekazany przedszkolakom oraz uczniom klas I–IV 

gliwickich szkół podstawowych filmik edukacyjny o charakterze ekologicznym pt. „Spotkanie  

z Ekologią”. Przesłany materiał zawiera historię śMietka (bohatera marki), piosenkę, wierszyk oraz 

gry i zabawy. Na koniec lekcji ogłoszony został konkurs z nagrodami dla dzieci. Lekcję można 

obejrzeć na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

(www.pzogliwice.pl w zakładce aktualności).  

 

 

 

http://www.pzogliwice.pl/
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5. Gospodarka i finanse 
 

5.1. Gospodarka 

W Gliwicach obserwuje się stały rozwój gospodarczy. Dla przykładu w 2016 roku wartość PKB 

przypadająca na jednego mieszkańca podregionu gliwickiego* wynosiła 58  129 zł, czyli więcej niż 

średnia dla województwa śląskiego (50 172 zł) i całego kraju (48 368 zł), natomiast w 2018 roku 

już odpowiednio 65 459 zł w odniesieniu do 57  384 zł dla województwa śląskiego i 55  230 zł dla 

Polski. 

 

 

Wykres 5. Wartość PKB przypadająca na jednego mieszkańca Polski, województwa śląskiego oraz 

podregionu gliwickiego (dane za 2018 rok) 

*Podregion gliwicki to jedna z pięciu statystycznych jednostek Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego o łącznej powierzchni 87  865 ha. Swym zasięgiem obejmuje m iasto Gliwice, powiat gliwicki,  

miasto Zabrze oraz gminy: Wielowieś, Toszek, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Pilchowice, Knurów, Gierałtowice.    
  

65 459

57 384

55 230

50 000 52 000 54 000 56 000 58 000 60 000 62 000 64 000 66 000 68 000

podregion gliwicki

woj. śląskie

kraj
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5.1.1. Podmioty gospodarcze 

W Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) na  koniec grudnia 

2019 roku widniało 1 650 nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą  

w Gliwicach.  

 

Tabela 84.  Liczba podmiotów gospodarczych w Gliwicach w latach 2015–2019 według rodzaju 

działalności  

Podmioty wg grup rodzajów działalności 

PKD 2007 
2015 2016 2017 2018 2019 

Ogółem 24 065 24 168 24 215 24 001 24 243 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i  rybactwo 64 60 58 54 54 

Przemysł i budownictwo 4 301 4 256 4 200 4 137 4 175 

Pozostała działalność  19 700 19 852 19 957 19 810 20 014 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

 

 

Infografika 5. Nowe podmioty gospodarcze funkcjonujące dzięki wsparciu finansowemu w latach 

2016–2020  

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z  Powiatowego Urzędu Pracy  w Gliwicach 
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Tabela 85.  Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane według sektorów własnościowych  

w Gliwicach w latach 2015–2019  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem  1 650 1 656 1 629 1 704 1 650 

Sektor publiczny ogółem  22 27 20 10 6 

Sektor prywatny,  

w tym: 
1 362 1 308 1 341 1 468 1 396 

-  osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 
1 272 1 248 1 280 1 392 1 305 

-  spółki handlowe  39 16 12 8 7 

-  spółki handlowe z  udziałem kapitału 

zagranicznego 
4 3 3 1 1 

-  spółdzielnie  0 0 2 1 0 

-  fundacje 23 18 23 19 14 

-  stowarzyszenia i organizacje społeczne  24 23 21 22 22 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

 

 

Wykres 6. Działalność gospodarcza osób fizycznych w Gliwicach w latach 2016–2020 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  
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Tabela 86.  Wnioski o ogłoszenie upadłości firm z terenu miasta w latach 2016–2020  

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba wniosków o ogłoszenie upadłości firm  17 22 28 97 15 

Ogłoszone upadłości 2 6 8 19 1 

Źródło: Sąd Rejonowy w  Gliwicach 

 

 

Tabela 87.  Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze w miastach Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego w latach 2015–2019 

Miasto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gliwice 1 650 1 656 1 629 1 704 1 650 1 425 

Bytom 1 133 1 058 962 1 142 1 309 905 

Katowice 3 596 3 545 3 501 3 547 3 485 3 191 

Sosnowiec 1 766 1 592 1 617 1 668 1 574 1 253 

Tychy 1 067 996 1 035 1 122 1 027 914 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny   

 

 

5.1.2. Inwestycje i atrakcyjność inwestycyjna 

Gliwice wyróżniają się nowoczesną infrastrukturą miejską, liczną i  dobrze wykształconą kadrą 

techniczną, potencjałem edukacyjnym oraz dobrze rozwiniętym otoczeniem biznesowym. Dzięki 

położeniu na skrzyżowaniu europejskich korytarzy transportowych oraz konsekwentnej 

proinwestycyjnej polityce władz, Gliwice są miejscem bardzo atrakcyjnym dla potencjalnych 

inwestorów.  

Śledząc aktualną sytuację gospodarczą i  działalność największych firm na  terenie miasta, można 

stwierdzić, iż rozwój Gliwic opiera się obecnie w  dużej mierze na trzech segmentach. Są to: nowe 

technologie, branża automotive i logistyka.  

Wśród największych atutów świadczących o atrakcyjności inwestycyjnej miasta należy wymienić 

Gliwicką podstrefę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . Mimo iż we wrześniu 2018 roku 

weszły w życie przepisy dające przedsiębiorstwom możliwość skorzystania z pomocy publicznej 

bez względu na lokalizację inwestycji, co dotychczas było możliwe jedynie w specjalnych strefach, 

w dalszym ciągu nie bez znaczenia pozostaje dostępna infrastruktura i efekt dobrego sąsiedztwa. 

O atrakcyjności obszaru podstrefy Gliwice najlepiej świadczy obecność firm, które właśnie tu 

zlokalizowały swoje fabryki. 

  

http://www.ksse.com.pl/biura-podstref-1200
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Tabela 88.  Wielkość terenów przygotowanych pod inwestycje oraz liczba rozstrzygniętych 

przetargów w mieście w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Powierzchnia działek przygotowanych 

pod inwestycje [ha]  
13,1376 

 

31,5128 

 

8,8929 7,3756 0,5694 

Liczba i powierzchnia działek 

przeznaczonych do sprzedaży w  drodze 

przetargu [ha]* 

93/21,8187 

 

135/46,8966** 

 

63/13,6502 61/10,4481 43/6,4457 

Liczba pozytywnie rozstrzygniętych 

przetargów na sprzedaż działek:  

-  komercyjnych 

-  mieszkaniowych 

 

 
4 

17 

 

 
10 

14 

 

 
5 

8 

 

2 

24 

 

5 

17 

* W tym działki inwestycyjne . 

**W tym działki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gliwicka. 

Źródło: Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w  Gliwicach 

 

Kolejnym atutem miasta jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. To 

spółka z większościowym udziałem miasta, która już od 19 lat udziela wsparcia mikro, małym  

i średnim przedsiębiorstwom, tworząc w mieście sprzyjające warunki do powstawania nowych firm 

i prowadzenia biznesu. GAPR pełni m.in. rolę koordynatora Klastra MedSilesia skupiającego 

instytucje, firmy i organizacje prowadzące działalność lub oferujące usł ugi w sektorze technologii, 

urządzeń i wyrobów medycznych.  W 2020 roku spółka zakończyła modernizację gliwickiego 

lotniska. Po uruchomieniu nowej drogi startowej jest  ono otwarte na większą liczbę 

zainteresowanych lotami i dostępne przez cały rok.  

Atrakcyjność inwestycyjna miasta jest również jednym z priorytetów Parku Naukowo-

Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z  o.o. To kolejna miejska spółka oferująca 

różnorodne formy wsparcia biznesu, w szczególności związanego ze środowiskiem akademickim. 

W 2020 roku rozpoczęto realizację projektu Biznesowe zastosowanie koncepcji Learning Factory  

w procesie rozwoju, ekspansji i cy frowej transformacji przedsiębiorstw  skierowanego do tych firm, 

które w związku ze zmieniającymi się trendami w przemyśle będą zainteresowane rozwojem  

w zakresie transformacji cyfrowej, jak również projektu Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa 

osób 30+ adresowanego do mieszkańców Gliwic, Zabrza, Knurowa oraz Pyskowic powyżej 30 . roku 

życia, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Odbyły się również kolejne edycje coraz 

bardziej popularnego wydarzenia, jakim jest Start IT. W 2020 roku Technopark otworzył 

Laboratorium Druku 3D. 

Do szczególnych atutów inwestycyjnych miasta zalicza się ponadto obecność  

• Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych S.A. , w ramach których działa Park Przemysłowy 

„STARA HUTA” ,  

• Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości , której celem są działania wspierające  

i promujące przedsiębiorczość,  

• Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, która reprezentuje interesy 

gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów oraz propaguje i wspiera nowoczesne formy 

działalności gospodarczej uwzględniającej interes ekonomiczny i  społeczny miasta i regionu. 

  

http://gapr.pl/
http://gapr.pl/oferta/tereny-inwestycyjne/nowe-gliwice-centrum-edukacji-i-biznesu/
http://gapr.pl/oferta/tereny-inwestycyjne/nowe-gliwice-centrum-edukacji-i-biznesu/
http://gzut.pl/
http://gzut.pl/park-przemyslowy/
http://gzut.pl/park-przemyslowy/
http://www.sfwp.gliwice.pl/
http://www.riph.com.pl/start
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5.1.3. Klastry i sieci współpracy biznesowo-badawczej 

Klaster to sieć współpracy znajdujących się w  geograficznym sąsiedztwie grup przedsiębiorstw  

i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączoną podobieństwam i  

i wzajemnie się uzupełniającą. Może on obejmować jedno miasto lub stan, cały kraj, a  nawet grupę 

sąsiednich krajów.  

Klastry, które działają w Gliwicach, to m.in.: 

• Śląski Klaster Internetu Rzeczy (Silesia loT Cluster SINOTAIC)   

• Centrum Pomiarowo-Rozliczeniowe dla Niektórych Sektorów Infrastrukturalnych oraz 

Działalności Prosumenckiej, 

• Śląska Sieć Wyrobów Medycznych – MedSilesia, 

• Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych , 

• Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT), 

• Stowarzyszenie Klaster 3x20. 

 

 

5.1.4. Rynek pracy i przeciwdziałanie bezrobociu 

2020 rok charakteryzuje się spadkiem koniunktury spowodowanym stanem pandemii   

i koniecznością wprowadzenia różnego rodzaju restrykcji skutkujących ograniczeniem lub 

zamknięciem działalności niektórych branż gospodarczych. Pomimo spowolnienia gospodarczego 

sytuacja na gliwickim rynku pracy jest stosunkowo stabilna. W tym roku aktywna polityka rynku 

pracy skupiła się na realizacji wsparcia finansowego lokalnych przedsiębiorców w  ramach tzw. 

Tarczy Antykryzysowej, co pozwoliło na czasowe utrzymanie miejsc pracy. Pomimo trudnej sytuacji 

epidemicznej osoby bezrobotne w różnym wieku i w różnej sytuacji były obejmowane wsparciem 

z zakresu aktywizacji zawodowej.  

 

Tabela 89.  Liczba ofert pracy zgłaszanych od stycznia do grudnia 2020 roku według statystyki 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Miesiące Miasto Gliwice Powiat gliwicki Ogółem 

Styczeń 675 114 789 

Luty 581 178 759 

Marzec 487 123 610 

Kwiecień 568 73 641 

Maj 423 88 511 

Czerwiec 569 141 710 

Lipiec 902 66 968 

Sierpień 472 184 656 

Wrzesień 1001 96 1097 

Październik 895 270 1165 

https://sinotaic.com/
http://www.riph.com.pl/klaster-technologiczny
http://www.riph.com.pl/klaster-technologiczny
http://www.medsilesia.com/
https://www.gig.eu/pl/nauka-i-badania/zrownowazone-technologie-energetyczne/innowacyjny-slaski-klaster-czystych
http://citt.polsl.pl/
http://klaster3x20.pl/
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Listopad 516 324 840 

Grudzień 437 114 551 

Źródło : Powiatowy Urząd Pracy w  Gliwicach 

 
Analiza liczby ofert pracy zgłaszanych do Powiatowego Urzędu Pracy  w 2020 roku w stosunku 

do ubiegłego roku wykazała mniejszą ich wartość z powodu pandemii. Wyhamowania na rynku 

pracy wywołane są restrykcjami związanymi z sytuacją epidemiczną i wprowadzonym całkowicie 

lub częściowo zamrożeniem niektórych branż w gospodarce. Od kwietnia 2020 roku nie 

zaobserwowano sezonowego wzrostu ofert pracy w branży gastronomicznej, turystyce, 

hotelarstwie, branży eventowej czy  rozrywkowej , które zwykle odnotowywały wzrost aktywności  

w tym okresie. Wrzesień przyniósł znaczny wzrost ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców, 

jednak już październik wyhamował tę pozytywną tendencję. Druga fala  zakażeń koronawirusem   

i zagrożenie trzecią falą sprawiły, że  pracodawcy w obawie o swoją przyszłość ponownie 

wstrzymali procesy rekrutacyjne. 

 

Infografika 6. Wysokość środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Powiatowego 

Urzędu Pracy z przeznaczeniem na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu  

w latach 2016–2020 [tys. zł] 

 

 

 

* 130 546 103,08 zł, w tym 116 685 000 zł na realizację Tarczy Antykryzysowej. Ze względu na pandemię,  oprócz 

dotychczasowych zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń pracowników z KFS itd., Powiatowy 

Urząd Pracy otrzymał nowe obowiązki, wynikające z ustawy z 2  marca 2020 r. ,  czyli tzw. Tarczy Antykryzysowej.  

W 2020 roku PUP realizował wsparcie finansowe dla lokalnych przedsiębiorców, u których w  następstwie wystąpienia 

COVID-19 miał miejsce spadek obrotów gospodarczych lub ,  jak w przypadku mikroprzedsiębiorców ,  zachodziła 

konieczność udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowad zenia działalności gospodarczej.  

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w  Gliwicach 

 

Tabela 90.  Liczba nowych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców do PUP w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba zgłoszonych w  Powiatowym Urzędzie 

Pracy wolnych miejsc pracy na koniec roku 
398 446 581 223 121 

Liczba zgłoszonych w  Powiatowym Urzędzie 

Pracy wolnych miejsc pracy w ciągu roku 
7 303 10 251 10 021 9 137 7 526 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w  Gliwicach 
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Pomimo spowolnienia gospodarczego i zauważalnego od czerwca 2020  r. wzrostu osób 

rejestrujących się, sytuacja na gliwickim rynku pracy jest stosunkowo stabilna, nie odnotowano 

gwałtownych wzrostów bezrobocia. Gliwicki rynek nadal dobrze wypada na tle kraju  

i województwa śląskiego w odniesieniu do poziomu stopy bezrobocia (3,2% – miasto Gliwice, 4,9% 

– województwo śląskie , 6,2% – kraj; stan na grudzień 2020 r.). Dzięki aktywnej polityce wsparcia 

ze strony miasta poziom zarejestrowanych osób bezrobotnych kształtuje się na stosunkowo niskim 

poziomie. 

Tabela 91.  Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych w Gliwicach, w wybranych miastach Subregionu 

Centralnego Województwa Śląskiego, w województwie śląskim i kraju w latach  

2016–2020 

Wyszczególnienie  Gliwice Bytom Sosnowiec Tychy Katowice Śląskie  Polska 

Stopa bezrobocia (w %) 

Grudzień 2016 4,3 15,4 10,0 3,4 2,8 6,6 8,3 

Grudzień 2017 3,6 11,2 8,0 2,7 2,2 5,2 6,6 

Grudzień 2018 3,1 9,5 6,3 2,5 1,6 4,3 5,8 

Grudzień 2019 2,3 8,3 5,1 2,0 1,0 3,6 5,2 

Grudzień 2020 3,2 10,1 6,7 3,0 1,7 4,9 6,2 

Liczba bezrobotnych 

Grudzień 2016 4 520 7 483 7 070 2 155 5 970 119 981 1 335 200 

Grudzień 2017 3 814 5 288 5 690 1 725 4 737 94 687 1 081 700 

Grudzień 2018 3 371 4 406 4 611 1 730 3 579 80 079 963 200 

Grudzień 2019 2 454 3 780 3718 1 245 2 233 66 521 867 200 

Grudzień 2020 3 380 4 591 4 890 1 903 3 798 91 032 1 046 400 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w  Gliwicach 

 
Tabela 92.  Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach w latach 

2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Osoby bezrobotne zarejestrowane  

w PUP (ogółem) 
4 520 3 814 3 371 2 454 3 380 

-  w tym kobiety  

 (% ogółu) 

2 416 

(53,45%) 

2 111 

(55,35%) 

1 814 

(53,81%) 

1 287 

(52,44%) 

1 693 

(50,09%) 

Z prawem do zasiłku 532 419 426 323 466 

-  w tym kobiety  

 (% ogółu) 

320 

(60,15%) 

270 

(64,44%) 

245 

(57,51%) 

199 

(61,61%) 

250 

(53,65%) 
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Liczba zwolnień grupowych  591 186 625 513 396 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w  Gliwicach 

 

Tabela 93.  Struktura wiekowa osób bezrobotnych w Gliwicach w latach 2016–2020  

Wiek 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba bezrobotnych w stosunku do liczby 

zarejestrowanych (%) w PUP w grupie wiekowej 

18–24 lata 

428 

(9,47%) 

383 

(10,04%) 

309 

(9,17%) 

193 

(7,86%) 

275 

(8,14%) 

Liczba bezrobotnych w stosunku do liczby 

zarejestrowanych (%) w PUP w grupie wiekowej 

25–34 lata 

1 180 

(26,10%) 

978 

(25,64%) 

 

844 

(25,04%) 

634 

(25,84%) 

875 

(25,89%) 

Liczba bezrobotnych w stosunku do liczby 

zarejestrowanych (%) w PUP w grupie wiekowej 

35–44 lata 

967 

(21,39%) 

915 

(24,0%) 

870 

(25,81%) 

627 

(25,55%) 

973 

(28,78%) 

Liczba bezrobotnych w stosunku do liczby 

zarejestrowanych (%) w PUP w grupie wiekowej 

45–54 lata 

881 

(19,50%) 

764 

(20,03%) 

638 

(18,93%) 

469 

(19,11%) 

630 

(18,64%) 

Liczba bezrobotnych w stosunku do liczby 

zarejestrowanych (%) w PUP w grupie wiekowej 

55–59 lata 

627 

(13,87%) 

509 

(13,34%) 

437 

(12,96%) 

310 

(12,63%) 

366 

(10,83%) 

Liczba bezrobotnych w stosunku do liczby 

zarejestrowanych (%) w PUP w grupie wiekowej 

powyżej 60 lat 

437 

(9,67%) 

265 

(6,95%) 

273 

(8,09%) 

221 

(9,01%) 

261 

(7,72%) 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w  Gliwicach 

 

Tabela 94.  Struktura wykształcenia osób bezrobotnych w Gliwicach w latach 2016–2020  

Wykształcenie  2016 2017 2018 2019 2020 

Podstawowe, niepełne podstawowe [liczba osób] 

(% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych)  

1 309 

(28,96%) 

1 108 

(29,05%) 

990 

(29,37%) 

668 

(27,22%) 

951 

(28,14%) 

zasadnicze zawodowe [liczba osób] 

(% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych)  
980 

(21,68%) 

786 

(20,61%) 

650 

(19,28%) 

498 

(20,29%) 

710 

(21,01%) 

średnie ogólnokształcące [liczba osób] 

(% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych) 
474 

(10,49%) 

450 

(11,80%) 

373 

(11,07%) 

256 

(10,43%) 

374 

(11,06%) 

średnie zawodowe, policealne zawodowe [liczba 

osób] 

(% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych)  

955 

(21,13%) 

798 

(20,92%) 

735 

(21,80%) 

503 

(20,50%) 

689 

(20,38%) 

Wyższe [liczba osób] 

(% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych)  

802 

(17,74%) 

672 

(17,62%) 

623 

(18,48) 

529 

(21,56%) 

656 

(19,41%) 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w  Gliwicach 
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Tabela 95.  Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób, które za pośrednictwem PUP 

podjęły pracę 
4 454 3 659 2 979 2 484 2 122 

Liczba osób, które uczestniczyły w  szkoleniach  

w celu przekwalifikowania 
381 335 288 144 65 

Liczba osób, które odbyły staże absolwenckie  292 257 218 165 92 

Liczba osób, które podjęły prace interwencyjne  16 20 34 20 23 

Liczba osób, którym przyznano dotacje na  

działalność gospodarczą  
208 263 181 154 158 

Liczba osób, które skierowano na doposażone 

stanowiska pracy 
78 42 21 12 23 

Liczba osób skierowanych do prac społecznie 

użytecznych  
99 82 50 18 22 

Liczba mieszkańców korzystających z  kształcenia 

ustawicznego za pośrednictwem PUP  
406 836 228 1 116 432 

Liczba miejsc pracy oferowanych za 

pośrednictwem PUP dla osób z  orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności  

411 541 464 314 209 

Liczba opinii wydanych rocznie przez PUP  

w sprawie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców   - - 372 375 339 

Liczba oświadczeń o powierzeniu wykonania 

pracy cudzoziemcowi, rocznie zgłoszonych do 

PUP  - - 7 402 8 989 7 913 

Liczba zezwoleń wydanych cudzoziemcom przez 

PUP na pracę sezonową  - - 13 5 17 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w  Gliwicach 

 

 
Tabela 96.  Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  

w miastach Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w latach 2015–2019 

Miasto 2015 2016 2017 2018 2019 

Gliwice 5,1 4,1 3,5 3,2 2,4 

Bytom 8,6 7,1 5,1 4,4 3,8 

Katowice 4,4 3,3 2,7 2,0 1,3 

Sosnowiec 6,3 5,6 4,7 3,9 3,2 

Tychy 2,9 2,7 2,2 2,1 1,7 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
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5.2. Finanse 

5.2.1. Budżet 

Podstawą samodzielności jednostek samorządu terytorialnego jest możliwość kreowania polityki 

budżetowej. Jej ograniczenia wynikają z  normatywnych rozwiązań prawno-finansowych, które 

uzależnione są od intencji ustawodawcy. Dlatego tak istotnym jest nie tylko prowadzenie 

racjonalnej polityki w tym zakresie, ale także zapewnienie stabilności dochodów  

i przewidywalności wydatków w  okresie dłuższym niż rok budżetowy.  

Projekty oraz uchwały budżetowe na  lata 2016–2020 są dostępne pod adresem 

https://bip.gliwice.eu/projekt-oraz-uchwala-budzetowa-na-dany-rok 

 

Wykres 7. Dochody i wydatki budżetu Miasta Gliwice w latach 2016–2020 [tys. zł]  

 

 

Źródło: Wydział Budżetu i Analiz UM w Gliwicach 
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Tabela 97.  Budżet Miasta Gliwice w latach 2016–2020 [tys. zł]  

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Dochody ogółem,  

z tego: 
1 055 986 1 142 514 1 212 988 1 304 435 1 585 232 

-  dochody bieżące  980 888 1 040 160 1 102 311 1 215 020 1 404 859 

-  dochody majątkowe  75 098 102 354 110 677 89 415 180 373 

Wydatki ogółem,  

z tego: 
1 111 144 1 112 910 1 240 314 1 388 979 1 572 648 

-  wydatki bieżące  817 474 876 396 927 745 1 027 707 1 212 227 

-  wydatki majątkowe  293 670 236 514 312 569 361 272 360 421 

Nadwyżka / deficyt -55 158 29 604 -27 326 -84 544 12 584 

Przychody ogółem  141 403 80 565 162 411 170 241 234 802 

Rozchody ogółem 7 529 23 351 40 011 25 894 27 238 

Stan zadłużenia  285 045 268 543 323 925 373 198 520 959 

Obsługa zadłużenia  11 740 23 056 30 031 33 979 36 430 

Źródło: Wydział Budżetu i  Analiz UM w Gliwicach 

 

Tabela 98.  Liczba i wartość udzielonych zamówień publicznych w latach 2016–2020 [tys. zł]  

Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

Udzielone zamówienia, 

których wartość 

przekracza wyrażoną  

w złotych równowartość 

kwoty  

30 000 euro 

liczba 58 41 64 71 57 

wartość 

bez VAT 

 

38 539,90 16 993,66 56 740,26 48 055,16 38 360,71 

Udzielone zamówienia na 

dostawy lub usługi, 

których wartość jest równa 

lub przekracza wyrażoną  

w złotych równowartość 

kwoty 214 000 euro* 

liczba 4 10 7 13 13 

wartość 

bez VAT 
15 215,92 68 830,40 18 128,78 70 474,85 97 247,94 

Udzielone zamówienia na 

roboty budowlane, których 

wartość jest równa lub 

przekracza wyrażoną  

w złotych równowartość 

kwoty 5 350 000 euro** 

liczba - - 1 - 2 

wartość 

bez VAT 

 

- - 3 641,58 - 203 579,31 

      

*W 2017 roku równowartość kwoty wynosiła 209 000 euro, a w latach 2018–2019 221 000 euro.  

**W 2017 roku równowartość kwoty wynosiła 5  225 00 euro, a w latach 2018–2019 5 548 000 euro. W 2020 roku 

równowartość kwoty wyniosła 5 350 000 euro. 

Źródło: Wydział Zamówień Publicznych  UM w Gliwicach  
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5.2.2. Dochody 

Na dochody miasta składają się dochody własne, subwencje, dotacje celowe z  budżetu państwa, 

środki z funduszy celowych i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz z  budżetu Unii 

Europejskiej. Najwyższy udział w  dochodach ogółem mają dochody własne oraz subwencja ogólna.  

 

Tabela 99.  Dochody miasta z podziałem na źródła dochodów w latach 2016–2020 [tys. zł]  

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

DOCHODY WŁASNE, z  tego: 675 506 744 219 763 706 786 700 956 136 

bieżące, w tym: 627 875 659 452 700 441 744 891 851 888 

-  podatki i opłaty lokalne  214 157 229 416 235 558 246 284 269 974 

-  dochody z majątku 79 796 81 315 83 894 85 933 94 466 

udziały we wpływach z  podatków budżetu 

państwa, z tego: 
280 563 298 095 333 042 361 393 353 529 

-  PIT 261 892 278 311 311 715 334 591 327 151 

-  CIT 18 671 19 784 21 327 26 802 26 379 

majątkowe, w tym: 47 631 84 767 63 265 41 809 104 248 

- dochody z majątku 41 806 83 275 55 722 34 012 50 840 

SUBWENCJA OGÓLNA, z  tego: 200 209 204 818 215 181 240 625 273 789 

bieżąca, w tym: 200 209 204 818 215 181 236 344 273 789 

-  część oświatowa 184 579 191 229 202 414 223 007 247 987 

majątkowa, w tym: - - - 4 281 - 

-  środki na inwestycje na drogach  - - - 4 281 - 

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU 

PAŃSTWA, z tego: 
148 597 170 097 176 612 221 766 270 631 

bieżące, w tym: 147 870 169 886 175 431 221 341 270 102 

-  na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami 

128 424 152 362 157 788 203 157 227 087 

-  na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań własnych  
18 717  16 884 16 748 16 748 16 723 

majątkowe, w tym: 727 211 1 181 425 529 

-  na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami 

724 198 100 24 402 
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Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

-  na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań własnych 
- - 1 060 300 - 

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH 4 786 3 654 2 390 11 020 14 292 

Bieżące 2 169 2 407 2 357 2 459 2 929 

Majątkowe  2 617 1 247 33 8 561 11 363 

ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ 

ZAGRANICZNYCH ORAZ Z BUDŻETU 

UNII EUROPEJSKIEJ 

26 888 19 726 55 099 44 324 70 384 

Bieżące 2 765 3 597 8 900 9 986 6 151 

Majątkowe  24 123  16 129 46 199 34 338 64 233 

Źródło: Wydział Budżetu i  Analiz UM w Gliwicach 

 

 

Tabela 100.  Wpływy z lokalnych podatków i opłat w latach 2016–2020 [tys. zł]  

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Wpływy z podatków i opłat lokalnych ogółem , 

w tym: 
214 157 229 416 235 558 246 284 269 974 

1) WPŁYWY Z  PODATKÓW: 171 400 188 046 191 604 198 068 211 265 

a) od nieruchomości  153 647 168 590 174 422 176 863 190 162 

b) rolnego 649 615 610 618  621 

c) leśnego 53 52 56 56 83 

d) od środków transportowych  3 387 3 430 3 633 3 748 3 644 

e) dochodowego od osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej  
411 391 319 315 348 

g) od spadków i  darowizn 1 799 1 490 1 759 2 501 1 605 

h) od czynności cywilnoprawnych 11 454 13 478 10 805 13 967 14 802 

2) WPŁYWY Z  OPŁAT: 42 757 41 370 43 954 48 216 58 709 

a) skarbowej 2 385 2 424 2 486 2 587 2 152 

b) targowej 1 121 1 141 1 413 1 462 1 185 

c) eksploatacyjnej  961 402 0 0 - 

d) komunikacyjnej 3 881 4 005 4 339 4 454 3 496 

e) za wydanie zezwoleń na  sprzedaż napojów 

alkoholowych 

4 071 4 165 4 218 4 291 4 483 

f) za koncesje i licencje 46 13 12 7 7 
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Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

g) za wydanie prawa jazdy 536 489 495 432 341 

g) innych, uiszczanych na podstawie odrębnych 

przepisów  

29 756 28 731 30 991 34 983 47 045 

h) produktowej - - - - - 

Źródło: Wydział Budżetu i  Analiz UM w Gliwicach 

 

 

Wykres 8. Dochody własne jako odsetek wszystkich dochodów w latach 2017–2020 

  

  

  

Źródło: Wydział Budżetu i  Analiz UM w Gliwicach 

 

 

Tabela 101.  Stopa obsługi zadłużenia (wydatki związane z obsługą zadłużenia jako odsetek 

dochodów własnych gminy) w latach 2016–2020  

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

stopa obsługi długu publicznego 0,62 0,63 1,29 1,03 0,96 

Źródło: Wydział Budżetu i  Analiz UM w Gliwicach 
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5.2.3. Wydatki 

Wydatki budżetowe przedstawione są w  podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe, czyli 

głównie inwestycyjne. Można je również podzielić według poszczególnych działów klasyfikacji 

budżetowej (np. wydatki na ochronę zdrowia, oświatę, turystykę czy transport i łączność).  

 

Tabela 102.  Struktura wydatków Miasta Gliwice w latach 2016–2020 [tys. zł] 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Wydatki ogółem, z  tego: 1 111 144 1 112 910 1 240 314 1 388 979 1 572 648 

-  wydatki bieżące  817 474 876 396 927 745 1 027 707 1 212 227 

-  wydatki majątkowe  293 670 236 514 312 569 361 272 360 421 

Źródło: Wydział Budżetu i  Analiz UM w Gliwicach 

 

 

Tabela 103.  Wydatki w podziale na działy klasyfikacji budżetowej w latach 2016–2020 [tys. zł]  

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Wydatki ogółem  1 111 144 1 112 910 1 240 314 1 388 979 1 572 648 

Rolnictwo i łowiectwo, z tego: 227 255 213 246 260 

wydatki bieżące  203 255 213 246 260 

wydatki majątkowe  24 - - - - 

% w wydatkach ogółem  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Leśnictwo, z tego: 233 147 257 371 119 

wydatki bieżące  233 147 257 121 112 

wydatki majątkowe  - - - 250 7 

% w wydatkach ogółem  0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 

Górnictwo i kopalnictwo, z  tego: - - 14 15 17 

wydatki bieżące  - - 14 15 17 

wydatki majątkowe  - - - - - 

% w wydatkach ogółem  - - 0,00 0,00 0,00 

Wytwarzanie i zaopatrywanie  

w energię elektryczną, gaz i wodę,  

z tego: 

- - 10 700 6 000 8 000 

wydatki bieżące  - - - - - 

wydatki majątkowe  - - 10 700 6 000 8 000 

% w wydatkach ogółem  - - 0,86 0,43 0,51 

Transport i łączność, z tego: 119 570 111 091 150 628 190 391 210 269 
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Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

wydatki bieżące  59 691 62 480 67 920 71 403 73 521 

wydatki majątkowe  59 879 48 611 82 708 118 988 136 748 

% w wydatkach ogółem  10,76 9,98 12,14 13,71 13,37 

Turystyka, z tego: 71 75 126 122 30 

wydatki bieżące  71 75 126 122 30 

wydatki majątkowe  - - - - - 

% w wydatkach ogółem  0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

Gospodarka mieszkaniowa, z tego: 129 093 103 744 120 907 155 641 155 782 

wydatki bieżące  84 101 88 049 84.338 85 037 85 781 

wydatki majątkowe  44 992 15 695 36 569 70 604 70 001 

% w wydatkach ogółem  11,62 9,32 9,75 11,20 9,91 

Działalność usługowa, z  tego: 18 777 30 008 39 351 36 059 30 106 

wydatki bieżące  14 899 15 834 17 245 18 263 16 152 

wydatki majątkowe  3 878 14 174 22 106 17 796 13 954 

% w wydatkach ogółem  1,69 2,70 3,17 2,60 1,91 

Administracja publiczna, z tego: 63 319 65 051 75 763 87 737 76 679 

wydatki bieżące  55 106 57 148 70 205 79 059 73 176 

wydatki majątkowe  8 213 7 903 5 558 8 678 3 503 

% w wydatkach ogółem  5,70 5,85 6,11 6,32 4,88 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i  ochrony prawa 

oraz sądownictwa, z  tego: 

140 50 849 1 206 1 583 

wydatki bieżące  140 50 849 1 206 1 583 

wydatki majątkowe  - - - - 0 

% w wydatkach ogółem  0,01 0,00 0,07 0,09 0,10 

Obrona narodowa, z tego: - 3 164 151 149 

wydatki bieżące  - 3 164 151 149 

wydatki majątkowe  - - - - - 

% w wydatkach ogółem  - 0,00 0,01 0,01 0,01 
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Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona 

przeciwpożarowa, z  tego: 
30 229 31 836 33 602 35 456 37 427 

wydatki bieżące  27 805 29 495 30 692 33 032 35 827 

wydatki majątkowe  2 424 2 341 2 910 2 424 1 600 

% w wydatkach ogółem  2,72 2,86 2,71 2,55 2,38 

Wymiar sprawiedliwości, z  tego: 374 438 420 462 459 

wydatki bieżące  374 438 420 462 459 

wydatki majątkowe  - - - - - 

% w wydatkach ogółem  0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 

Obsługa długu publicznego, z  tego: 4 211 4 705 9 820 8 094 9 191 

wydatki bieżące  4 211 4 705 9 820 8 094 9 191 

wydatki majątkowe  - - - - - 

% w wydatkach ogółem  0,38 0,42 0,79 0,58 0,58 

Różne rozliczenia, z  tego: 17 327 20 508 16 903 16 987 105 423 

wydatki bieżące  17 327 20 508 16 903 16 494 105 391 

wydatki majątkowe  - - - 493 32 

% w wydatkach ogółem  1,56 1,84 1,36 1,22 6,70 

Oświata i wychowanie, z tego: 279 281 277 069 311 479 333 339 373 567 

wydatki bieżące  244 545 255 473 271 417 296 906 331 998 

wydatki majątkowe  34 736 21 596 40 062 36 433 41 569 

% w wydatkach ogółem  25,13 24,90 25,11 24,00 23,75 

Ochrona zdrowia, z tego: 16 110 15 641 19 636 43 890 47 688 

wydatki bieżące  9 309 7 984 7 999 7 198 8 853 

wydatki majątkowe  6 801 7 657 11 637 36 692 38 835 

% w wydatkach ogółem  1,45 1,41 1,58 3,16 3,03 

Pomoc społeczna, z  tego: 165 035 53 105 55 220 59 109 60 859 

wydatki bieżące  163 982 52 739 54 562 55 979 58 997 

wydatki majątkowe  1 053 366 658 3 130 1 862 

% w wydatkach ogółem  14,85 4,77 4,45 4,26 3,87 

Pozostałe zadania w  zakresie polityki 

społecznej, z tego: 
12 020 7 570 8 178 9 069 10 333 

wydatki bieżące  11 948 7 510 8 114 8 836 10 096 

wydatki majątkowe  72 60 64 233 237 
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Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

% w wydatkach ogółem  1,08 0,68 0,66 0,65 0,66 

Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego: 18 998 21 254 23 492 29 184 26 507 

wydatki bieżące  17 934 19 421 21.026 23 087 25 459 

wydatki majątkowe  1 064 1 833 2 466 6 097 1 048 

% w wydatkach ogółem  1,71 1,91 1,89 2,10 1,69 

Rodzina, z tego: - 138 970 143 117 188 344 237 045 

wydatki bieżące  - 138 092 142 735 187 987 236 294 

wydatki majątkowe  - 878 382 357 751 

% w wydatkach ogółem  - 12,49 11,54 13,56 15,07 

Gospodarka komunalna i ochrona  

środowiska, z tego: 
76 186 94 355 114 217 118 032 122 663 

wydatki bieżące  57 914 63 209 66 699 74 555 89 590 

wydatki majątkowe  18 272 31 146 47 518 43 477 33 073 

% w wydatkach ogółem  6,86 8,48 9,21 8,50 7,80 

Kultura i ochrona dziedzictwa  

narodowego, z tego: 
20 776 25 525 23 921 27 477 21 143 

wydatki bieżące  19 277 22 286 22 857 24 174 21 077 

wydatki majątkowe  1 499 3 239 1 064 3 303 66 

% w wydatkach ogółem  1,87 2,29 1,93 1,98 1,34 

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 

naturalne obszary i obiekty 

chronionej przyrody, z tego: 

- 2 3 - - 

wydatki bieżące  - 2 3 - - 

wydatki majątkowe  - - - - - 

% w wydatkach ogółem  - 0,00 0,00 - - 

Kultura fizyczna, z tego: 139 167 111 508 81 334 41 597 37 349 

wydatki bieżące  28 403 30 492 33 166 35 280 28 214 

wydatki majątkowe  110 764 81 016 48 168 6 317 9 135 

% w wydatkach ogółem  12,53 10,02 6,56 2,99 2,38 

Źródło: Wydział Budżetu i  Analiz UM w Gliwicach 
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Tabela 104.  Dochody z odsetek z tytułu lokat terminowych oraz rachunku skonsolidowanego  

w latach 2016–2020 [tys. zł] 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Dochody z odsetek z tytułu lokat 

terminowych oraz rachunku 

skonsolidowanego 

2 625 1 699 2 742 1 786 657* 

* Wpływy z odsetek od lokat wykonano na poziomie dużo niższym  niż w 2019 roku z uwagi na obecną sytuację na rynku 

międzybankowym spowodowaną pandemią koronawirusa oraz obniżeniem stóp  procentowych przez NBP. 

Źródło: Biuro Zarządzania Płynnością Finansową UM  w Gliwicach 

 

5.2.4. Rating 

Rating to ocena ryzyka pozwalająca określić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu 

gospodarczego oraz jego zdolność do  wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. 

Ocena wystawiana jest przez agencje ratingowe. Raz przyznana ocena jest co pół roku 

aktualizowana i w zależności od sytuacji gospodarczej ulega obniżeniu lub podwyższeniu. Trzy 

główne agencje ratingowe w  Polsce i na świecie to: Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s 

i Fitch Ratings. Gliwice są oceniane przez Fitch Ratings.  

 

Tabela 105.  Oceny ratingowe w wybranych miastach – stan na 31 grudnia 2020 roku 

Miasto 
Data nadania/ 

aktualizacji 
Agencja Rating międzynarodowy  Rating krajowy 

Częstochowa 23 października 2020 r. Fitch Ratings 
BBB+ 

perspektywa stabilna 

AA(pol) 

perspektywa stabilna 

Gliwice 16 października 2020 r. Fitch Ratings 
A- 

perspektywa stabilna 

AA+(pol) 

perspektywa stabilna 

Katowice 4 grudnia 2020 r. Fitch Ratings 
A- 

perspektywa stabilna 

AA+(pol) 

perspektywa stabilna 

Kraków 18 września 2020 r. 
Standard &  

Poors 

A- 

perspektywa stabilna 
- 

Opole 
23 października 2020 r.  

 
Fitch Ratings 

BBB- 

perspektywa stabilna 

A(pol) 

perspektywa stabilna 

Rybnik 
13 listopada  

2020 r. 
Fitch Ratings 

BBB+ 

perspektywa pozytywna 

AA+(pol) 

perspektywa stabilna 

Zabrze 
23 października   

2020 r. 
Fitch Ratings 

BB+ 

perspektywa stabilna 

BBB+(pol) 

perspektywa stabilna 

Gdańsk 16 października 2020 r. Fitch Ratings 
A- 

perspektyw stabilna 

AAA(pol) 

perspektywa stabilna 

Szczecin 4 grudnia 2020 r. Fitch Ratings 
A- 

perspektyw stabilna 

AA+(pol) 

perspektywa stabilna 

Warszawa 4 grudnia 2020 r. Fitch Ratings 
A- 

perspektyw stabilna 

AAA(pol) 

perspektywa stabilna 

Źródło: Biuro Zarządzania Płynnością Finansową UM w  Gliwicach na podstawie informacji ze stron internetowych innych 

miast oraz portali informacyjnych 
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5.2.5. Majątek miasta 

Miasto dla prowadzenia efektywnych procesów zarządczych musi posiadać niezbędny majątek. 

Służy on m.in. realizacji prowadzonych działań, zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz 

społecznej tezauryzacji. Wielkość majątku miasta wynika  nie tylko z jego zasobności, ale przede 

wszystkim z możliwości efektywnego nim zarządzania.  

 

Tabela 106.  Wykaz spółek komunalnych i innych spółek prawa handlowego, w których miasto 

posiada udziały i akcje – stan na 31 grudnia 2020 roku 

Wyszczególnienie  
Udział miasta 

w zł 

% udział  

w kapitale 

zakładowym 

Data rejestracji 
Rodzaj prowadzonej 

działalności  

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Gliwice 

Sp. z o.o. 

73 405 000 100,00 31.01.1996 r.  
Produkcja i dystrybucja 

ciepła 

Przedsiębiorstwo 

Remontów Ulic  

i Mostów S.A. 

21 475 005 100,00 

31.03.2000 r.  

(Sp. z o.o.) 

01.07.2008 r. 

(S.A.) 

Budowa dróg, autostrad, 

lotnisk, obiektów 

sportowych, budownictwo 

ogólne i inżynieria lądowa  

Zarząd Budynków Miejskich 

I Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z  o.o. 

62 936 500 100,00 13.07.1999 r.  

Budowa mieszkań pod  

wynajem, zarządzanie 

lokalami gminy  

i wspólnotami 

mieszkaniowymi 

Zarząd Budynków Miejskich 

II Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. 

52 812 500 100,00 30.07.1999 r.  

Budowa mieszkań pod  

wynajem, zarządzanie 

lokalami gminy  

i wspólnotami 

mieszkaniowymi 

Przedsiębiorstwo 

Składowania i Utylizacji 

Odpadów Sp. z  o.o.  

23 924 000 100,00 19.02.2004 r.  
Składowanie i utylizacja 

odpadów komunalnych  

Śląska Sieć Metropolitalna 

Sp. z o.o.  
32 619 500 100,00 03.02.2009 r.  

Telekomunikacja 

przewodowa  

i bezprzewodowa 

Szpital Miejski nr 4  

w Gliwicach Sp. z o.o. 
95 172 500 99,97 01.09.2015 r. 

Szpitalnictwo, praktyka 

lekarska, działalność 

ambulansów wypadkowych  

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. 

181 241 000 87,47 24.02.1998 r.  

Produkcja, zakup, 

przesyłanie i sprzedaż wody, 

odbiór i oczyszczanie 

ścieków 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej  

Sp. z o.o. 

39 020 500 89,26 28.08.1997 r.  

Usługi przewozowe 

publicznej komunikacji 

miejskiej 
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Wyszczególnienie  
Udział miasta 

w zł 

% udział  

w kapitale 

zakładowym 

Data rejestracji 
Rodzaj prowadzonej 

działalności  

Górnośląska Agencja 

Przedsiębiorczości  

i Rozwoju Sp. z o.o. 

230 978 125 83,56 14.08.1998 r.  

Wynajem powierzchni, 

doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania  

w ramach Inkubatora 

Przedsiębiorczości  

Śląskie Centrum Logistyki  

S.A.  
30 956 100 77,78 18.01.1990 r.  

Przeładunek, składowanie  

i magazynowanie towarów, 

usługi spedycyjne  

i logistyczne 

Gliwicki Klub Sportowy 

PIAST S.A. 
6 255 000 66,68 04.08.2009 r.  

Działalność klubów 

sportowych 

Park Naukowo-

Technologiczny 

„TECHNOPARK GLIWICE” 

Sp. z o.o.  

8 216 000 68,36 05.10.2004 r.  

Usługi w zakresie transferu 

nowoczesnych technologii, 

doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania  

Remondis Gliwice  

Sp. z o.o. 
2 613 500 20,04 06.11.1998 r.  

Wywóz nieczystości, 

oczyszczanie miasta, 

recycling 

Katowicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A. 
915 000 9,97 13.05.1996 r.  

Zarządzanie strefą 

ekonomiczną, obrót 

nieruchomościami, wynajem 

powierzchni biurowej, usługi 

konsultingowe i szkoleniowe 

Tramwaje Śląskie S.A.  4 370 000 2,92 05.12.2002 r.  Transport pasażerski  

Walcownia Metali 

Nieżelaznych „Łabędy” S.A.  
354 400 1,44 17.12.1997 r.  

Produkcja wyrobów z  miedzi 

i jej stopów, usługi 

walcowania 

Źródło: Wydział Nadzoru Właścicielskiego UM w Gliwicach 
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Tabela 107.  Wartość mienia w ewidencji bilansowej Urzędu Miejskiego 

Lp 

S
y

m
b

o
l 

G
ru

p
y

 

Wyszczególnienie  

WARTOŚĆ MAJĄTKU Dynamika 

2020/2019 

[%] 
31.12.2019 31.12.2020 

Zmiana 

wartości 

1. 0 

Grunty 

brutto 624 588 890,97 571 684 291,66 -52 904 599,31 91,53% 

umorzenie 0,00 0,00 0,00 - 

odpis z tytułu 

trwałej utraty 

wartości 

136 988 881,34 62 396 703,29 -74 592 178,05 45,55% 

 netto 487 600 009,63 509 287 588,37 21 687 578,74 104,45% 

Grunty – 

prawo 

wieczystego 

użytkowania  

brutto 21 931 705,33 21 227 228,11 -704 477,22 96,79% 

umorzenie 10 551 468,12 10 937 296,59 385 828,47 103,66% 

netto 11 380 237,21 10 289 931,52 -1 090 305,69 90,42% 

RAZEM GRUNTY 

brutto 646 520 596,30 592 911 519,77 -53 609 076,53 91,71% 

umorzenie 10 551 468,12 10 937 296,59 385 828,47 103,66% 

odpis  

z tytułu 

trwałej utraty 

wartości 

136 988 881,34 62 396 703,29 -74 592 178,05 45,55% 

netto 498 980 246,84 519 577 519,89 20 597 273,05 104,13% 

ŚRODKI TRWAŁE 

2. I 
Budynki  

i lokale 

brutto 566 240 102,32 289 398 930,13 -276 841 172,19 51,11% 

umorzenie 80 961 691,33 79 969 647,36 -992 043,97 98,77% 

netto 485 278 410,99 209 429 282,77 -275 849 128,22 43,16% 

3. II 

Obiekty 

inżynierii 

lądowej 

i wodnej 

brutto 487 938 588,26 522 467 035,36 34 528 447,10 107,08% 

umorzenie 121 230 563,90 140 098 224,02 18 867 660,12 115,56% 

netto 366 708 024,36 382 368 811,34 15 660 786,98 104,27% 

4. III 

Kotły  

i maszyny 

energet. 

brutto 459 281,88 459 281,88 0,00 100,00% 

umorzenie 388 126,55 398 112,48 9 985,93 102,57% 

netto 71 155,33 61 169,40 -9 985,93 85,97% 

5. IV 

Maszyny, 

urządzenia  

i aparaty 

ogólnego 

zastosowa-

nia 

brutto 32 502 414,82 22 971 340,31 -9 531 074,51 70,68% 

umorzenie 25 403 136,76 22 479 137,43 -2 923 999,33 88,49% 

netto 7 099 278,06 492 202,88 -6 607 075,18 6,93% 

6. V brutto 128 517,38 128 517,38 0,00 100,00% 
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Lp 
S

y
m

b
o

l 

G
ru

p
y

 

Wyszczególnienie  

WARTOŚĆ MAJĄTKU Dynamika 

2020/2019 

[%] 
31.12.2019 31.12.2020 

Zmiana 

wartości 

Specjalisty-

czne 

maszyny, 

urządzenia  

i aparaty 

umorzenie 127 377,02 127 840,55 463,53 100,36% 

netto 1 140,36 676,83 -463,53 59,35% 

7. VI 
Urządzenia 

techniczne 

brutto 49 794.684,57 8 232 810,17 -41 561 874,40 16,53% 

umorzenie 11 148 185,37 7 229 256,20 -3 918 929,17 64,85% 

netto 38 646 499,20 1 003 553,97 -37 642 945,23 2,60% 

8. VII 
Środki 

transportu 

brutto 387 232,99 321 103,86 -66 129,13 82,92% 

umorzenie 230 079,99 186 441,38 -43 638,61 81,03% 

netto 157 153,00 134 662,48 -22 490,52 85,69% 

9. VIII 

Narzędzia, 

przyrządy, 

ruchomości , 

wyposaże-

nie 

brutto 20 201 280,65 13 435 715,57 -6 765 565,08 66,51% 

umorzenie 9 359 805,73 7 456 945,00 -1 902 860,73 79,67% 

netto 10 841 474,92 5 978 770,57 -4 862 704,35 55,15% 

RAZEM ŚRODKI 

TRWAŁE  

brutto 
1 157 652 

102,87 
857 414 734,66 -300 237368,21 74,06% 

umorzenie 248 848 966,65 257 945 604,42 9 096 637,77 103,66% 

netto 908 803 136,22 599 469 130,24 -309 334005,98 65,96% 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE  

10. 
Wyposażenie  

w użytkowaniu  

brutto 4 994 218,58 4 934 128,30 -60 090,28 98,80% 

umorzenie 4 994 218,58 4 934 128,30 -60 090,28 98,80% 

netto 0,00 0,00 0,00 - 

ZBIORY BIBLIOTECZNE 

11. Zbiory biblioteczne 

brutto 151 625,63 133 761,93 -17 863,70 88,22% 

umorzenie 151 625,63 133 761,93 -17 863,70 88,22% 

netto 0,00 0,00 0,00 - 

DOBRA KULTURY 

12. Dobra kultury 

brutto 2 780 513,99 2 889 328,99 108 815,00 103,91% 

umorzenie 0,00 0,00 0,00 - 

netto 2 780 513,99 2 889 328,99 108 815,00 103,91% 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  

13. 
Wartości niematerialne 

i prawne 

brutto 19 756 933,31 20 724 701,34 967 768,03 104,90% 

umorzenie 17 455 538,19 19 200 660,18 1 745 121,99 110,00% 
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Wyszczególnienie  

WARTOŚĆ MAJĄTKU Dynamika 

2020/2019 

[%] 
31.12.2019 31.12.2020 

Zmiana 

wartości 

netto 2 301 395,12 1 524 041,16 -777 353,96 66,22% 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  

14. 

Akcje, udziały, inne 

papiery i inne aktywa 

finansowe 

brutto 784 433 805,00 867 364 630,09 82 930 825,09 110,57% 

umorzenie 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00% 

netto 784 333 805,00 867 264 630,09 82 930 825,09 110,57% 

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE  

15. 
Środki trwałe  

w budowie 

brutto 56 041 731,06 33 002 897,89 -23 038 833,17 58,89% 

umorzenie 0,00 0,00 0,00 - 

netto 56 041 731,06 33 002 897,89 -23 038 833,17 58,89% 

OGÓŁEM 

brutto 2 672 331 526,74 2 379 375 702,97 -292 955 823,77 89,04% 

umorzenie 282 101 817,17 293 251 451,42 11 149 634,25 103,95% 

odpis  

z tytułu 

trwałej 

utraty 

wartości 

136 988 881,34 62 396 703,29 -74 592 178,05 45,55% 

netto 2 253 240 828,23 2 023 727 548,26 -229 513 279,97 89,81% 

Źródło: Wydział Budżetu i Analiz UM w Gliwicach 
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Tabela 108.  Nieruchomości niezabudowane i zabudowane, włączone do majątku miasta w latach 

2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Mienie skomunalizowane 

Grunty [m2] 258 653 36 683 19 1047 17 413 11 519 

Mienie nabyte do zasobu* 

Użytkowanie 

wieczyste [m2] 

429 938  

(z terenem pod 

lotnisko) 

3 760 (bez terenu 

pod lotnisko) 

3 403 5 888 4 267 910 

Średnia cena za m2 

27,96 zł/m2  

(z lotniskiem  

i darowiznami) 

123,32 zł/m2  

(bez lotniska,  

z darowiznami) 

129,16 zł/m2  

(bez lotniska,  

bez darowizn) 

59,98 zł/m2 

 (z darowiznami) 

125,69 zł/m2  

(bez darowizn) 

81,07 

(z darowiznami) 

 

129,71 

(bez darowizn) 

179,28 

116,75 

(z darowiznami) 

 

182,23 

(bez darowizn) 

Udział  

w użytkowaniu 

wieczystym 

- 1 542/10 000 - - - 

Własność [m2] 70 390 39 823 10 557 4 381 480 

Średnia cena za m2 

25,81 zł/m2  

(z darowiznami) 

61,44 zł/m2  

(bez darowizn, ale 

z bonifikatą 63,5%, 

udzieloną przez 

SP-AMW przy 

nabyciu działki  

o pow. 1,6140 ha) 

138,94 zł/m2  

(bez darowizn 

i bez bonifikaty) 

146,78 zł/m2  

(z darowiznami) 

148,20 zł/m2  

(bez darowizn) 

56,00 

(z darowiznami) 

 

133,75 

(bez darowizn) 

94,51 

(z darowiznami) 

 

118,13 

(bez darowizn) 

92,17 

(brak darowizn) 

Udział we 

własności 
- 12/1 000 - -  

*Nabycie nieruchomości w  drodze umowy kupna, zmiany nieruchomości w  trybie art.  15 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami, pierwokupu i  innych tytułów ok. zrzeczenia praw na  rzecz Miasta Gliwice. 

Źródło: Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w  Gliwicach 
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6. Zdrowie i polityka społeczna 
 

6.1. Zdrowie 

Ochrona zdrowia 

Obecnie na terenie Gliwic działają cztery szpitale:  

• Szpital Miejski nr 4 Sp. z o.o. 

• Szpital Vito-Med Sp. z o.o. (spółka pracownicza)  

• Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z  o.o. (spółka pracownicza)  

• Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy 

Oddział w Gliwicach (placówka podlegająca strukturom rządowym)* 

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w  Gliwicach świadczy:  

• Szpital Miejski nr 4 Sp. z o.o. , ul. Zygmunta Starego 20  

• Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach, ul. Kościuszki 1 

*Z dniem 1 stycznia 2020 r. nazwa Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej -Curie Oddział w Gliwicach uległa 

zmianie na Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział  

w Gliwicach. 

 

 

Tabela 109.  Liczba placówek ochrony zdrowia w latach 2016–2020 

Rok 

Przychodnie publiczne  

i niepubliczne / 

podmioty lecznicze 

Apteki Szpitale 

2016 188 76 5 

2017 187 78 4 

2018 192 75 4 

2019 209 75 4 

2020 214 75 4 

Źródło: Wydział Zdrowia i  Spraw Społecznych UM w Gliwicach na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą oraz rejestru aptek 

 

 

http://www.szpital4.gliwice.pl/
http://www.vitomed.pl/
http://www.szwg.pl/
http://www.io.gliwice.pl/
http://www.io.gliwice.pl/
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Tabela 110.  Liczba placówek ochrony zdrowia w 2020 roku 

      Rodzaj placówki Liczba placówek 

Przychodnie publiczne i niepubliczne / podmioty lecznicze 214 

Apteki 75 

Szpitale 4 

Liczba łóżek w szpitalach 902 

Liczba łóżek w podmiotach leczniczych  1 241 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Zdrowia i  Spraw Społecznych UM w Gliwicach na podstawie 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz rejestru aptek  

 

 

Infografika 7. Wysokość kontraktów gliwickich podmiotów leczniczych (m.in. szpitali, 

przychodni, zakładów lecznictwa ambulatoryjnego i inne placówek) z NFZ  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2016–2020 [zł] 

 

 

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach na podstawie danych statystycznych oraz danych z NFZ 

 

Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych  

Polityka społeczna, w tym rozwiązywanie problemów społecznych, jest jednym z  kluczowych 

priorytetów Miasta Gliwice. Cele oraz sposoby ich realizacji określone są w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice na lata 2016–2025, która została przyjęta 

17 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XII/301/2015 , zaktualizowaną 13 lutego 2020 

r. uchwałą nr XIII/220/2020 .  

Konieczność opracowania Strategii wynika wprost z art. 16b ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).  

W załączniku nr 11 Raport za rok 2020 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Gliwice na lata 2016–2025. 
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Profilaktyka i promocja zdrowia 

Miasto aktywnie angażuje się w projekty, których celem jest wzrost świadomości mieszkańców  

w zakresie korzyści płynących z prowadzenia aktywnego trybu życia oraz dbałości o zdrowie. 

Obejmują one szeroko zakrojoną profilaktykę, edukację zdrowotną oraz promocję zdrowia. 

Działania kierowane są do osób w każdym wieku i w różnym zakresie. W 2020 r. ze względu 

na pandemię i ograniczenia z tym związane udało się zrealizować zaledwie kilka zadań, t .j: 

• „Kawiarenka Zdrowia” – prelekcja zdrowotna pt. „Rak to nie wyrok” połączona z oprawą 

muzyczną i zdrowym poczęstunkiem, zrealizowana w ramach projektu miejskiego pn.  „Zdrowe 

Gliwice”. Projekt został bardzo pozytywnie przyjęty przez mieszkańców , dlatego w 2021 r.,  

o ile sytuacja pozwoli, planowana jest jego kontynuacja; 

• treningi tai-chi dla mieszkańców prowadzone w parku Chopina w Gliwicach – w ramach 

zadania odbyło się 45 zajęć ; 

• stała dystrybucja „Segregatorów Życia” wraz z naklejkami w siedzibie Urzędu Miejskiego ; 

• realizacja zadania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego – szkolenia z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich grup wiekowych na terenie dzielnicy Łabędy 

oraz zajęcia gimnastyczne Smovey dla seniorów w dzielnicy Stare Gliwice ; 

• aqua aerobic dla seniorów – zajęcia gimnastyczne w wodzie, które prowadzone były 

na basenie „Mewa” w Gliwicach ; 

• zajęcia fitness dla seniorów, które odbywały się w dzielnicy Sikornik.  

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom  

Zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom w Gliwicach realizowane są na podstawie 

Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii . Sposób realizacji zadań w ramach przeciwdziałania 

uzależnieniom jest dostosowany do  lokalnych potrzeb i możliwości prowadzenia określonych form 

działalności, w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc 

merytoryczną i materialną ze  strony podmiotów zewnętrznych – jednostek samorządowych 

wyższego szczebla, organizacji, instytucji i  osób fizycznych.  

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  realizowany jest  

i uchwalany corocznie przez Radę Miasta Gliwice. P rogram na 2020 rok został wprowadzony 

uchwałą nr IX/167/2019 z 19 października 2019 roku. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie 

rozmiaru szkód związanych z  nadużywaniem alkoholu oraz działania zapobiegawcze i  prewencyjne 

w celu zmniejszenia skutków negatywnych zjawisk społecznych. Program finansowany jest  

w oparciu o środki własne Miasta Gliwice , uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Wśród działań finansowanych  lub współfinansowanych z miejskiego budżetu 

można wymienić zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, grupy 

wsparcia dla osób współuzależnionych, grupy terapeutyczne  dla rodzin osób uzależnionych, 

prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z  rodzin z problemem alkoholowym, 

prowadzenie punktów konsultacyjnych, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z  gliwickich 

szkół, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy szkołach, kolonie letnie  

z programem profilaktycznym, akcje informacyjne dla mieszkańców Gliwic, kampanie 

profilaktyczne i szkolenia dla różnych grup zawodowych.  
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W załączniku nr 12 Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Gliwice. 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice  został przyjęty przez Radę Miasta 

Gliwice na lata 2016–2020 uchwałą nr XI/276/2015 z 19 listopada 2015 r. 

W załączniku nr 13 Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w  roku 

2020. 

 

Działania miasta w zakresie przeciwdziałania narkomanii obejmują terapię dla osób uzależnionych 

oraz rodzin tych osób i readaptację społeczną osób po  zakończonej terapii, organizację obozów 

dla osób wychodzących z uzależnienia. Realizacja tych zadań opiera się na  zlecaniu ich 

organizacjom pozarządowym . 

 

Tabela 111.  Problem narkomanii w Gliwicach dla terenu Gliwic i powiatu gliwickiego*  

w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Podejrzani dorośli  124 151 101 168 125 

Nieletni sprawcy czynów 

karalnych 
14 7 13 6 6 

*System zbierania danych statystycznych KMP nie pozwala na wyszczególnienie danych tylko dla Gliwic .  

Źródło: Komenda Miejska Policji w Gliwicach 

 

Tabela 112.  Przestępstwa w zakresie problemów narkomanii dla terenu Gliwic i powiatu gliwickiego* 

w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba przestępstw 

stwierdzonych 

286 311 388 362 276 

Liczba wszczętych 

postępowań 

przygotowawczych 

170 162 128 176 136 

Wykrywalność [%]  94,1 95,2 95,6 94,2 91,7 

*System zbierania danych statystycznych KMP nie pozwala na wyszczególnienie danych tylko dla Gliwic .  

Źródło: Komenda Miejska Policji  w Gliwicach  

 

6.2. Wsparcie rodziny 
Zadania dotyczące wsparcia rodziny w Gliwicach realizowane są na podstawie Miejskiego Programu 

Wspierania Rodziny dla Miasta Gliwice na lata 2019–2021, który został przyjęty przez Radę Miasta 

Gliwice uchwałą nr XLI/910/2018 z 8 listopada 2018 r.  

Ponadto, na podstawie uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/23/2018 z 13 grudnia 2018 r.  

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Miasta Gliwice na lata 2019–2022, miasto realizuje zadania, które mają 

na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz zwiększenie dostępności i  skuteczności 

profesjonalnej pomocy i ochrony osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.  
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W załączniku nr 14 Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Miejskiego Programu Wspierania 

Rodziny dla Miasta Gliwice na lata 2019-2021. 

 

Opieka nad dziećmi do lat 3  

W latach 2015–2020 w Gliwicach nastąpił rozwój różnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3. W 2018 r. wzrosła do 241 liczba miejsc dla dzieci w Żłobkach Miejskich funkcjonujących  

w czterech placówkach (przy ul. Berbeckiego 10, Mewy 34, Żeromskiego 26a oraz Kozielskiej 71). 

Dzięki dofinansowaniu z  miejskiego budżetu do pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych nastąpił 

znaczny rozwój tej formy opieki. W  2015 r. funkcjonowało 7 żłobków niepublicznych, a  na koniec 

2020 r. było ich już 17. W Gliwicach działają również 2 kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie 

zatrudniani przez 3 podmioty niepubliczne.  

 

Tabela 113.  Dane dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3 w Gliwicach w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba miejsc dofinansowanych z budżetu 

gminy, w tym: 
413 431 578 758 841/829* 

-  liczba miejsc w Żłobkach Miejskich  230 230 241 241 241/229* 

-  liczba miejsc w żłobkach niepublicznych 

dofinansowywanych przez gminę 
183 201 337 517 600 

Środki z budżetu gminy przeznaczone na 

działalność Żłobków Miejskich [zł]  
3 710 165 3 858 017 3 971 200 4 582 288 4 417 827 

Środki z budżetu gminy przekazane na 

dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach 

niepublicznych [zł] 

692 840 795 216 938 140 1 520 984** 2 154 020 

Łącznie środki z  budżetu gminy na 

dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach 

[zł] 

4 403 005 4 653 233 4 909 340 6 103 272 6 571 847 

*Ograniczenia wynikające z COVID -19. 

**Zgodnie z zawartymi umowami przekazano żłobkom niepublicznym środki finansowe w wysokości 1  547 320 zł, 

jednakże ,  ze względu na zakończenie działalności przez jedną placówkę z końcem października 2019 r. ,  dokonano zwrotu 

części środków do budżetu gminy ,  w wysokości 26  426 zł.  

Źródło: Wydział Zdrowia i  Spraw Społecznych UM w  Gliwicach 

 

Program dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”  

Od 2013 r. na terenie Gliwic prowadzony jest gminny program wsparcia dla rodzin wielodzietnych 

„Rodzina 3+”. Rodziny mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci do 18. lub 25 . roku życia, jeśli 

kontynuują naukę, mogą otrzymać specjalną, rabatową kartę, ułatwiającą dostęp do różnorodnych 

dóbr i usług. Z karty korzysta ponad 2 tys. rodzin (10 tys. osób).  

W 2020 r. do programu przystąpiły 102 rodziny, wydano 523 karty dla nowych osób 

uczestniczących w programie. Zniżki udzielane były przez 92 partnerów.  

 

  

https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3
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Karta Dużej Rodziny  

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program skierowany do rodzin wielodzietnych mających na  

utrzymaniu co najmniej troje dzieci, a także, od 2019 r., rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na  

utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Jego celem jest wsparcie rodzin poprzez oferowany system 

zniżek i dodatkowych uprawnień. W programie mogą uczestniczyć wszystkie rodziny wielodzietne  

bez względu na osiągany dochód (wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania). Posiadacz Karty Dużej Rodziny ma prawo do skorzystania ze zniżek oferowanych 

przez partnerów, do których należą zarówno instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. 

 

W okresie od 16 czerwca 2014 r. (od dnia rozpoczęcia realizacji programu) do 31 grudnia 2020 r. 

do programu przystąpiło 3 350 rodzin. Kartę wydano 12 590 osobom, w tym 6 402 dzieciom.  

 

Placówki wsparcia dziennego  

 

Tabela 114.  Placówki wsparcia dziennego – dane za 2020 rok 

Nazwa placówki wsparcia dziennego  Liczba miejsc 

Łączna liczba 

korzystających  

w ciągu roku 

Świetlica Animator  prowadzona przez Stowarzyszenie 

Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży  
25 30 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona przez 

Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla  Dzieci w Sośnicy 
35 35 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona przez Polski 

Czerwony Krzyż  
30 35 

Świetlica „Dzieci Świętej Rity” prowadzona przez 

Fundację Świętej Rity  
30 29 

Placówka wsparcia dziennego w formie pracy 

podwórkowej prowadzona przez Stowarzyszenie GTW  
15 12 

Placówka wsparcia dziennego w formie pracy 

podwórkowej TRAMPOLINA prowadzona przez 

Fundację SPORT-TRAVEL 

90 174 

Źródło: Wydział Zdrowia i  Spraw Społecznych UM w  Gliwicach 

 

6.3. Działania na rzecz seniorów 

Od 1 stycznia 2015 r. realizowany jest gminny program Gliwicki Senior 60+ i 75+, w ramach 

którego mieszkańcy miasta mogą otrzymać Kartę Seniora. Uprawnia ona do zniżek na bilety 

wstępu do wybranych obiektów sportowych i kulturalnych oraz usług oferowanych przez 

prywatnych przedsiębiorców będących partnerami programu.  

W kwietniu 2020 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę obniżającą wiek uczestników programu. 

Obecnie do posiadania Karty Seniora uprawnieni są mieszkańcy Gliwic, któ rzy ukończyli 60 lat.  

Do końca 2020 r. wydano 9  581 kart, z czego 995 w roku 2020 r. W programie uczestniczyło  

70 partnerów.  

https://rodzina.gov.pl/
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W 2020 r. na wrześniowej sesji Rady Miasta Gliwice został przyjęty Program polityki senioralnej 

Miasta Gliwice na lata 2021–2025. To gliwicka strategia senioralna, spójna z podobnymi 

rozwiązaniami przyjętymi przez samorządy lokalne, instytucje wojewódzkie i krajowe, która 

pozwala na kształtowanie miasta przyjaznego seniorom poprzez edukację, aktywność, 

partycypację społeczną i tworzenie właściwego wizerunku osób starszych w społeczeństwie. 

Dokument został opracowany w oparciu o konsultacje z Radą Seniorów Miasta Gliwice, klubami 

seniorów oraz z instytucjami i placówkami realizującymi w mieście zadania na rzecz seniorów.  

W ramach przyjętego programu został powołany Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw 

seniorów, do zadań którego należy m.in.:  

• rozpoznawanie potrzeb osób starszych;  

• opracowywanie dokumentów strategicznych w obszarze działań na rzecz seniorów,  

• opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących seniorów,  

• koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji seniorów , zaspokajaniu ich 

potrzeb oraz aktywizacji społecznej,  

• współpraca z Radą Seniorów Miasta Gliwice,  

• podejmowanie interwencji w istotnych sprawach seniorów, będących we właściwości 

jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice,  

• współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz seniorów,  

• przedstawianie prezydentowi miasta wniosków, sprawozdań i opinii z prowadzonej 

działalności.  

 

6.4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych  

Miasto Gliwice realizuje zadania z zakresu pomocy niepełnosprawnym w  oparciu o Miejski Program 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2020 –2025, który został 

przyjęty uchwałą nr XIII/219/2020 Rady Miasta Gliwice z 13 lutego 2020 r. Celem programu jest 

stworzenie społecznych, zawodowych i  materialnych warunków  podniesienia jakości życia 

niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic oraz ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego . 

W załączniku nr 15 Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Miejskiego Programu Działań na  Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2014–2020. 

 

https://gliwice.eu/sites/default/files/imce/miejski_program_niepelnosprawni.pdf
https://gliwice.eu/sites/default/files/imce/miejski_program_niepelnosprawni.pdf
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Wykres 9. Liczba miejsc pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w latach 

2016–2020 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w  Gliwicach 

 

 

Tabela 115.  Świadczenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

w latach 2016–2020 

Świadczenia z PFRON 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba wniosków o  przyznanie świadczenia 

indywidualnego 
2 000 1 807 1 703 2 029 1 066 

Liczba osób objętych świadczeniami 

indywidualnymi 
1 016 1 089 973 979 879 

% w stosunku do złożonych wniosków  50,80 60,27 57,13 48,10 82,46 

Wartość świadczeń indywidualnych [zł]  1 286 148 1 277 783 1 316 718 1 442 143 1 513 979 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gliwicach 

 

 

6.5. Pomoc społeczna 

Do miejskich jednostek realizujących zadania z  zakresu pomocy społecznej w  Gliwicach należą:  

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, 

• Dom Pomocy Społecznej „OPOKA”, ul. Pszczyńska 100, 

• Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” , ul. Derkacza 10, 

• Środowiskowy Dom Samopomocy , ul. Sikorskiego 134, 

• Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, ul. Sikorskiego 134. 

Ponadto na terenie miasta swoją działalność prowadzi Dom Pomocy Społecznej „Nazaret”, 

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP przy  ul. Odrowążów 124. 

 
Realizacja zadań ustawowych uzupełniana jest dodatkowymi działaniami, nakierowanymi 

na poprawę jakości życia mieszkańców Gliwic. W  tym celu: 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gliwicach podejmował w 2020 roku działania w ramach projektów, 
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https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/bezrobocie/czas-na-sukces/
http://www.opoka.gliwice.pl/
https://www.dps.gliwice.pl/
http://opsgliwice.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/srodowiskowy-dom-samopomocy/
https://rodzinazastepcza.gliwice.pl/
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współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w  ramach EFS, takich jak: 

• Projekt „Czas na sukces”, 

• Projekt „Usługi społeczne na start II”, 

• Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej”, 

• Projekt „Twoja społeczność Twoją szansą”,  

• Projekt „Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych” ; 

- Miasto Gliwice zlecało organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych,  

w szczególności pomoc żywnościową.  

 

 

Tabela 116.  Struktura ponoszonych wydatków w ramach wybranych zadań realizowanych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2016–2020 

Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

Wartość świadczeń z  pomocy 

społecznej [zł] , 

w tym środk i z dotacji Wojewody 

Śląskiego [%] 

20 502 244 

 

39 

20 877 740 

 

36 

21 398 154 

 

33 

22 845 143 

 

31 

24 129 724 

 

29 

Liczba rodzin objętych pomocą  3 357 2 833 2 778 2 712  2 844 

Liczba osób w tych rodzinach 6 332 4 803 4 548 4 301 4 189 

Liczba osób korzystających  

z pomocy społecznej 

(stale/doraźnie)  

4 581 

(2 708/1 873) 

3 637 

(2 385/1 252) 

3 509 

(2 284/1 225) 

3 348 

(2 057/1 291) 

3 315 

(1 937/1 378) 

Wartość świadczeń na  pokrycie 

kosztów pobytu osób bezdomnych 

w placówkach na terenie Gliwic [zł] 

343 900 346 168 51 042 427 005 576 946 

Liczba osób bezdomnych, którym 

przyznano świadczenie na pokrycie 

kosztów pobytu w placówkach na 

terenie Gliwic 

174 165 65* 179 166 

Wartość świadczeń na pokrycie 

kosztów pobytu osób bezdomnych 

w placówkach poza Gliwicami [zł]  

230 072 106 711 185 241 494 719 481 940 

Liczba osób bezdomnych, którym 

przyznano świadczenia na pokrycie 

kosztów pobytu w placówkach poza 

Gliwicami 

73 42 57 105 81 

Wartość świadczeń w  zakresie 

dodatków mieszkaniowych [zł]  
6 045 030 5 929 981 5 340 080 4 879 701 4 974 145 

Liczba decyzji wydanych w sprawie 

dodatków mieszkaniowych  
5 084 4 800 4 377 3 984 3587 

w tym decyzje pozytywne 4 783 4 481 4 054 3 677 3356 

https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/bezrobocie/czas-na-sukces/
https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/projekty-w-ops-gliwice/projekty-ue/uslugi-spoleczne-start/informacje-ogolne/
https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/projekty-w-ops-gliwice/projekty-ue/nowa-jakosc-pomocy-spolecznej/informacje-ogolne/
https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/projekty-w-ops-gliwice/projekty-ue/nowa-jakosc-pomocy-spolecznej/informacje-ogolne/
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Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

% wszystkich decyzji  97,25% 96,5% 95,8% 96,1% 96,9 

Średnia wysokość dodatku [zł]  210 220 218 220 245 

*Znaczny spadek w 2018 r. kosztu udzielenia schronienia na terenie Gliwic przy niewspółmiernym spadku liczby osób 

wynika ze zmiany sposobu realizacji zadania (zlecanie zadań w  zakresie zapewnienia schronienia bezdomnym przez 

Miasto Gliwice w formie otwartych konkursów ofert).  W 2019 r. powrócono do wcześniejszego sposobu realizacji zadania.  

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gliwicach oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  UM w Gliwicach  

 

 

Domy Pomocy Społecznej 

 

Tabela 117.  Liczba miejsc i podopieczni w Domu Pomocy Społecznej „Opoka” dla osób somatycznie 

chorych w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba miejsc 57 57 57 57 57 

Decyzje kierujące wydane przez OPS  19 37 21 26 31 

Łącznie liczba osób nowo przyjętych  8 20 11 19 18 

w tym mieszkańcy Gliwic  8 20 11 18 17 

Okres oczekiwania na miejsce w DPS 
6 m iesięcy 

do roku 

6 miesięcy 

do roku 

6 miesięcy 

do roku 

6 miesięcy 

do roku 

do  

6 miesięcy 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gliwicach 

 

 
Tabela 118.  Liczba miejsc i podopieczni w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w latach  

2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba miejsc 122 122 122 122 122 

Decyzje kierujące wydane przez OPS  43 56 32 56 34 

Łącznie liczba osób nowo przyjętych  29 31 30 43 20 

w tym mieszkańcy Gliwic  27 30 28 40 19 

Okres oczekiwania na miejsce w DPS 
9–12 

miesięcy 

9–12 

miesięcy  

6–12 

miesięcy  

3–6 

m iesięcy 

do 1 

miesiąca 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gliwicach 
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Tabela 119.  Liczba miejsc i podopieczni w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP przy ul. Odrowążów w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba miejsc 48 48 48 48 48 

Decyzje kierujące wydane przez OPS  15 18 17 7 6 

Łącznie liczba osób nowo przyjętych  9 8 11 8 12 

w tym mieszkańcy Gliwic  9 8 11 7 6 

Okres oczekiwania na miejsce w DPS  
1–4 

miesięcy 

1–4 

miesięcy 

1–4 

miesięcy 

1–4 

m iesięcy 
1 miesiąc 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 

 

Tabela 120.  Mieszkańcy Gliwic kierowani i umieszczani w DPS poza Gliwicami w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Decyzje kierujące wydane przez OPS  73 61 64 53 51 

Liczba mieszkańców umieszczonych  

w DPS poza Gliwicami* 
52 35 50 55 32 

*Wartość obejmuje osoby umieszczone w DPS w danym roku, na podstawie wniosków z roku bieżącego i lat ubiegłych .  

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gliwicach 

 

 

6.6. Piecza zastępcza 

Rodzinna piecza zastępcza  

Zadania zakresu pieczy zastępczej są realizowane w mieście na podstawie Miejskiego Programu 

Dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Gliwice na lata 2019–2021 , który został przyjęty 

przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XLI/909/2018 z 8 listopada 2018 r.  

 

W załączniku nr 16 Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Miejskiego Programu Dotyczącego 

Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Gliwice na lata 2019–2021. 

 

Tabela 121.  Liczba rodzin zastępczych i dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Rodziny zastępcze  188 188 193 206 204 

Liczba dzieci objętych formami 

nieinstytucjonalnymi opieki zastępczej  
264 274 279 311 321 

Źródło: Wydział Zdrowia i  Spraw Społecznych UM  w Gliwicach ,  Centrum Pieczy Zastępczej i  Wspierania Rodziny  

w Gliwicach. 

 

https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12786.pdf
https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12786.pdf
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Tabela 122.  Podział rodzin zastępczych ze względu na pokrewieństwo w latach 2016–2020 

Typy rodziny zastępczej  2016 2017 2018 2019 2020 

Rodzina spokrewniona z dzieckiem 127 122 119 120 123 

Rodzina niezawodowa 48 48 53 63 59 

Rodzina zawodowa 13 18 21 23 22 

Źródło: Wydział Zdrowia i  Spraw Społecznych UM  w Gliwicach ,  Centrum Pieczy Zastępczej i  Wspierania Rodziny  

w Gliwicach 

 
Tabela 123.  Liczba rodzin zastępczych zawodowych i dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 

zawodowych w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Rodziny zastępcze zawodowe  13 18 21 23 22 

Liczba dzieci objętych zawodową pieczą 

zastępczą 
45 62 68 84 92 

Źródło: Wydział Zdrowia i  Spraw Społecznych UM w  Gliwicach, Centrum Pieczy Zastępczej i  Wspierania Rodziny w Gliwicach 

 
Instytucjonalna piecza zastępcza  

W Gliwicach funkcjonują 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego – Domy 

Dziecka nr 1, 2 i 3, które w latach 2016–2017 zostały dostosowane do obowiązujących przepisów 

prawa.  

 

Tabela 124.  Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2016–2020 

Nazwa placówki opiekuńczo-wychowawczej 2016 2017 2018 2019 2020 

Dom Dziecka nr 1 24 14 14 14 14 

Dom Dziecka nr 2 30 14 14 14 14 

Dom Dziecka nr 3 30 14 14 14 14 

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w  Gliwicach 

 

Tabela 125.  Liczba nowo przyjętych dzieci z Gliwic do instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 

2016–2020 

Rodzaj placówki opiekuńczo-

wychowawczej 
2016 2017 2018 2019 2020 

Dom Dziecka nr 1 7 6 2 1 4 

Dom Dziecka nr 2 6 2 3 4 10 

Dom Dziecka nr 3 9 7 2 3 4 

Regionalna Placówka Opiekuńczo-

Terapeutyczna nr 1 i 2, Interwencyjny 

Ośrodek Preadopcyjny w  Gliwicach 

7 4 0 1 0 

Regionalna Placówka Opiekuńczo- 4 0 2 0 0 
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Rodzaj placówki opiekuńczo-

wychowawczej 
2016 2017 2018 2019 2020 

Terapeutyczna nr 3 w Cyprzanowie, 

Regionalna Placówka Opiekuńczo-

Terapeutyczna nr 4 w Samborowicach 

Regionalna Placówka Opiekuńczo-

Terapeutycznej DOM ŻYCIA im. Leonii 

Nastał w Częstochowie;  

Regionalna Placówka Opiekuńczo-

Terapeutycznej DOM Z NADZIEJĄ  

w Bielsko-Białej  

0 0 0 2 0 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

typu socjalizacyjnego (prowadzone 

przez inne powiaty) poza Gliwicami  

1 0 4 0 3 

Razem 34 19 13 11 21 

Źródło: Wydział Zdrowia i  Spraw Społecznych UM w  Gliwicach, Centrum Pieczy Zastępczej i  Wspierania Rodziny  

w Gliwicach 

 

Wsparcie dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej   

Miasto wspiera pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej , między innymi zapewniając 

im miejsce zamieszkania w mieszkaniach chronionych treningowych, prowadzonych przez 

Centrum Pieczy Zastępczej i  Wspierania Rodziny. W 2020 roku powstały 2 nowe mieszkania przy 

ul. Tarnogórskiej i przy ul. Drzymały. Lokale te zostały w pełni wyremontowane i wyposażone, 

zgodnie z potrzebami usamodzielnianych wychowanków . Stworzono w nich warunki zbliżone 

do domowych.  

Tabela 126.  Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy 

zastępczej w latach 2016–2020 

Nazwa mieszkania chronionego 2016 2017 2018 2019 2020 

Mieszkanie chronione przy ul.  Lompy 6 6 4 4 4 

Mieszkanie chronione przy al. Przyjaźni  9 9 7 7 7 

Mieszkanie chronione przy ul. Tarnogórskiej  0 0 0 0 4 

Mieszkanie chronione przy ul. Drzymały 0 0 0 0 3 

Źródło: Wydział Zdrowia i  Spraw Społecznych UM  w Gliwicach 

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie  

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy na terenie miasta poprzez skoordynowanie działań 

wszystkich podmiotów, które z mocy prawa lub inicjatywy własnej podejmują pracę na rzecz 

profilaktyki przemocy w rodzinie, pomocy na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie oraz 

reedukacji społecznej sprawców przemocy , jest celem strategicznym Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Gliwice 

na lata 2019–2022. 

W załączniku nr 17 Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Gliwice na lata 2019–

2022. 

https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12816.pdf
https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12816.pdf
https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12816.pdf
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6.7. Nieodpłatna pomoc prawna 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest w oparciu o ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o  nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 

z późn. zm.) . W 2016 r. z darmowych porad prawnych w Gliwicach w oparciu o ten dokument 

skorzystało 835 mieszkańców, w  2017 r. już 1327 osób, w 2018 r. 1326 osoby, w  2019 r. 1485 osób, 

a w 2020 r. 1326 osób.Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, działające w oparciu o wspomnianą ustawę, są obsługiwane przez radców 

prawnych i adwokatów w następujących lokalizacjach:  

1.  Ośrodek Pomocy Społecznej (Zespół Pracy Socjalnej) , ul. Sikorskiego 134 

2.  Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Górnych Wałów 9  

3.  Biuro Obsługi Środków PFRON , ul. Zwycięstwa 34  

4.  Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 2, ul. Partyzantów 25 

5.  Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 , ul. Gierymskiego 7 

6.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kopernika 63 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja przysługuje osobie 

uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

 

  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001255/U/D20151255Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001255/U/D20151255Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001255/U/D20151255Lj.pdf
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Tabela 127.  Punkty bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gliwic (poza ustawą) 

Adres placówki Telefon 
Termin 

przyjęć 

Kto może 

korzystać 
Uwagi 

Ośrodek Pomocy 

Osobom 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem  

w Gliwicach  

ul. Siemińskiego 22  

 

579-519-688 poniedziałek – 

czwartek 

10.00–18.00 

piątek  

12.00–20.00 

sobota  

10.00–15.00 

osoby 

pokrzywdzone 

przestępstwem  

celem umówienia terminu kontakt  

e-mailowy: 

ośrodek.instytutpracy@gmail.com  

Źródło: Wydział Zdrowia i  Spraw Społecznych UM w  Gliwicach 

 

Mieszkańcy Gliwic mogą także uzyskać pomoc prawną Miejskiego Rzecznika Konsumentów  

w zakresie praw konsumenckich. Pomoc świadczona jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  

w Gliwicach w budynku przy ul. Jasnej 31A (pokój 106A), telefony kontaktowe: 32 /338-64-97 wew. 

7497, 32/338-64-98 wew. 7498, 32/338-64-99 wew. 7499. 
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7. Kultura, edukacja i sport 
 

7.1. Kultura 

W rozwój kultury w Gliwicach zaangażowanych jest wiele instytucji samorządowych, 

pozarządowych, komercyjnych oraz indywidualnych osób i  grup nieformalnych. Za osiągnięcia 

na tym polu – w dziedzinie twórczości artystycznej,  upowszechniania i ochrony kultury – co roku 

przyznawane są nagrody Prezydenta Miasta Gliwice.  

Nagrody za osiągnięcia w  dziedzinie kultury w latach 2016–2020 

2016 r. (za 2015 r.) – XXIII edycja 

Dwie I nagrody: za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla Stowarzyszenia 

Muzycznego Śląski Jazz Club, które w 2016 roku obchodziło 60-lecie istnienia oraz za całokształt 

twórczości artystycznej dla pani Heleny Szuby.  

2017 rok (za 2016 r.) – XXIV edycja 

W kategorii „Twórczość artystyczna” I nagroda za całokształt twórczości artystycznej dla pani 

Joanny Heydy-Rumin (artystki, plastyczki).  

W kategorii „Upowszechnianie kultury” dwie I nagrody: za osiągnięcia w  dziedzinie 

upowszechniania kultury w 2016 roku dla pani Bogny Dobrakowskiej (Dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej) i za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pani Anny Śmieszek 

(artystki, plastyczki, pedagoga).  

2018 rok (za 2017 r.) – XXV edycja 

W kategorii „Twórczość artystyczna” nagroda za całokształt twórczości dla pana Jacka Uklei.  

W kategorii „Upowszechnianie kultury”:  

• nagroda za całokształt osiągnięć w  dziedzinie upowszechniania kultury dla pani Anny 

Zawiszy-Kubickiej (prezes gliwicko-zabrzańskiego oddziału ZPAP),  

• nagroda za całokształt działalności dla pani Beaty Mendyki -Sokołowskiej (animatorki),  

• nagroda za całokształt działalności dla pana Grzegorza Gutowskiego (muzyka, real izatora 

dźwięku).  
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2019 rok (za 2018 r.) – XXVI edycja 

W kategorii „Twórczość artystyczna” nagroda za całokształt twórczości dla:  

• pani Marty Zajączyńskiej-Kowalskiej (artystki, plastyczki)  

• zespołu muzycznego „Wiewiórka na Drzewie”.  

 

W kategorii „Upowszechnianie kultury”:  

• nagroda za całokształt działalności dla pani Jolanty Szymury (kierownik Impresariatu Teatru 

Miejskiego, animatorki kultury),  

• nagroda za całokształt działalności dla pana Grzegorza Krawczyka (dyrektora Teatru 

Miejskiego w Gliwicach). 

2020 rok (za 2019 r.) – XXVII edycja 

W kategorii „Twórczość artystyczna”:  

• nagroda za osiągnięcia twórcze w 2019 r. dla fotografika młodego pokolenia , pana Michała 

Patyckiego, 

• nagroda za całokształt twórczości dla artystki plastyczki, architektki, pani Katarzyny 

Rosłon. 

W kategorii „Upowszechnianie kultury” nagroda za całokształt działalności dla animatora kultury, 

pana Marka Niewiarowskiego. 

W kategorii „Ochrona kultury” nagroda za całokształt działalności dla historyka, pana 

Bogusława Tracza. 

Decyzją Prezydenta Miasta efektywnym liderom firm oraz instytucji przyznawana jest statuetka 

Gliwickiego Lwa. To wyjątkowe wyróżnienie trafia do osób, które dzięki swej pasji, wiedzy  

i zaangażowaniu potrafią osiągnąć sukces. W latach 2016–2020 otrzymali je:  

• za 2015 rok (przyznany w 2016 r.)  

prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik – profesor nauk technicznych, rektor Politechniki 

Śląskiej, były wiceminister gospodarki.  

• za 2016 rok (przyznany w 2017 r.)  

Andrzej Korpak, dyrektor generalny zakładu General Motors Manufacturing Poland. 

• za 2017 rok (przyznany w 2018 r.)  

Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.  

• za 2018 rok (przyznany w 2019 r.)  

Bogna Dobrakowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.  

W 2020 roku (za 2019 r.) nie przyznano statuetki Gliwickiego Lwa w związku z ogłoszonymi 

obostrzeniami w całym kraju . 
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7.1.1. Instytucje i ośrodki kultury 

Teatr Miejski w Gliwicach 

 
Tabela 128.  Struktura imprez organizowanych przez Teatr Miejski w latach 2016–2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 1 

Teatr Miejski – duża sala 

Liczba imprez 132 2  53 3 72 75 47 

Liczba uczestników imprez biletowanych  41 568 7 822 15 158 21 366 9 446 

Średnia liczba uczestników na 1 imprezę 

biletowaną  
315 148 211 285 200 

Liczba miejsc 462 
średnio 

200 4  
średnio 250  

średnio  

330  

średnio  

273 5  

Średni poziom wykorzystania [%]  68% 74% 84% 86% 73% 

Liczba imprez plenerowych 

(niebiletowanych) 
8 8 6 9 6 1 

Liczba uczestników imprez plenerowych  10 000 11 300 5 000 5 800 300 

Teatr Miejski – mała sala 

Liczba imprez - 121 129 183 70 

Liczba uczestników imprez biletowanych  - 8 274 11 052 14 836 4 408 

Średnia liczba uczestników na 1 imprezę 

biletowaną  
- 

68 86 81 61 

Liczba miejsc - 
80–100  80–100 60–100   66 

średnia miejsc 

Średni poziom wykorzystania [%] - ok. 90% ok. 90% ok. 90% 92% 

Ruiny Teatru Miejskiego 

Liczba imprez 4 1 70 7 11 8 1 

Liczba uczestników imprez biletowanych  550 108 2 106 1 349 162 

      

Średnia liczba uczestników na 1 imprezę 

biletowaną  
137 108 30 123 162 

Liczba miejsc 300 200 200 170 170 

Średni poziom wykorzystania [%]  46% 54% 15% 72% 95% 

Kino Amok (seanse filmowe) 

Liczba imprez 1 883 1 951 2 009 1 958 959 

https://teatr.gliwice.pl/
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 2016 2017 2018 2019 2020 1 

Liczba uczestników imprez biletowanych  58 520 66 355 73 084 73 002 23 571 

Średnia liczba uczestników na 1 imprezę 

biletowaną  
31 34 36 37 40 

Liczba miejsc 385 339 339 339 - 

Średni poziom wykorzystania [%]  8% 10% 11% 11% - 

Scena Bajka – Kino Amok (bez seansów filmowych) 

Liczba imprez (spektakle i  koncerty)  28 5 5 2 0 

Liczba uczestników imprez biletowanych  3 916 1 282 612 420 0 

Średnia liczba uczestników na 1 imprezę 

biletowaną  
245 256 122 210 0 

Liczba miejsc 339 339 339 339 339 

Średni poziom wykorzystania [%]  74% 85% 36% 62% 0 

INNE SALE  

Liczba imprez 125 110 131 207 106 9 

Liczba uczestników imprez biletowanych  8 341 2 976 14 255 29 589 2 779 

Średnia liczba uczestników na 1 imprezę 

biletowaną  
67 27 109 105 76  

1 Spadek w 2020 r. spowodowany ograniczeniami związanymi z pandemią COVID -19. 

2 Policzono wszystkie imprezy odbywające się na dużej sali, w tym spektakle własne, impresaryjne i wynajmy.  

3 W 2017 r. Teatr powoli zaczynał swoją działalność po zmianie profilu. Trwa wzmożona produkcja nowych tytułów , 

 a co za tym idzie , drastycznie ograniczone zostają możliwości wynajmu duże j sali.  

4 W początkowym okresie celowo produkowano spektakle na ograniczoną miejscami widowni ę ,  w tym widownię na scenie 

(od 100 do 240 miejsc) . Wyłączony ze sprzedaży był też balkon. W latach kolejnych wielkość widowni jest sukcesywnie 

zwiększana. Obecnie spektakle produkowane na dużą scenę zakładają możliwość sprzedaży wszystkich miejsc na widowni.  

5 W związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z pandemią COVID -19 część działalności Teatru przeniosła 

się do sieci internetowej (działania online).  

6 W tym: Noc Kupały – ok. 2500; Parkowe Lato – 5 koncertów x 300 osób  – ok. 1500; Koncert w ramach TKB – ok. 300; 

Piknik Seniora – 1 x ok. 500; Sylwester – ok. 1000. 

7 W 2018 roku w ruinach zorganizowany został Festiwal Filmów Kultowych – ok. 60 projekcji.  

8 Z uwagi na produkcję i eksploatację spektaklu „Miasto we krwi” w 2019 r. Teatr nie wynajmował Sceny w Ruinach.  

9 Zorganizowano: 33 koncerty w ramach Festiwalu Palm Jazz,  3 konce rty w ramach All’improvviso, 2 spektakle wyjazdowe 

oraz 68 wydarzeń online (w tym 8 spektakli).  

Źródło: Teatr Miejski w  Gliwicach 
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Muzeum w Gliwicach 

 

Tabela 129.  Muzeum w Gliwicach - budżet i działalność towarzysząca w latach 2016–2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 1 

Łącznie liczba uczestników imprez  54 330 66 184 71 695 79 548 88 947 

Całkowity budżet Muzeum a wydatki  

w przeliczeniu na 1 uczestnika 

zorganizowanych imprez [zł]  

85,14 73,19 68,07 67,94 59,63 

Wydatki Muzeum związane z organizacją 

imprez w przeliczeniu na 1 uczestnika [zł]  
30,75 29,34 30,28 36,74 33,84 

 Wystawy czasowe (także te poza Muzeum)   

Liczba imprez 18 18 14 19 14 

Liczba uczestników  19 497 28 924 34 491 39 794 27 459 

Średnia frekwencja  1 083 1 606 2 463 2 095 2 1 961 

 Konferencje  

Liczba imprez 2 2 2 2 3 

Liczba uczestników  99 344 95 180 1 274 

Średnia frekwencja  45 172 47 90 425 

 Imprezy edukacyjne  

Liczba imprez 847 1053 1180 909 3 334 

Liczba uczestników  21 052 24 487 29 960 28 653 52 379 5 

Średnia frekwencja  25 23 25 32 157 

 Inne imprezy – koncerty, spektakle  

Liczba imprez 124 127 1 199 4  434 5      39 

Liczba uczestników  13 682 8 824 20 946  10 921 5 750 6 

Średnia frekwencja  110 69 17 25 147 

1 Różnice związane z panującą pandemią COVID-19. 

2 Spadek frekwencji w stosunku do 2018 r. wynika ze zwiększonej liczby imprez (wystaw czasowych) .  

3 Spadek frekwencji w stosunku do 2018 r. z uwagi na liczne odwołania uczestnictwa spowodowane strajkiem nauczycieli, 

a także odwoływanie zajęć w kolejnych miesiącach (gdy nadrabiano zaległy materiał).  

4 Do danych zaczęto wliczać liczbę seansów filmowych wyświetlanych w Radiostacji podczas zwiedzania.  

5 Od 2019 przyjęto inny sposób wyliczania pokazów filmowych w Radiostacji – ujęto tylko pokazy poza prezentowanymi  

w trakcie zwiedzania. 

6 Uwzględniono liczbę odsłon/uczestników w wydarzeniach realizowanych on -line. 

Źródło: Muzeum w  Gliwicach 

 

  

http://muzeum.gliwice.pl/
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Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

 

Tabela 130.  Sieć placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 2016–2020 

Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020 

Filie ogółem 19 19 19 19 19 

Oddziały dla dzieci  7 7 7 7 7 

Czytelnia naukowa  1 1 1 1 1 

Czytelnia prasy 1 1 1 1 1 

Wypożyczalnia muzyczna i zbiorów 

specjalnych 
1 1 1 1 1 

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

 

 

Tabela 131.  Zbiory w Miejskiej Bibliotece Publicznej w latach 2016–2020 

Rok 

Książki Zbiory specjalne 

(książki mówione, audiobooki, płyty 

analogowe i kompaktowe, DVD, 

dokumenty elektroniczne, gry 

planszowe) 

przybytek ubytek ogółem 

2016 16 386 33 455 428 112 54 536 

2017 17 074 14 405 430 781 55 119 

2018 15 439 11 901 434 319 53 732 

2019 14 865 14 772 434 412 55 113 

2020 13 863 12 549 435 726 56 217 

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

 

Tabela 132.  Zarejestrowani czytelnicy i wypożyczenia z Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 

2016–2020 

Gliwice 2016 2017 2018 2019 2020* 

Czytelnicy zarejestrowani w danym roku 44 304 46 801 52 460 52 689 39 198 

Liczba wypożyczonych i udostępnionych 

zbiorów na zewnątrz i  na miejscu 
930 220 899 583 861 364 839 247 709 011 

* Spadek spowodowany ograniczeniami związanymi z pandemią COVID -19. 

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w  Gliwicach 

 

  

http://biblioteka.gliwice.pl/
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7.1.2. Wydarzenia kulturalne 

Tabela 133.  Liczba imprez kulturalnych w Gliwicach w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020* 

Liczba premier teatralnych, przedstawień 

teatralnych, seansów filmowych, wystaw 

muzealnych, projektów i  programów edukacyjno-

kulturalnych, projektów promujących literaturę  

i czytelnictwo, oferowanych przez miejskie 

instytucje kultury 

5 559 6 781 6 924 6 011 2 113 

Ogólna liczba uczestników wydarzeń realizowanych 

na terenie miasta przez Teatr Miejski oraz Muzeum 

w Gliwicach (wydarzenia rozrywkowe, biletowane) 

161 127 201 418 147 104 163 183 73 357**  

*Spadek w 2020 r. spowodowany ograniczeniami związanymi z pandemią COVID -19. 

**Ze względu na liczbę organizowanych wydarzeń online oraz nieprowadzenie bieżącej statystyki przez Teatr Miejski  

w Gliwicach, dotyczącej ich odtworzeń ,  brak możliwości podania rzetelnej liczby odbiorców.  

Źródło: Samorządowe instytucje kultury (Teatr Miejski w Gliwicach i Muzeum Gliwice).  

 

Tabela 134.  Wydarzenia kulturalne organizowane przez Miasto Gliwice i finansowane z budżetu 

miasta w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020*** 

Liczba wydarzeń kulturalnych i  artystycznych 

o zasięgu ogólnopolskim  i międzynarodowym  
91 86 41* 48* 3 

Liczba przedsięwzięć kulturalnych o  zasięgu 

regionalnym i lokalnym, w tym festiwale, 

koncerty, występy artystyczne, warsztaty 

muzyczne, przeglądy, również te  

organizowane w ramach dotacji dla 

organizacji pozarządowych  

113 132 181 94 36 

Liczba wystaw, plenerów, warsztatów 

plastycznych 
70 67 98 115 55 

Liczba projektów z  zakresu edukacji 

kulturalnej, historycznej i  artystycznej 
48 68 61 146** 30 

*Nie wliczono imprez: PalmJazz, Filharmonia i All ’improvviso, które od 2018 r. realizowane są przez Teatr Miejski  

w Gliwicach 

**Wzrost liczby projektów w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej wynika z ujęcia w wykazie zadań zlecanych  

w ramach budżetu obywatelskiego.  

***Spadek spowodowany ograniczeniami związanymi z pandemią COVID -19. 

Źródło: Wydział Kultury i  Sportu UM w Gliwicach 
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Tabela 135.  Imprezy organizowane z udziałem środków z budżetu miasta w latach 2016–2020 

Organizator lub organizator wiodący  

Liczba imprez 

2016 2017 2018 2019 2020 

Teatr Miejski 2 172 2 257 2 424 2489 1183*** 

Teatr Miejski – bez seansów filmowych  289 306 415 531 224*** 

Muzeum 989 1 197 2 395 1 364 573*** 

Miejska Biblioteka Publiczna 2 398 2 249 2 105 2 167 638*** 

Wydarzenia kulturalne organizowane 

przez Urząd Miejski i finansowane  

z budżetu miasta  

322 353 381 403* 124*** 

Średnia kwota finansowania [zł]  7 369 7 515 3 423* 6 043* 8 241**** 

Imprezy objęte patronatem Prezydenta 

Miasta lub Przewodniczącego Rady 

Miejskiej na wniosek organizatorów 

(kulturalne) – bez podziału na 

dofinansowane i niedofinansowane  

z budżetu miasta  

48 29 35** 39 13 

Łącznie  5 929 6 085 7 340 6 462 2531 

Łącznie – bez seansów filmowych  4 046 4 134 5 331 4 504 1572 

Średnia liczba imprez w  miesiącu – bez 

seansów filmowych  
337 345 444 375 131 

*Nie wliczono imprez: PalmJazz, Filharmonia i All ’improvviso, które od 2018 r. realizowane są  przez Teatr Miejski  

w Gliwicach. 

**W tym 1 z dofinansowaniem. 

***Spadek spowodowany ograniczeniami związanymi z pandemią COVID -19. 

****Kwota, z której wyliczono średnią ,  zawiera część poniesionych kosztów imprez, które się nie odbyły ze względu na 

ograniczenia związane z pandemią.  

Źródło: Wydział Kultury i  Sportu UM w Gliwicach 

 

 

Tabela 136.  Wykaz i krótka charakterystyka cyklicznych imprez kulturalnych w 2020 roku 

Nazwa imprezy 
Organizator 

wiodący 
Termin Krótka charakterystyka*  

Stacja Artystyczna Rynek 
Stowarzyszenie 

„GTW”  
cały rok 

Całoroczna oferta imprez i wydarzeń 

kulturalnych skierowanych do wszystkich 

grup wiekowych mieszkańców miasta. Także 

w formie online. 

Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

Stowarzyszenie 

„GTW”  
styczeń Impreza charytatywna  

Ferie zimowe w bibliotece Miejska Biblioteka styczeń/luty  Każdego roku przygotowywany jest cykl 
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Nazwa imprezy 
Organizator 

wiodący 
Termin Krótka charakterystyka*  

Publiczna  

w Gliwicach 

tematycznych zajęć i spotkań edukacyjno-

literackich dla dzieci pozostających  

w mieście. 

Cykl koncertów 

pn. Alternative Night 

Stowarzyszenie 

„GTW”  

koncerty  

w ciągu całego 

roku 

Cykl koncertów muzyki alternatywnej 

prezentowanej przez znanych wykonawców 

tego gatunku. Także w formie online.  

Wiosna z Fryderykiem Miasto Gliwice, TM marzec 

Cykl koncertów muzyki klasycznej w  scenerii 

gliwickiej Palmiarni (w 2020 r. nie odbył 

się) . 

Gliwickie Spotkania 

Chóralne  

Akademicki Chór 

Politechniki 

Śląskiej  

kwiecień 

Festiwal muzyczny, podczas którego 

prezentowana jest muzyka chóralna 

rodzima i światowa w wykonaniu chórów  

i zespołów z różnych środowisk 

akademickich (w 2020 r. nie odbył się). 

II Ogólnopolski Festiwal 

Wokalny Osób  

z Niepełnosprawnościami 

„Zaczarowany Mikrofon” 

– Koncerty Eliminacyjne, 

warsztaty oraz Koncert 

Finałowy 

Fundacja Rytm 

Gliwice 

eliminacje cały 

rok, finał  

w listopadzie 

Impreza ma charakter konkursu, z  kolejnymi 

etapami eliminacji, podczas których 

wyłaniani są zwycięzcy występujący  

w koncercie finałowym.  

Gliwicka Majówka 2020  Biblioteka 1 maja 

Impreza dla mieszkańców prowadzona  

w kilku miejscach Gliwic: na Rynku, w parku 

Chopina, na boisku przy ul. Orkana (w 2020 

r. nie odbyła się). 

Międzynarodowy Festiwal 

„Dni Muzyki Organowej”  

Stowarzyszenie 

Międzynarodowy 

Festiwal Dni 

Muzyki Organowej 

maj 

Impreza, jako jedyna tego typu na Śląsku, 

propaguje najcenniejsze dzieła muzyki 

organowej, oratoryjnej, oratoryjno-

kantatowej kameralnej i  dawnej, a także 

ukazuje bogactwo instrumentarium 

organowego Śląska. Oprócz koncertów 

planowana jest także wycieczka „Szlakiem 

organów Górnego Śląska”, mistrzowski kurs 

interpretacji oraz wystawa fotograficzna  

(w 2020 r. impreza nie odbyła się).  

Noc Muzeów 
Muzeum  

w Gliwicach 
maj 

Zaproszenie mieszkańców do Muzeum  

o nietypowej, nocnej porze. Na projekt 

składa się szereg przedsięwzięć, takich jak 

specjalne wystawy, prezentacje, 

oprowadzanie, koncerty (w 2020 r. impreza 

nie odbyła się). 

Obchody Święta  

Konstytucji 3 Maja 

Miasto Gliwice, 

Muzeum  

w Gliwicach 

3 maja 
Uroczystości upamiętniające święto 

narodowe (koncert online)  
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Nazwa imprezy 
Organizator 

wiodący 
Termin Krótka charakterystyka*  

Tydzień Bibliotek  
Miejska Biblioteka 

Publiczna 

maj 

 

Projekt mający na celu popularyzację  

biblioteki i czytelnictwa, podczas którego 

przeprowadzane są liczne imprezy, m.in. 

spotkania autorskie, Noc w Bibliotece, akcje 

wymiany książek, konkursy, warsztaty, lekcje 

biblioteczne, wycieczki, wystawy, dyskusyjny 

klub książki, turnieje, przedstawienia 

teatralne, zabawy i imprezy edukacyjne 

(online). 

Igry studenckie 
Politechnika Śląska ,  

Miasto Gliwice 
maj 

Impreza studencka, w ramach której 

organizowane są koncerty plenerowe 

muzyki młodzieżowej (online).  

30-lecie samorządu  Palmiarnia maj Koncert GOK w Palmiarni + quiz (online).  

Dzień Dziecka Miasto Gliwice  czerwiec 

Wydarzenie skierowane do dzieci, 

młodzieży i dorosłych (gry, quiz, spektakl 

teatralny i inne zabawy dla dzieci  

i młodzieży – online) 

Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom 

 

Miejska Biblioteka 

Publiczna  

w Gliwicach  

czerwiec 

Cykliczne wydarzenie zachęcające do 

regularnego czytania dzieciom oraz 

promujące wartościową literaturę dla dzieci 

i młodzieży (online). 

Noc Kupały 

(Świętojańska)  
Miasto Gliwice, TM czerwiec 

Impreza plenerowa, w ramach której 

przeprowadzona była część obrzędowa  

(w parku Chrobrego) oraz koncert gwiazd 

(na terenie Łąki Igrowej)  – w 2020 r. 

impreza nie odbyła się.  

Festyn z okazji Dnia 

Dziecka 

 

Miasto Gliwice 

 

czerwiec 

Impreza skierowana do dzieci, młodzieży  

i dorosłych (w 2020 nie odbyła się).  

Skup Kultury 
Stowarzyszenie 

„Cała Naprzód”  
czerwiec 

Skup Kultury to największy charytatywny 

kiermasz kulturalny w regionie, odbywający 

się cyklicznie na gliwickim Rynku, który od 

wielu lat promuje czytelnictwo, ideę 

bookcrossingu, aktywną postawę społeczną , 

a całkowity dochód z imprezy wspiera 

osoby niepełnosprawne  (w 2020 r. nie odbył 

się). 

Festiwal Winter Reggae 
Stowarzyszenie 

„GTW”  

czerwiec 

 

W ramach festiwalu przeprowadzane są 

koncerty muzyki reggae, prezentowane 

filmy i spotkania z wykonawcami tego 

gatunku (online).  

FILHARMONIA 
Fundacja Integracji 

Kultury 

cały rok – 

początek 

czerwiec 

Cykl koncertów muzyki jazzowej, etnicznej, 

elektronicznej i klasycznej (w 2020 r. nie 

odbył się). 
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Nazwa imprezy 
Organizator 

wiodący 
Termin Krótka charakterystyka*  

Międzynarodowy Festiwal 

Artystów  

Ulicy – ULICZNICY 

 

Miasto Gliwice lipiec 

ULICZNICY to próba zderzenia szeroko 

pojętej sztuki z miastem. Polega na 

organizacji spektakli plenerowych, 

happeningów, koncertów. Wspólnym 

mianownikiem wszystkich działań jest ulica 

– miejsce mijania się zwykłych-niezwykłych 

ludzi (w 2020 r. festiwal nie odbył się). 

LETNIE KINO PLENEROWE Miasto Gliwice 
lipiec – 

sierpień 

W różnych dzielnicach miasta w plenerze 

wyświetlane są filmy w dwóch blokach: dla 

dzieci i dorosłych (w 2020 r. impreza nie 

odbyła się). 

Wakacje w bibliotece 

Miejska Biblioteka 

Publiczna  

w Gliwicach 

Lipiec–sierpień  

 

Coroczny cykl tematycznych zajęć i spotkań 

kulturalnych i literackich dla dzieci 

spędzających czas letnich wakacji w mieście 

(online). 

Międzynarodowy Festiwal 

Jazz w Ruinach 

Stowarzyszenie 

Muzyczne Śląski 

Jazz Club 

sierpień 

 

Celem imprezy jest zwiększenie 

uczestnictwa mieszkańców w kulturze, 

stworzenie warunków do promocji 

twórczości młodych muzyków, 

kształtowanie świadomości artystycznej 

miłośników muzyki improwizowanej oraz 

stworzenie centrum letnich wydarzeń 

kulturalnych. Od kilku lat festiwalowi 

towarzyszą warsztaty muzyczne, wykłady 

prelegentów Instytutu Jazzu Akademii 

Muzycznej w Katowicach oraz wystawa 

(online).  

Cykl koncertów „Parkowe 

Lato” 
Miasto Gliwice sierpień 

Cykl koncertów plenerowych 

organizowanych w scenerii parku Chopina 

(w 2020 r. nie odbył się).  

Rodzinny Piknik Seniora 
Miasto Gliwice, 

MZUK 
wrzesień 

Impreza w parku Chopina 

współorganizowana przez UM Gliwice , 

skierowana do każdej grupy wiekowej   

(w 2020 r. nie odbyła się).  

Festiwal Miasta  

Miejska Biblioteka 

Publiczna  

w Gliwicach 

8–9 września  

Impreza dla mieszkańców, m.in. parada 

ulicami miasta, zabawy, konkursy, występy 

artystyczne, warsztaty, koncerty (w 2020 r. 

nie odbyła się).  

Koncert plenerowy 

Gliwickiej Orkiestry 

Kameralnej z cyklu  

„Na pożegnanie lata”  

 

Miasto Gliwice 

 

wrzesień 
Koncert plenerowy dla mieszkańców na 

pożegnanie lata.  

Święto Szlaku Zabytków 

Techniki Industriada 

Miasto Gliwice, 

Muzeum  

w Gliwicach 

wrzesień 

Impreza, której celem jest promocja 

gliwickich obiektów znajdujących się na 

Szlaku Zabytków Techniki Województwa 

Śląskiego.  
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Nazwa imprezy 
Organizator 

wiodący 
Termin Krótka charakterystyka*  

Wieczór z Romami  

w parku Chopina 

Stowarzyszenie 

Romów w Gliwicach 
wrzesień Prezentacja kultury i tradycji romskiej.  

Gliwickie Dni Dziedzictwa 

Kulturowego 

Muzeum  

w Gliwicach 

wrzesień 

 

Wykraczająca poza mury Muzeum impreza 

w swojej zasadniczej części dotyczy 

prezentacji dziedzictwa kulturowego miasta 

i regionu (część działań prowadzona była 

również online).  

Miniaturowa Polska 2020 

– Świat wokół kolei  

Stowarzyszenie 

Miłośników Kolei  
wrzesień  

Wydarzenie wystawiennicze skierowane do 

rodzin zainteresowanych modelarstwem 

kolejowym.  

Narodowe Czytanie 

Miejska Biblioteka 

Publiczna  

w Gliwicach  

i partnerzy 

wrzesień 

Impreza pod honorowym patronatem 

Prezydenta RP, organizowana w ramach 

akcji ogólnopolskiego czytania powieści 

polskich pisarzy.  

Międzynarodowy Festiwal 

Muzyki Dawnej 

Improwizowanej 

ALL‘IMPROVVISO 

Teatr Miejski, 

Towarzystwo 

Kulturalne FUGA 

 

wrzesień–

październik  

Celem imprezy jest stworzenie warunków do 

promocji muzyki improwizowanej.  

Światowy Dzień Turystyki  Miasto Gliwice 
wrzesień–

październik  

Impreza zorganizowana z okazji 

Światowego Dnia Turystyki, w ramach której 

organizowane są spotkania z podróżnikami, 

wyświetlane filmy, zdjęcia oraz koncerty  

i warsztaty (w 2020 r. nie odbyła się). 

Punk Generation 
Stowarzyszenie 

„GTW”  
październik  

Festiwal, w ramach którego organizowane 

są wystawy, spotkania i koncerty dotyczące 

muzyki punk rockowej (w 2020 r. nie odbył 

się). 

Gliwicki Festiwal 

Bachowski 

Stowarzyszenie 

Klub Inicjatyw 

Kulturalnych 

październik  

Festiwal organizowany od wielu lat, którego 

celem jest przybliżenie dzieł jednego  

z największych geniuszy muzycznych oraz 

prezentacja osiągnięć  zarówno w zakresie 

tradycyjnej, jak i historycznej interpretacji 

muzyki barokowej.  

Gliwicka Noc w Galeriach 

ARTNOC 

 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 

Kultury „Melina” 

październik  

Promocja sztuk wizualnych, gliwickich 

galerii i gliwickich twórców wśród 

mieszkańców Gliwic oraz integracja 

środowiska.  

Noc Bibliotek 

Miejska Biblioteka 

Publiczna  

w Gliwicach 

październik  

Impreza związana z promocją biblioteki  

i czytelnictwa (warsztaty lub spotkania, 

towarzyszy im często akcja wymiany  

książek) .  

Czwartki jazzowe  

z gwiazdą 

Stowarzyszenie 

Muzyczne Śląski 

Jazz Club 

październik– 

listopad 

Projekt realizowany od 2002 roku, którego 

celem jest propagowanie muzyki jazzowej 

(także w formie online).  
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Nazwa imprezy 
Organizator 

wiodący 
Termin Krótka charakterystyka*  

Podwieczorki muzyczne  

w Willi Caro 

Muzeum  

w Gliwicach, Klub 

Inicjatyw 

Kulturalnych 

październik– 

listopad 

Cykl kameralnych koncertów 

prezentowanych przez uznanych 

wykonawców.  

PALMJAZZ Festiwal 

Teatr Miejski, 

Fundacja Integracji 

Kultury 

październik– 

listopad 

Impreza realizowana od wielu lat, na którą 

zapraszani są artyści z  całego świata (część 

koncertów zrealizowana online).  

Koncert Gliwickiej 

Orkiestry Kameralnej  

z cyklu „Mistrzowskie 

Interpretacje” 

Fundacja Gliwickiej 

Orkiestry 

Kameralnej 

listopad 

Koncert muzyki poważnej w wykonaniu 

Gliwickiej Orkiestry Kameralnej (w 2020 r. 

nie odbył się). 

Międzynarodowy Gliwicki 

Festiwal Gitarowy 
Miasto Gliwice listopad 

Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia 

jest gliwicki kompozytor Gerard Drozd, 

który od lat dba o  wysoki poziom 

artystyczny imprezy i od lat zaprasza 

najlepszych wirtuozów gitary z  całego 

świata (w 2020 r. festiwal nie odbył się).  

Obchody Święta 

Niepodległości  

11 listopada 

 

Miasto Gliwice 

 

11 listopada 

Uroczystości upamiętniające święto 

narodowe (w 2020 r. nie odbyły się). 

Jarmark 

Bożonarodzeniowy  
Miasto Gliwice grudzień 

Kiermasz tradycyjnych produktów, któremu 

towarzyszą imprezy o tematyce 

bożonarodzeniowej , w weekendy odbywają 

się koncerty, spektakle, pokazy na scenie   

(w 2020 r. nie odbył się).  

Powitanie Nowego Roku Miasto Gliwice  
31 grudnia–  

1 stycznia 

Impreza dla mieszkańców  (w 2020 r. nie 

odbyła się). 

*  Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID -19 n iektóre działania w 2020 roku zrealizowane zostały  

w formie online, a część nie odbyła się   

Źródło: Wydział Kultury i Sportu  UM w Gliwicach 
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7.2. Edukacja 

W Gliwicach działa obecnie 29 przedszkoli publicznych, w  których wychowaniem przedszkolnym 

objęto 4 458 podopiecznych. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych  

z wychowania przedszkolnego korzysta 658 dzieci. W mieście istnieje 31 publicznych szkół 

podstawowych ogólnodostępnych, do których uczęszcza 12  138 uczniów, 3 specjalne  

z 212 uczniami oraz 1 szkoła podstawowa dla dorosłych z  60 uczniami. 

 

Miasto Gliwice prowadzi również licea ogólnokształcące (11  dla młodzieży, 2 dla dorosłych), 

technika (8 placówek), 6 szkół branżowych pierwszego stopnia (w tym specjalną), 2 szkoły 

branżowe drugiego stopnia oraz jedną szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. W  Gliwicach 

działają również niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, punkty 

przedszkolne), szkoły niepubliczne oraz jedno liceum ogólnokształcące publiczne prowadzone 

przez Politechnikę Śląską w  Gliwicach 

 

Tabela 137.  Struktura miejskich szkół i placówek oświatowych w Gliwicach w latach 2016–2020 

Typ jednostki 

Liczba placówek 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Przedszkole 29 29 29 29 29 

Szkoła podstawowa ogólnodostępna 26 31* 31 31 32 

Szkoła podstawowa specjalna 2 3* 3 3 3 

Gimnazjum ogólnodostępne dla młodzieży 16 2* 1* 0 0 

Gimnazjum ogólnodostępne dla dorosłych 1 0* 0 0 0 

Gimnazjum specjalne 3 0* 0 0 0 

Liceum ogólnokształcące dla młodzieży 11 11 11 11 11 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 2 2 2 2 2 

Technikum dla młodzieży 9 8 8 8 8 

Zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży 5 0** 0 0 0 

Zasadnicza szkoła zawodowa specjalna 1 0** 0 0 0 

Branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży - 5** 5 5 5 

Branżowa szkoła I stopnia specjalna - 1** 1 1 1 

Branżowa szkoła II stopnia - - - - 2 

Szkoła policealna dla młodzieży 3 3 3 3 3 

Szkoła policealna dla dorosłych 2 2 2 2 2 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 1 1 1 1 1 

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy 1 1 1 1 1 

Pozostałe*** 9 9 9 8 7 
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*Skutek reformy oświatowej: przekształcenia gimnazjów w  szkoły podstawowe, włączenia gimnazjów do szkół 

podstawowych. 

**Skutek reformy oświatowej: przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych w  branżowe szkoły I  stopnia. 

***W tym: Szkoła muzyczna I  i  II stopnia, Młodzieżowy Dom Kultury, Placówka Doskonalenia Nauczycieli (do 31 sierpnia 

2018 r.), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami, Ośrodek Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego (do 31 sierpnia 2019 r.), Centrum Kształcenia Praktycznego  (do 31 sierpnia 2019 r.), Centrum 

Kształcenia Zawodowego (od 1  września 2020 r.) ,  Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Internat . 

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 

 

Tabela 138.  Struktura niepublicznych szkół i placówek oświatowych w Gliwicach w latach  

2016–2020 

Typ jednostki 

Liczba placówek 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Przedszkole/Punkt przedszkolny 19 19 18 21 19 

Szkoła podstawowa 4 8 7 7 5 

Gimnazjum 8 5 5 0 0 

Liceum ogólnokształcące 20 20 14 13 10 

Technikum 1 1 1 1 1 

Branżowa szkoła I stopnia - 2 2 2 1 

Zasadnicza szkoła zawodowa 1 0 0 0 0 

Szkoła policealna 33 34 24 21 9 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 4 5 5 6 7 

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy 1 2 1 1 1 

Placówka kształcenia ustawicznego – 

bez szkół 
52 59 61 61 65 

Niepubliczna placówka oświatowo-

wychowawcza 
5 5 3 3 4 

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 

 

 

Tabela 139.  Liczba uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Miasto Gliwice w danym roku 

szkolnym w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  30.09.2016 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2020 

Szkoła podstawowa (oddziały SP) 9 129 10 557 12 061 12 168 12 410 

Gimnazjum (od 2017 r. dodatkowo 

oddziały gimnazjum w SP i LO) 
4 145 2 720 1 410 14 0 

Liceum ogólnokształcące 2 676 2 597 2 705 3 573 3 432 
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Wyszczególnienie  30.09.2016 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2020 

Technikum 2 253 2 802 2 763 3 387 3 283 

Zasadnicza szkoła zawodowa  

(od 2017 r. oddziały zasadniczej 

szkoły zawodowej w branżowej 

szkole I stopnia) 

489 334 137 0 0 

Branżowa szkoła I stopnia - 184 344 713 770 

Branżowa szkoła II stopnia - - - - 23 

Szkoła specjalna przysposabiająca 

do pracy 
39 36 26 36 35 

Dzieci i młodzież (głównie 

upośledzeni) uczestniczący  

w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych 

23 24 21 22 22 

Szkoła muzyczna I i II stopnia 439 449 444 432 429 

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 

 

 

Tabela 140.  Liczba uczniów szkół publicznych ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Miasto Gliwice w danym roku szkolnym w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Liczba uczniów liceów 

ogólnokształcących (LO)  
2 676 2 597 2 705 3 573 3 432 

Liczba uczniów szkół technicznych  

i zawodowych 
2 781 3 356 3 270 4 136 4 111 

Suma uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 
5 457 5 953 5 975 7 709 7 543 

% udział uczniów LO w  ogólnej 

liczbie uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 

49,04 43,63 45,27 46,35 45,50 

% udział uczniów szkół technicznych  

i zawodowych w ogólnej liczbie 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

50,96 56,37 54,73 53,65 54,50 

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 

 

7.2.1. Edukacja przedszkolna 

W latach objętych raportem z  edukacji przedszkolnej skorzystało ok. 95–99% dzieci z Gliwic  

w wieku 3–6 lat, w tym 6-latki, które rozpoczęły edukację w  klasach pierwszych szkoły 

podstawowej. 
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Tabela 141.  Edukacja przedszkolna w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Liczba dzieci w wieku 3–6 lat 6 863 6 646 6 499 6 353 6 392 

Liczba dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym 
5 961 6 159 6 238 6 294 6 115 

Liczba 6-latków w klasach I szkół 

podstawowych 
464 152 78 brak danych* brak danych* 

Razem 6 425 6 311 6 316 6 294 6 341 

% upowszechniania przedszkolnego  

i szkolnego dzieci w wieku 3–6 lat 
94% 95% 97% 99% 96% 

*Od 2019 r. ze względu na marginalną liczbę przypadków przestano zbierać dane . 

Źródło :  Wydział Edukacji UM w  Gliwicach  

 

7.2.2. Nauczanie dwujęzyczne 

W mieście działały gimnazja dwujęzyczne z językiem niemieckim oraz językiem angielskim. 

Od wprowadzenia reformy oświatowej w 2017 roku kształcenie dwujęzyczne odbywa się 

w szkołach podstawowych oraz liceach ogólnokształcących. Szkoły te nie tylko stwarzają 

możliwości pogłębienia znajomości języka obcego, ale również zapoznają uczniów z  historią, 

kulturą i obyczajami krajów niemieckojęzycznych i  anglojęzycznych.  

 

Tabela 142.  Kształcenie dwujęzyczne z językiem niemieckim w latach 2016–2020 (do poziomu 

szkoły średniej) w szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto Gliwice 

Wyszczególnienie  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Liczba uczniów  133 127 127 86 121 

Liczba oddziałów  5 5 5 3* 5 

Liczba uczniów podejmujących naukę  50 47 30 55 66 

*Reforma oświaty – wynik wygaśnięcia gimnazjów (kształcenie dwujęzyczne na poziomie klasy 7 i 8 szkoły podstawowej)  

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 

 

Tabela 143.  Kształcenie dwujęzyczne z językiem angielskim w latach 2016–2020 (do poziomu szkoły 

średniej) w szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto Gliwice 

Wyszczególnienie  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Liczba uczniów  323 362 380 361 466 

Liczba oddziałów  10 12 13 15 20 

Liczba uczniów podejmujących naukę  133 133 130 185 279 

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 
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Tabela 144.  Kształcenie dwujęzyczne z językiem angielskim w latach 2018–2020 w szkołach 

średnich publicznych prowadzonych przez Miasto Gliwice 

Wyszczególnienie  2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Liczba uczniów  288 578 610 

Liczba oddziałów 9 19 20 

Liczba absolwentów szkół gimnazjalnych  lub  

podstawowych podejmujących naukę w  liceum 

dwujęzycznym  

137 305 184 

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 

 

7.2.3. Egzamin maturalny 

Do egzaminu maturalnego w 2020 roku (i wszystkich wymaganych egzaminów ) przystąpiło  

738 uczniów liceów ogólnokształcących i  497 uczniów techników szkół prowadzonych przez 

Miasto Gliwice. 

 

Tabela 145.  Liczba absolwentów szkół publicznych prowadzonych przez Miasto Gliwice w latach 

2015–2020 

Wyszczególnienie  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Szkoła podstawowa  1 376 0* 0* 1 477 1 325 

Gimnazjum/oddziały gimnazjum  1 234 1 327 1 245 1 387 14 

Liceum ogólnokształcące  866 922 837 762 865 

Technikum 507 677 643 640 601 

Zasadnicza szkoła zawodowa  

(branżowa szkoła I stopnia na 

podbudowie gimnazjum) 

161 174 180 134 149 

Szkoła specjalna przysposabiająca do 

pracy 
5 9 16 16 17 

*Reforma oświaty .  

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 

 

Tabela 146.  Odsetek absolwentów szkół publicznych prowadzonych przez Miasto Gliwice, którzy 

zdali egzamin maturalny [%] 

Wyszczególnienie  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liceum ogólnokształcące  95,98 97,12 93,75 98,27 91,89% 

Technikum 77,89 78,25 83,59 80,81 74,24% 

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 
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7.2.4. Stypendia Prezydenta Miasta dla uzdolnionych uczniów  

Stypendium Prezydenta Miasta może być przyznane wybitnie uzdolnionym uczniom szkół 

podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych pobierających naukę 

na terenie Miasta Gliwice. Wniosek o przyznanie stypendium może zostać złożony za osiągnięcia 

ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny złożenia wniosku o  Stypendium Prezydenta 

Miasta . Średnia uzyskanych ocen w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej musi wynosić co najmniej 

4,0 w szkole ponadpodstawowej oraz co najmniej 5,0 w szkole podstawowej.  

 

Tabela 147.  Stypendia Prezydenta Miasta dla uzdolnionych uczniów w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba uczniów, którym przyznano 

stypendium 
38 46 51 86 52 

Łączna kwota przyznanych stypendiów [zł]  35 000 35 000 36 700 66 850 50 000 

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 

 

7.2.5. Kadra pedagogiczna 

Gliwicka oświata zatrudnia nauczycieli  na ok. 2,8 tys. etatach. Poziom wykształcenia kadry 

nauczycielskiej w szkołach publicznych i  placówkach oświatowych jest wysoki, zatrudniani 

są nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, z dużym doświadczeniem.  

 

Tabela 148.  Uczniowie i nauczyciele w szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto Gliwice  

w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  30.09.2016 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2020 

Liczba uczniów w szkołach* 19 409 19 254 19 467 19 913 19 975 

Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach 
4 765 5 020 5 119 5 117 5 116 

Liczba uczniów szkoły muzycznej 439 449 444 432 429 

Etaty nauczycieli w umowach 2 583,53 2 660,08 2 680,15 2 720,84 2 820,60 

Etaty przeliczeniowe nauczycieli  

wynikające z obowiązków 
2 800,98 2 930,11 3 008,51 3 140,43 3 313,03 

Liczba uczniów/dzieci przypadająca na  

1 etat przeliczeniowy nauczyciela 
8,8 8,4 8,3 8,1 8,1 

*W tym dzieci i młodzież w wieku 3–25 lat z upośledzeniem umysłowym w  stopniu głębokim, uczestniczący w  zajęciach 

rewalidacyjno-wychowawczych. 

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 
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Tabela 149.  Poziom wykształcenia kadry nauczycielskiej w publicznych szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice w stosunku do ogólnej liczby etatów 

w latach 2016–2020 [%] 

Wyszczególnienie  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Stopień naukowy doktora lub doktora 

habilitowanego, dyplom ukończenia 

studiów magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne 

93,88 94,15 94,20 93,72 93,31 

Dyplom ukończenia studiów 

magisterskich bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom ukończenia 

wyższych studiów zawodowych lub 

dyplom I stopnia i przygotowanie 

pedagogiczne 

4,97 5,07 5,07 5,20 5,73 

Dyplom ukończenia wyższych studiów 

zawodowych lub dyplom ukończenia 

studiów I stopnia bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom ukończenia 

kolegium 

0,31 0,6 0,14 0,39 0,18 

Pozostałe kwalifikacje 0,84 0,18 0,59 0,69 0,78 

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 

 

Tabela 150.  Nauczyciele w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Miasto Gliwice według posiadanego stopnia awansu zawodowego w latach 2016–2020 

[%] 

ROK 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Bez stopnia awansu 0,07 0,03 0,10 0,39 0,19 

Stażysta 3,06 3,45 4,01 5,15 4,31 

Kontraktowy 13,68 14,15 15,21 15,25 17,64 

Mianowany 22,44 21,55 19,39 18,79 16,84 

Dyplomowany 60,76 60,82 61,29 60,42 61,02 

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 

7.2.6. Nauczanie integracyjne, specjalne i indywidualne 

Miasto zapewnia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych kształcenie w  oddziałach 

integracyjnych i specjalnych oraz nauczanie indywidualne.  

W roku szkolnym 2020/2021 do 29 oddziałów integracyjnych i 5 oddziałów  specjalnych  

w przedszkolach, 73 oddziałów integracyjnych i 41 oddziałów specjalnych  w szkołach 

podstawowych, 6 oddziałów integracyjnych i 30 oddziałów specjalnych w  szkołach 

ponadpodstawowych uczęszczało 884 dzieci i młodzieży o  specjalnych potrzebach edukacyjnych 

(z uwzględnieniem uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu głębokim, 

uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych). Ponadto nauczaniem indywidualnym 

i zindywidualizowaną ścieżką edukacyjną objęto 76 dzieci i młodzieży.  
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Tabela 151.  Oddziały integracyjne i specjalne oraz nauczanie indywidualne i zindywidualizowana 

ścieżka edukacyjna w latach 2016–2020 w publicznych szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Gliwice 

Wyszczególnienie 
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Przedszkola  

(w tym oddziały 

„0” w SP) 

2016/2017 18 79 5 29 5 

2017/2018 23 92 5 32 4 

2018/2019 26 119 5 34 1 

2019/2020 27 132 5 34 1 

 2020/2021 29 131 5 29 1 

Szkoły 

podstawowe 

+ 

nauczanie 

indywidualne 

w ośrodku  

rewalidacyjno-

wychowawczym 

2016/2017 44 193 23 115 75 

2017/2018 53 234 29 154 64 

2018/2019 63 275 36 185 59 

2019/2020 66 286 43 222 84 

2020/2021 73 316 41 212 62 

Gimnazja 

(od 2017 r.  

oddziały 

gimnazjum w SP 

 i LO) 

2016/2017 4 19 22 133 29 

2017/2018 3 14 25 152 27 

2018/2019 1 4 12 56 14 

2019/2020      

Szkoły ponad-

gimnazjalne, 

ponadpodstawowe 

2016/2017 3 12 22 163 42 

2017/2018 3 11 13 78 26 

2018/2019 4 15 20 124 29 

2019/2020 5 21 27 172 27 

2020/2021 6 23 30 173 13 

Suma 

2016/2017 69 303 72 440 151 

2017/2018 82 351 72 416 121 

2018/2019 94 413 73 399 103 

2019/2020 98 439 75 428 112 

2020/2021 111 482 98 577 118 

*Od roku szkolnego 2018/2019 wprowadzono nową formę kształcenia – zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjną 

obejmującą zajęcia wychowania przedszkolnego/zajęcia edukacyjne realizowane przez ucznia wspólnie z oddziałem oraz 

indywidualnie z uczniem. 

Źródło:  Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 
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7.2.7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

 

Tabela 152.  Liczba opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz liczba dzieci objętych 

wspomaganiem w latach 2016–2020 w placówkach prowadzonych przez Miasto Gliwice 

Wyszczególnienie 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Liczba wydanych opinii o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju dziecka 
225 172 246 243 149* 

Liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 
290 338 364 316 263** 

*Od 01.09.2020 do 24.01.2021. 

**Stan na 24.01.2021. 

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 

 

7.2.8. Projekty 

 
Tabela 153.  Projekty z obszaru edukacji współfinansowane ze środków zewnętrznych w 2020 roku  

Nazwa projektu 
Okres  

realizacji 

Wydatki 

poniesione  

na realizację 

projektu do 

końca 2020 r. 

[tys. zł] 

Krótki opis projektu 

Mechanika najwyższych 

lotów 
2019–2021 416 

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych zawodów dla 50 

uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach, którzy 

będą mogli skorzystać m.in. z: doradztwa edukacyjno -

zawodowego, specjalistycznych szkoleń zawodowych, 

staży/praktyk u  pracodawców dla uczniów,  

specjalistycznych zajęć dodatkowych (3  moduły:  

teoretyczny zawodowy, językowy, praktyczny zawodowy) .  

Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane 

szkolenia i studia podyplomowe dla 10 nauczycieli  

zawodu/instruktorów oraz zakupione niezbędne 

wyposażenie do pracowni zawodowej.  

Nowe kwalifikacje 

zawodowe gwarancją 

zatrudnienia 

2019–2020 1 087 

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych zawodów dla  

48 uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, którzy 

będą mogli skorzystać m.in. z doradztwa edukacyjno -

zawodowego, specjalistycznych szkoleń zawodowych, 

staży/praktyk u pracodawców, specjalistycznych zajęć 

dodatkowych (3 moduły: teoretyczny zawodowy, j ęzykowy, 

praktyczny zawodowy) w kwalifikacjach: Wykonywanie  

i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,  

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów, Montaż urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej, Eksploatacja urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej, Montaż, eksploatacja i konserwacja 

urządzeń i instalacji chłodniczych, Montaż, eksploatacja  

i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych,  

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych  

i wykończeniowych, Projektowanie urządzanie i pielęgnacja 
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Nazwa projektu 
Okres  

realizacji 

Wydatki 

poniesione  

na realizację 

projektu do 

końca 2020 r. 

[tys. zł] 

Krótki opis projektu 

roślinnych obiektów architektury krajobrazu, Organizacja 

prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów 

małej architektury. Ponadto w ramach projektu zostaną 

zorganizowane szkolenia dla 10 nauczycieli 

zawodu/instruktorów oraz zakupione niezbędne 

wyposażenie do pracowni zawodowej.  

PROJEKT ZAKOŃCZONY 

Równe szanse, 

lepszy start - 

zwiększenie 

potencjału 

edukacyjnego  

z przygotowaniem 

osób z niepełnos-

prawnościami  

do zawodu  

w CKZiU nr 1 

 w Gliwicach 

2016–2020 3 684 

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie oraz 

remoncie istniejących obiektów dydaktycznych, co pozwoli 

na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych  

w urządzenia zgodne z oczekiwaniami potencjalnych 

pracodawców, a jednocześnie zwiększy dostępność szkoły 

dla osób niepełnosprawnych. Wyposażenie zakupione  

w ramach projektu będzie stanowiło nowe środki trwałe.  

Przewidziano zakup wyposażenia dla dwóch pracowni 

planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracowni 

przygotowania i ekspedycji śniadań, p racowni hotelarskiej,  

pracowni obsług, pracowni obsługi gości, pracowni obsługi  

turystycznej oraz pracowni turystyczno-geograficznej  

i warsztatów szkolnych.  

PROJEKT ZAKOŃCZONY 

Równe szanse, 

lepszy start II 
2018–2020 551 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 38 uczniów i 112 uczen-

nic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

(CKZiU) w Gliwicach oraz 20 nauczycieli zawodu (17 kobiet) 

od 3 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Cel: wzrost 

wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności uczniów 

oraz nauczycieli zawodu, stworzenie w CKZiU warunków 

kształcenia w danym zawodzie. Zadania: pogłębienie 

współpracy z przedsiębiorcami oraz zakup pomocy 

dydaktycznych do zajęć praktycznej nauki zawodu, 

wsparcie edukacyjno-zawodowe, organizacja kursów oraz 

staży u przedsiębiorców. Wskaźniki: rezultatu (liczba szkół 

wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS  – 2,  

liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu – 20), produktu (liczba uczniów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i prak -

tykach u pracodawcy – 80, liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego objętych wsparciem w programie  – 20, liczba  

szkół i  placówek kształcenia zawodowego doposażonych  

w programie – 2). 

NOWE 

UMIEJĘTNOŚCI - 

NOWE SZANSE 

2019–2021 522 

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 40 uczniów Zespołu 

Szkół Specjalnych, którzy będą mogli skorzystać z:  

doradztwa edukacyjno-zawodowego, dodatkowych warsz-

tatów specjalistycznych z zakresu gastronomii, jak carving, 

barista, dekoracja deserów, tortów oraz budownictwa ,   

praktyk u pracodawców dla uczniów. Ponadto w ramach 

projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla 4 nauczycieli  

oraz zakupione niezbędne wyposażenie do pracowni 

zawodowej.  
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Nazwa projektu 
Okres  

realizacji 

Wydatki 

poniesione  

na realizację 

projektu do 

końca 2020 r. 

[tys. zł] 

Krótki opis projektu 

Nowy uczeń - 

nowoczesna 

pracownia - 

nowatorski 

pracownik II 

2018–2020 1 528  

Projekt zakłada wsparcie w okresie 1.05.2018–31.12.2020, 

ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych 

wśród 324 uczniów (w tym 112 dziewcząt) oraz 20 nau -

czycieli (w tym 11 kobiet) technikum, branżowej szkoły  

I stopnia w Górnośląskim Centrum Edukacji (GCE) w Gliwi -

cach. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów, dodatkowych 

zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, zajęć 

laboratoryjnych na Politechnice Śląskiej, staży zawo -

dowych, doposażenie pracowni nauki zawodu. W wyniku 

zaplanowanych zadań zostaną osiągnięte zaplanowane 

wskaźniki: rezultatu (liczba szkół wykorzystujących 

doposażenie zakupione dzięki EFS  – 2, liczba nauczycieli 

kształcenia zawodowego, którzy uzyskali kwalifikacje lub 

nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 20),  

produktu (liczba uczniów szkół zawodowych uczestniczą-

cych w stażach u pracodawcy  – 195, liczba nauczycieli  

kształcenia zawodowego objętych wsparciem  – 20, liczba  

doposażonych placówek kształcenia zawodowego – 2). 

Otwieramy drzwi 

do wiedzy – Szkoła 

Podstawowa nr 18 

im. Jana Pawła II  

w ZSP nr 8  

w Gliwicach 

2019–2020 386 

Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrak -

cyjności oferty edukacyjnej realizowanej w Szkole 

Podstawowej nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach 

w powiązaniu z rozwojem wśród 198 uczniów i uczennic 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 

pokonywaniem niepowodzeń szkolnych wynikających  ze 

specyficznych potrzeb rozwojowych uczniów. Stan ten 

zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć 

dydaktycznych z matematyki, informatyki, przedmiotów 

przyrodniczych oraz języka angielskiego ,  a także zajęć  

o charakterze terapeutycznym. Do osiągnięcia tak sformu-

łowanego celu przyczyni się również rozwój kompetencji 

zawodowych 20 nauczycielek oraz doposażenie szkoły  

w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt. 

REALIZATOR PROJEKTU: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 

NR 8 W GLIWICACH 

PROJEKT ZAKOŃCZONY 

Przedszkole da Ci 

szansę – 

utworzenie 

dodatkowych 

miejsc  

w Przedszkolu 

Miejskim nr 43  

w Gliwicach wraz  

z podwyższeniem 

jakości oferty 

edukacyjnej 

2018–2020 457 

Głównym celem projektu jest zwiększenie o 25 miejsc dla 

dzieci 3- i 4-letnich w Przedszkolu Miejskim nr 43 (dalej PM 

43) w Gliwicach oraz podwyższenie jakości oferty 

edukacyjnej poprzez włączenie do programu nauczania 

skorelowanych, kompleksowo rozwijających zajęć 

dodatkowych. Wszystkie formy zajęć oraz obsługa projektu  

skupiona będzie w nowo wybudowanym budynku 

przedszkola. Grupę docelową stanowić będzie 100 dzieci, 

uczęszczających do PM  43 w okresie 1.09.2018–29.02.2020, 

12 nauczycieli oraz rodzice. W tym celu konieczny jest 

zakup odpowiedniego wyposażenia, zapewnienie  

materiałów na realizację tych zajęć i zatrudnienie 

niezbędnego personelu. Planowane jest również 
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Nazwa projektu 
Okres  

realizacji 

Wydatki 

poniesione  

na realizację 

projektu do 

końca 2020 r. 

[tys. zł] 

Krótki opis projektu 

realizowanie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli, 

dostosowujących ich kompetencje do specyfiki 

prowadzonych zajęć, które również podniosą jakość oferty 

edukacyjnej PM 43.Ponadto zakłada się wydłużenie czasu 

pracy przedszkola zgodnie z potrzebami rodziców oraz 

zaangażowanie wszystkich uczestników w tworzenie placu 

zabaw. 

PROJEKT ZAKOŃCZONY 

Utworzenie 

nowych miejsc 

wraz 

podniesieniem 

oferty edukacji  

w gliwickich 

przedszkolach 

2018–2020 1 725 

Projekt dotyczy utworzenia ok. 140 miejsc przedszkolnych 

przy ZSO 2, ZSO 4, ZSO 5, Z-SP 3, zajęcia dodatkowe oraz 

dokształcenie nauczycieli.  

PROJEKT ZAKOŃCZONY 

W przyszłość  

z dobrym 

zawodem  

z Zespołem Szkół 

Ekonomiczno-

Technicznych  

w Gliwicach 

2018–2020 841 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudniania 

wśród 152 uczniów technikum uczęszczających do Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach. Cel zostanie 

osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć 

specjalistycznych przygotowujących do egzaminów 

zawodowych, organizację kursów dających uczniom 

możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i up -

rawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, 

organizację staży zawodowych ,  doradztwo zawodowe oraz 

włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację 

zawodową uczniów. Nastąpi też doposażenie pracowni 

nauki zawodu. REALIZATOR PROJEKTU: ZESPÓŁ SZKÓŁ 

EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH W GLIWICACH. 

PROJEKT ZAKOŃCZONY 

Z psychomotoryką 

przez świat 
2019–2021 196 

Celem projektu jest wzrost efektywności i umiejętności 

przyswajania kompetencji matematyczno-przyrodniczych  

w grupie 64 osób (w tym 28 kobiet) – uczniów z niepeł-

nosprawnościami, uczęszczających do szkoły podstawowej 

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7  

w Gliwicach, osiągnięty do 31 marca 2021 roku dzięki 

wdrożeniu w tej placówce eksperymentalnej metody 

psychomotoryki, z jednoczesnym wyposażeniem 20 nauczy-

ciel i (w tym 18 kobiet) w wiedzę i kompetencje w zakresie 

posługiwania się tą metodą w praktyce nauczania 

kompetencji matematyczno-przyrodniczych. REALIZATOR: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W GLIWICACH  

Źródło: Wydział Edukacji UM w  Gliwicach 
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7.2.9. Szkolnictwo wyższe 

Największą i najstarszą szkołą wyższą w Gliwicach jest Politechnika Śląska. W jej skład wchodzą 

także: Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Pedagogiczne. Na terenie miasta znajduje się też 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.  

 

Tabela 154.  Liczba studiujących w Gliwicach w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba studentów ogółem, w  tym: 21 960 20 643 18 868 18 789 17 970 

-  Politechnika Śląska*  21 366 20 064 18 415 18 368 17 530 

-  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  594 579 453 421 440 

Liczba studiujących mieszkańców Gliwic na 

terenie miasta ogółem, w tym: 
1525 1 085  1 354 1 625 1 262 

-  Politechnika Śląska*  1 399 961 1 257 1 534 1 157 

-  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  126 124 97 91 105 

Liczba studentów spoza terenu 

miasta studiujących w  Gliwicach 

ogółem, w tym: 

15 186 14 596 12 969 13 055 12 183 

-  Politechnika Śląska*  14 718 14 141  12 613 12 395 11 850 

-  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  468 455 356 330 333 

Liczba studentów zagranicznych, w tym: 105 172 210 421 379 

-  Politechnika Śląska*  96 169 208 419 377 

-  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  9 3 2 2 2 

Liczba absolwentów uczelni 

wyższych ogółem, w  tym: 
6 840 8 119  6 323 5 892 4 941 

- Politechnika Śląska*  6 734 7 664 5 744 5 189 4 725 

-  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  106 455 579 703 216  

*W tym Kolegium Języków  Obcych Politechniki Śląskiej oraz Kolegium Pedagogiczne . 

Źródło: Politechnika Śląska, w  tym Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Pedagogiczne, Wyższa Szkoła 

Bezpieczeństwa 
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Tabela 155.  Liczba uczelni oraz liczba oferowanych kierunków kształcenia na uczelniach w latach 

2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba uczelni w mieście 3 2 2 2 2 

Liczba oferowanych kierunków 

kształcenia na uczelniach wyższych 

ogółem, w tym: 

46 50  51 56 63 

-  Politechnika Śląska  43 47  48 53 60 

-  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  3 3 3 3 3 

Kierunki stacjonarne ogółem, w  tym: 46 50  51 56 63 

-  Politechnika Śląska  43 47 48 53 60 

-  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  3 3 3 3 3 

Kierunki niestacjonarne ogółem, w  tym: 26 25  27 27 27 

-  Politechnika Śląska  23 22 24 24 24 

-  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  3 3 3 3 3 

Nowo utworzone kierunki ogółem,  

w tym: 
3 8  2 5 0 

-  Politechnika Śląska  3  5 2 5 0 

-  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  0 3 0 0 0 

Pozycja Politechniki Śląskiej  

w Rankingu Szkół Wyższych 

Perspektywy  

7 5  4 6 7 

Źródło: Politechnika Śląska, w  tym Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Pedagogiczne, Wyższa Szkoła 

Bezpieczeństwa ,  http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-akademickich/types/uczelnie-techniczne 

 

Tabela 156.  Liczba firm współpracujących z uczelniami wyższymi w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba firm współpracujących ogółem,  

w tym: 
1 389 1 418 1 479 1 585 1 848 

-  z Politechniką Śląską  1 205 1 174 1 228 1311 1 650 

-  z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa  184 244 251 274 198 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Politechniki Śląskiej i  Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  

 

 

  

http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-akademickich/types/uczelnie-techniczne
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Infografika 8. Liczba wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej  

przez Politechnikę Śląską w latach 2016–2020 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z  Politechniki Śląskiej  

 

 

Infografika 9. Liczba zgłoszonych dóbr intelektualnych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej 

Polskiej przez Politechnikę Śląską w latach 2016–2020 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z  Politechniki Śląskiej  

 
Ponadto w 2020 roku pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej dokonali 108 zgłoszeń do bazy 

dóbr intelektualnych tejże uczelni, administrowanej przez Centrum Inkubacji i Transferu 

Technologii. Do Europejskiego Urzędu Patentowego zgłoszono 4 dobra intelektualne.  
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7.3. Sport 

 

7.3.1. Obiekty i infrastruktura 

Gliwice dysponują coraz szerszym zapleczem rekreacyjno-sportowym. Miasto może pochwalić się 

bogatą infrastrukturą. W 2011 roku w Gliwicach otwarto nowoczesną arenę piłkarską dostosowaną 

do wymogów PZPN-u i UEFA – z boiskiem o wymiarach 105×68 m, podgrzewaną murawą, 

zadaszoną trybuną i trzykondygnacyjnym budynkiem klubowym. Stadion jest miejscem 

sportowych zmagań Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA. Obiekt może pomieścić 10 tys. 

widzów. Od 2014 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice  funkcjonuje specjalny 

wyciąg i 270-metrowy tor dla pasjonatów wakeboardu . Konstrukcja wyciągu pozwala  na swobodne 

pływanie po wyznaczonym torze początkującym,  a także wykonywanie trików zawansowanym 

użytkownikom. Na miejscu funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu.  

Przy ul. Syriusza w 2017 r. otwarto arenę lekkoatletyczną. Obiekt wyposażony jest  

w pełnowymiarową bieżnię okólną, sektor rzutów, skocznie do skoku wzwyż i  skoku o tyczce oraz 

do skoku w dal i trójskoku. Jest także rzutnia do  pchnięcia kulą oraz do rzutu młotem i  oszczepem. 

Widownia może pomieścić pół tysiąca widzów.  

W maju 2018 r. została oddana do użytku Arena Gliwice – jedna z najnowocześniejszych  

i największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. Dzięki przyjętym rozwiązaniom w  gliwickiej 

hali przy ul. Akademickiej 50 można przeprowadzać zawody sportowe między innymi w  lekko-

atletyce, tenisie, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, halowej piłce nożnej oraz boksie. W 2019  

roku odbył się tu np. mecz siatkówki mistrzowskiej drużyny Polski z reprezentacją Niemiec, walka 

mistrzów MMA Mameda Khalidova i Scotta Askhama czy Mistrzostwa Europy Ju Jitsu NeWaza 

NoGi.  

W całym kompleksie dominuje budynek hali głównej, która pomieści ponad 17 tys. widzów.  

 

Tabela 157.  Obiekty sportowe i rekreacyjne w Gliwicach aktywne w 2020 roku 

OBIEKT ADRES / ZARZĄDZAJĄCY 

Boiska do siatkówki plażowej  

i koszykówki ulicznej  
ul. Akademicka 26 / Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej  

Boisko wielofunkcyjne „Orlik 2012”  ul. Jasna / MZUK 

Boisko do mini piłki nożnej przy  

stadionie GKS „PIAST”  
ul. Okrzei 20 / GKS „PIAST” S.A. 

Boisko do piłki nożnej plażowej  ul. Płocka 16 / ZSO 12 

Boisko GKS PIAST S.A. ul. Sokoła / GKS „PIAST” S.A.  

Boisko KKS „KOLEJARZ”  ul. Sportowa / KKS „KOLEJARZ” 

Boisko sportowe ul. Kujawska / Politechnika Śląska 

Boisko sportowe ul. Spacerowa / Fundacja Rozwoju Sportu Espanola  

Boisko trawiaste ul. Radomska / MZUK 

Boisko trawiaste ul. Niezapominajki / MZUK 

https://www.piast-gliwice.eu/
https://mzuk.gliwice.pl/jednostka/osrodek-wypoczynkowy-czechowice-2/
https://gliwice.eu/wizytowka/stadiony/arena-lekkoatletyczna-0
https://arenagliwice.com/
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OBIEKT ADRES / ZARZĄDZAJĄCY 

Boisko trawiaste ul. Orkana 8 / GTW Gliwice 

Boisko trawiaste ul. Rybitwy / PIAST GLIWICE 

Boisko sportowe „Piaskowa Dolina”  ul. Piaskowa / MZUK 

Boisko wielofunkcyjne  

(ze sztuczną nawierzchnią)  
ul. Bema / Spółdzielnia Mieszkaniowa  

Boisko wielofunkcyjne  

(ze sztuczną nawierzchnią)  
ul. Kopernika 63 / ZS-P nr 2 

Boisko wielofunkcyjne  

(ze sztuczną nawierzchnią)  
ul. Reymonta 18 / SP nr 21 

Hala sportowa ul. Jasna 31 / KARTEL 

Hala sportowa ul. Akademicka 26 / Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej  

Hala sportowa ul. Kaszubska 28 / Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej  

Hala sportowa ul. Orląt Śląskich 25 / ZSO nr 4 

Hala sportowa ul. Kozielska 39 / ZS-P nr 5 

Hala sportowa ul. Okrzei 20 / GCE 

Hala sportowa ul. Sikornik 34 / ZSO nr 5 

Hala sportowa ul. Chorzowska 5 / firma prywatna 

Hala sportowa ul. Górnych Wałów 29 /  firma prywatna 

Hala tenisowa ul. Akademicka 31 / Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej  

Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”  
ul. Sikorskiego 130 / MZUK (remont – od połowy 

listopada 2019 r. do końca stycznia 2021 r.) 

Hala szermiercza GKS PIAST Gliwice  ul. Warszawska 35 / GKS „PIAST”  

Kąpielisko Leśne  ul. Toszecka 137 / MZUK 

Kompleks boisk wielofunkcyjnych 

wraz z bieżnią okólną  
ul. Sikornik 34 / ZSO nr 5 

Korty tenisowe ul. Kosynierów 6 / MZUK 

Korty tenisowe ul. Akademicka 26 / Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej  

Korty tenisowe ul. Sikorskiego 132 / „PARK” klub tenisowy  

Korty tenisowe ul. Knurowska 2a / firma prywatna 

Kryta pływalnia  ul. M. Strzody 4 / SP nr 28 
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OBIEKT ADRES / ZARZĄDZAJĄCY 

Kryta pływalnia  ul. Wrzosowa 14 / SP nr 32 

Kryta pływalnia „Mewa”  ul. Mewy 36 / MZUK 

Kryta pływalnia „Olimpijczyk”  ul. Oriona 120 / MZUK 

Kryta pływalnia „Delfin” i hala widowiskowo-

sportowa 
ul. Warszawska 35 /MZUK 

Kryta pływalnia „NEPTUN”  ul. Dzionkarzy / firma prywatna (IQ Service) 

Lodowisko „TAFLA”  ul. Akademicka 26 / Ośrodek Sportu Pol itechniki Śląskiej  

Lodowisko mobilne PIRUET ul. Oriona, teren Kąpieliska Leśnego  / MZUK 

Lotnisko Aeroklubu Gliwickiego Lotnisko Gliwice / Aeroklub Gliwicki 

Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice  ul. Ziemięcicka 62 / MZUK 

Palmiarnia Miejska ul. Fredry 6 / MZUK 

Stadion GKS „PIAST” S.A.  ul. Okrzei 20 / GKS „PIAST” S.A. 

Stadion GKS „PIAST”  ul. Robotnicza / GKS „PIAST”  

Stadion KS „SOŚNICA”  

ul. Dzionkarzy 54 / Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka 

Akcyjna w Bytomiu – obiekt sprzedany, nowy właściciel 

Avandis Sp. z o.o. 

Stadion piłkarski Gliwice  Ostropa ul. Lekarska 5 / MZUK 

Stadion piłkarski Gliwice  Łabędy  ul. Fiołkowa 26 / MZUK 

Bokserska sala sportowa ul. Kozielska 1 / GUKS Carbo 

Boisko wielofunkcyjne  ul. Sadowa / MZUK 

Boisko trawiaste ul. Elsnera / MZUK 

Centrum Kulturalno-Sportowe „Łabędź”  ul. Partyzantów 25 / ZSO 2 

Arena lekkoatletyczna ul. Syriusza 30 / GKS „PIAST”  

Hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwic ul. Akademicka 50 / Arena Operator Sp. z o.o. 

Źródło: Wydział Kultury i Sportu  UM w Gliwicach 

 

Tabela 158.  Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Gliwicach w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Obiekty sportowe i rekreacyjne 140 142 139 138 138 

Kluby 90 95 97 91 88 

Sekcje sportowe 55 56 56 57 57 
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Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Trasy rowerowe (w km) 97,25 - 105,25 107,31 123,05 

Cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne 70 69 69 66 51 

Źródło: Wydział Kultury i Sportu  UM w Gliwicach, Wydział Usług Komunalnych UM w  Gliwicach 

 

Tabela 159.  Wykaz sekcji sportowych – stan na 31 grudnia 2020 roku  

aikido iaido modelarstwa lotniczego szachowa 

badmintona jeździecka narciarstwa alpejskiego szermiercza 

beachsoccera ju-jitsu gimnastyki sportowej szybowcowa 

boksu tajskiego kajakarska piłki nożnej tańca towarzyskiego 

bokserska kickboxingu piłki ręcznej tenisa stołowego 

brydża sportowego kitesurfingu taekwon-do tenisa ziemnego 

capoeiry karate piłki siatkowej trialu 

curlingu karate kyokushin pływacka triatlonu 

e-sportowa orientacji sportowej pole sport trójboju siłowego 

baseballa kolarska samolotowa unihokeja 

futsalu kobiet kolarstwa górskiego snowboardowa wakeboardu 

judo koszykówki spadochronowa windsurfingu 

futsalu mężczyzn lekkiej atletyki sportów samochodowych wspinaczkowa 

hokeja na trawie MMA strzelectwa sportowego żeglarska 

kalisteniki    

Źródło: Wydział Kultury i Sportu  UM w Gliwicach 

 

7.3.2. Wydarzenia sportowo-rekreacyjne 

 
Tabela 160.  Sport w mieście w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba imprez sportowych i  rekreacyjnych  

o zasięgu ponadlokalnym  
73 69 68 66 51** 

Liczba zespołów w  najwyższych ligach 

rozgrywkowych* 
4 5 5 6 4 

Liczba obiektów sportowych dostosowanych do 

standardów koniecznych do realizacji rozgrywek 

ligowych 

11 12 13 13 13 

*Gliwicki Klub Sportowy PIAST S.A., Akademia Szachowa Gliwice, Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice, Gliwickie Towarzystwo 

Futsalu, Gliwickie Towarzystwo Koszykówki, Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu. 

**Spadek liczby imprez jest spowodowany epidemią COVID-19. 

Źródło: Wydział Kultury i Sportu  UM w Gliwicach 
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Tabela 161.  Wykaz i krótka charakterystyka cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych w latach 

2016–2020 

Nazwa imprezy 
Organizator 

wiodący 
Termin Krótka charakterystyka  

Młodzieżowe Mistrzostwa 

Śląska w Futsalu 

Gliwickie 

Stowarzyszenie 

Futsalu 

styczeń Zawody młodzieżowe 

Szermierczy Międzynarodowy 

Turniej „Muszkieter – Trophy”  
SzKS „Muszkieter” marzec 

Turniej w szpadzie dla juniorów 

młodszych, młodzików i dzieci 

Mistrzostwa Polski Juniorów  

w pływaniu 
MZUK, PZP marzec Zawody młodzieżowe 

Otwarte Mistrzostwa Gliwic 

Dzieci w Badmintonie 
UKS „Kometa” marzec, wrzesień 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

Puchar Europy w Szpadzie 

Mężczyzn oraz 

Międzynarodowy Turniej  

o Stalową Klingę Hutnika  

 i Memoriał A. Franza 

GKS Piast Gliwice kwiecień 

Turniej indywidualny i drużynowy  

w szpadzie mężczyzn, zawody 

międzynarodowe 

(w 2020 r. nie odbył się)* 

Mistrzostwa Polski Modeli 

Latających Małych Form  

i Latających Skrzydeł  

Gliwickie 

Stowarzyszenie 

Modelarzy Lotniczych 

kwiecień Zawody młodzieżowe 

Wiosenne Biegi Przełajowe  

o Puchar Komety 
UKS „Kometa” kwiecień Zawody młodzieżowe  

Rodzinne Zawody Pływackie 
„SiKReT” Gliwice, 

MZUK 
kwiecień 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

Gliwicki Turniej Karate 

Kyokushin dla Dzieci  

i Młodzieży 

Gliwicki Klub Karate 

Kyokushin 
kwiecień 

Zawody młodzieżowe w karate 

kyokushin 

Otwarte Mistrzostwa LOK 2020 

LOK – Biuro Śląskiego 

Zarządu 

Wojewódzkiego 

kwiecień Zawody młodzieżowe w żeglarstwie 

Gliwicka Liga Pływacka  MZUK 
kwiecień, maj, 

czerwiec 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

Grand Prix Gliwic w Tenisie 

Stołowym 

Klub Tenisa 

Stołowego Gliwice 

kwiecień, maj, 

czerwiec 
Zawody młodzieżowe 

Mistrzostwa Polski Modeli 

Latających Juniorów 

Młodszych 

Gliwickie 

Stowarzyszenie 

Modelarzy Lotniczych 

maj 
Zawody młodzieżowe 

(w 2020 r. nie odbyły się)* 

Zawody w Ramach Światowego 

Dnia Orientacji Sportowej  
UKS Kometa maj 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

Młodzieżowy Rajd Kolarski  
Oddział PTTK Ziemi 

Gliwickiej 
maj 

Impreza popularyzująca turystykę 

rowerową (w 2020 r. nie odbył się)* 
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Nazwa imprezy 
Organizator 

wiodący 
Termin Krótka charakterystyka  

Rajd Szlakami Powstań 

Śląskich  

Oddział PTTK Ziemi 

Gliwickiej 
maj 

Impreza dla młodzieży szkolnej  

(w 2020 r. nie odbył się)* 

Eko-Rajd Gliwice 
Grupa Kolarska 

„Gliwice” 
maj 

Ogólnomiejska impreza kolarska dla 

szkół podstawowych i gimnazjalnych 

Mistrzostwa Gliwic Szkół 

Podstawowych w Orientacji 

Sportowej 

UKS „Kometa” maj 
Impreza dla uczniów szkół 

podstawowych 

Wiosenne Biegi Przełajowe  

o Puchar Komety  
UKS „Kometa maj 

Impreza dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Zawsze Pier(w)si Fundacja „W Biegu” maj 
Ogólnodostępna impreza biegowa 

(w 2020 r. nie odbyła się)* 

Ogólnopolski Turniej 

Szachowy Dla Dzieci  

i Młodzieży z Okazji Dnia 

Dziecka 

AZS „Gliwice” maj, czerwiec 
Zawody młodzieżowe 

(w 2020 r. nie odbył się)* 

Grand Prix Gliwic w siatkówce 

plażowej  
MZUK, SiKReT maj, czerwiec 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

Gliwicki Bieg Uliczny  

pod Patronatem Prezydenta 

Miasta 

UKS „Kometa” maj, czerwiec 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców miasta 

(w 2020 r. nie odbył się)* 

Turniej Koszykówki Ulicznej  
Gliwickie Towarzystwo 

Koszykówki 
maj, czerwiec 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców miasta 

Międzynarodowy Turniej Judo 

Dzieci z Okazji Dnia Dziecka 
AZS „Gliwice” maj, czerwiec Zawody młodzieżowe 

Puchar Prezydenta Gliwic  

w Kolarstwie Górskim  
Reja, MZUK czerwiec, wrzesień 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

„Akcja Lato”  
Oddział PTTK Ziemi 

Gliwickiej 
maj, wrzesień Wycieczki dla dzieci i młodzieży 

„Święto Roweru”  
Oddział PTTK Ziemi 

Gliwickiej 
czerwiec 

Ogólnodostępny rajd kolarski 

 (w 2020 r. nie odbył się)* 

Gliwice Na Topie UKS Repsznur 
czerwiec, 

październik 

Zawody młodzieżowe we wspinaczce 

(w 2020 r. nie odbył się)* 

Piłkarskie lato z  MZUK-iem MZUK lipiec, sierpień Impreza ogólnodostępna dla dzieci 

Akacje na skateparku MZUK lipiec, sierpień 
Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

Orkana Campus Stowarzyszenie GTW lipiec, sierpień Impreza ogólnodostępna dla dzieci 

Tenisowe Wakacje MZUK lipiec, sierpień Impreza ogólnodostępna dla dzieci 
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Nazwa imprezy 
Organizator 

wiodący 
Termin Krótka charakterystyka  

Rowerowe Pożegnanie Wakacji  
Oddział PTTK Ziemi 

Gliwickiej 
sierpień 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców (w 2020 r. nie odbyła się)* 

Mistrzostwa Gliwic  

w Siatkówce Plażowej  
SiKReT Gliwice sierpień 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

Mistrzostwa Polski w Tenisie 
Fundacja Radan, 

MZUK 
wrzesień Impreza ogólnopolska 

Zlot Młodzieży w OW „Buk” 
Oddział PTTK Ziemi 

Gliwickiej 
wrzesień 

Integracyjna impreza sportowa dla 

dzieci i młodzieży  

(w 2020 r. nie odbył się)* 

Memoriał Lekkoatletyczny im.  

Zenona Sęka  
GKS Piast wrzesień Zawody młodzieżowe 

Barbórkowe Marsze na 

Orientację i Nocne Marsze na 

Orientację  

Oddział PTTK Ziemi 

Gliwickiej 
grudzień 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

Międzynarodowe Mistrzostwa 

Śląska w Boksie 
GUKS „Carbo” wrzesień Zawody międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski Modeli 

Szybowców Sterowanych 

Mechanicznie 

Gliwickie 

Stowarzyszenie 

Modelarzy Lotniczych 

wrzesień Zawody młodzieżowe 

Turniej siatkówki kobiet 

„Gliwice Przyszłość jest Tu”  
AZS Gliwice wrzesień 

Międzynarodowy turniej siatkówki 

kobiet 

Amatorskie Mistrzostwa Gliwic 

w tenisie o Puchar Prezydenta 

Miasta 

MZUK wrzesień 
Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

Puchar Juniorów Młodszych  

w szpadzie dziewcząt  

i chłopców 

GKS Piast Gliwice październik Zawody młodzieżowe 

Międzynarodowy Turniej Judo 

w Kategorii Open Pod 

Patronatem Prezydenta Miasta 

Złoto Shoguna  

AZS „Gliwice” październik 
Zawody międzynarodowe 

(w 2020 r. nie odbył się)* 

Zakończenie Sezonu 

Kolarskiego 

Oddział PTTK Ziemi 

Gliwickiej 
październik 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

Ogólnopolski Festiwal 

Latawcowy 

Gliwickie 

Stowarzyszenie 

Modelarzy Lotniczych 

październik 
Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

Półmaraton Gliwicki  
Fundacja Bieg 

Rzeźnika 
październik 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

(w 2020 r. nie odbył się)* 
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Nazwa imprezy 
Organizator 

wiodący 
Termin Krótka charakterystyka  

MP Niesłyszących Kobiet  

i Mężczyzn w Streetballu  

Stowarzyszenie 

Sportowe 

Niesłyszących MIG 

wrzesień 
Zawody sportowe dla młodzieży  

i seniorów 

Ogólnopolski Puchar Polski  

w koszykówce mężczyzn 

Stowarzyszenie 

Sportowe 

Niesłyszących MIG 

październik 
Zawody sportowe dla młodzieży  

i seniorów 

Puchar Polski Niesłyszących  

w Piłce Siatkowej Mężczyzn  

Stowarzyszenie 

Sportowe 

Niesłyszących MIG 

październik 
Zawody sportowe dla młodzieży  

i seniorów 

Puchar Europy Juniorów  

w pływaniu płetwach  
PZP listopad Zawody młodzieżowe 

Zawody Modeli Halowych dla 

Dzieci i Młodzieży 

Gliwickie 

Stowarzyszenie 

Modelarzy Lotniczych 

listopad 
Impreza organizowana w ramach 

obchodów Święta Niepodległości 

Turniej Piłki Nożnej z  Okazji 

Święta Niepodległości  
GKS Piast listopad 

Zawody młodzieżowe 

(w 2020 r. nie odbył się)* 

Otwarte Akademickie 

Mistrzostwa Polski Juniorów 

Młodszych w Judo 

AZS Gliwice listopad 
Impreza ogólnopolska 

(w 2020 r. nie odbyły się)* 

Mistrzostwa Gliwic Modeli 

Halowych 

Gliwickie 

Stowarzyszenie 

Modelarzy Lotniczych 

listopad Zawody młodzieżowe 

Gliwice Curling Cup AZS Gliwice listopad Zawody młodzieżowe 

Otwarte Mistrzostwa Gliwic  

w Tenisie Stołowym  

Klub Tenisa 

Stołowego Gliwice 
listopad 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców 

Drużynowe Mistrzostwa Polski 

Juniorów Młodszych i  Juniorek 

Młodszych w Judo 

AZS Politechniki 

Śląskiej 
listopad 

Impreza ogólnopolska 

(w 2020 r. nie odbyły się)* 

Międzynarodowy Mikołajkowy 

Turniej Judo dla Dzieci 
AZS Gliwice grudzień 

Zawody młodzieżowe 

(w 2020 r. nie odbył się)* 

Ogólnopolski Mikołajkowy 

Turniej Szachowy Dla Dzieci 
AZS Gliwice listopad, grudzień 

Zawody dla dzieci i młodzieży do lat 13 

(w 2020 r. nie odbył się)* 

Bijemy Rekordy Gliwic SiKReT Gliwice, MZUK grudzień 

Impreza ogólnodostępna dla 

mieszkańców  

 (w 2020 nie odbyła się)* 

*Część imprez nie odbyła się w związku z epidemią COVID -19. 

Źródło: Wydział Kultury i Sportu  UM w Gliwicach 
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Tabela 162.  Struktura wydatków na działalność sportowo-rekreacyjną w latach 2016–2020  

Wyszczególnienie  2016 2017 2018* 2019 2020 

Wydatki ogółem [tys. zł] 16 128 17 862 19 875 20 151 13 995 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca 

zameldowanego na pobyt stały [zł]  
94,17 105,61 118,78 121,79 85,65 

Środki finansowe dla gminnych 

instytucji i placówek na 

upowszechnianie kultury fizycznej 

(MZUK) [tys. zł] 

491  443  461 422 125 

Środki finansowe przekazywane  

w formie dotacji dla innych 

podmiotów, prowadzących działalność 

sportowo-rekreacyjną [tys.  zł] 

15 637 17 419 19 414  19 729 13 870**** 

Liczba przedsięwzięć sportowo-

rekreacyjnych z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej, 

finansowanych i dofinansowanych  

z budżetu miasta [szt.] ** 

243 198 202 214 116 

Łączna kwota środków wydatkowanych 

na przedsięwzięcia z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej  

[tys. zł]*** 

941 1 031     1 456 1 321 846 

Średnia kwota dotacji w  przeliczeniu 

na 1 przedsięwzięcie [tys. zł]  
3,9 5,2 7,2 6,2 11,8 

Liczba imprez sportowo-rekreacyjnych, 

objętych patronatem Prezydenta Miasta lub 

Przewodniczącego Rady Miejskiej [szt.]– bez 

podziału na dofinansowane  

i niedofinansowane z budżetu miasta 

46 38 39 42 17 

*Część imprez sportowo-rekreacyjnych objętych patronatem Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miejskiej 

pokrywa się z  liczbą przedsięwzięć finansowanych i dofinansowanych z budżetu miasta .  

**2016 r. – 76 KP, 82 MZUK i 85 SZS, 2017 r. – 49 KP, 60 MZUK i 89 SZS, 2018 r. – 60 KP, 69 MZUK i 73 SZS, 2019 r. – 

KP 75, MZUK 75 i SZS 64, 2020 r. – KP 61, MZUK 26 i SZS 29. 

***2016 r. – 450 tys. zł KP i 491 tys. zł MZUK, 2017  r. – 588 tys. zł KP i  443 tys. zł MZUK, 2018 r. – 995 tys. zł KP i 461 

tys. zł MZUK, 2019 r. – 899 tys. zł KP i 422 tys. zł MZUK, 2020 r. – KP 721tys. zł i 125 tys. z ł MZUK .  

****Niższa wartość wynika z mniejszego o 6 mln zł dofinansowania dla GKS Piast SA .  

Źródło: Wydział Kultury i Sportu UM w Gliwicach, Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
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8. Bezpieczeństwo i porządek 
 
Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z  priorytetów aktywności władz Gliwic. Poziom 

bezpieczeństwa w mieście jest weryfikowany na podstawie obiektywnych wskaźników . 

 

 

8.1. Przestępczość 

Tabela 163.  Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych dla terenu Gliwic i powiatu 

gliwickiego* w latach 2016–2020 

Wszczęte postępowania 2016 2017 2018 2019 2020 

Przestępczość ogółem 6 807 6 299 7 052 6 965 6570 

Przestępczość kryminalna ogółem, w tym:  5 113 4 725 5 461 5 049 4764 

- rozbój lub wymuszenie rozbójnicze  115 60 47 54 44 

- kradzież z włamaniem  627 463 428 449 439 

- kradzież 1 330 1 036 880 860 916 

- kradzież samochodu 188 166 101 73 54 

- bójka lub pobicie 74 72 70 60 49 

- zabójstwa 6 1 4 1 2 

- uszczerbek na zdrowiu 183 228 200 195 194 

- zgwałcenia 9 29 23 35 25 

- uszkodzenie rzeczy 651 618 505 497 446 

Przestępczość gospodarcza  711 731 862 1 153 1017 

Przestępczość narkotykowa 170 162 128 176 136 

*System zbierania danych statystycznych KMP nie pozwala na wyszczególnienie danych tylko dla Gliwic .  

Źródło :Komenda Miejska Policji w Gliwicach  
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Tabela 164.  Wykrywalność przestępstw dla terenu Gliwic i powiatu gliwickiego* w latach  

2016–2020 [%]  

Wykrywalność 2016 2017 2018 2019 2020 

Przestępczość ogółem 62,6 68,8 70,4 70,8 71,6 

Przestępczość kryminalna ogółem,  

w tym: 
56,6 57,3 66,4 65,5 63,4 

- rozbój lub wymuszenie rozbójnicze  71,9 79,3 74,1 77,6 83,3 

- kradzież z włamaniem  34,8 34,4 65,6 63,8 60,0 

- kradzież 40,6 23,6 28,7 34,7 36,7 

- kradzież samochodu 4,5 8,2 10,5 13,3 10,0 

- bójka lub pobicie 56,1 73,2 80,8 78,1 71,4 

- zabójstwa  100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 

- uszczerbek na zdrowiu 83,6 83,6 88,4 83,2 81,7 

- zgwałcenia  100,0 100,0 75,0 100,0 80,0 

- uszkodzenie rzeczy 18,3 24,5 25,9 23,2 30,2 

Przestępczość gospodarcza  70,1 89,3 75,7 77,6 81,9 

Przestępczość narkotykowa  94,1 95,2 95,6 94,2 91,7 

*System zbierania danych statystycznych KMP nie pozwala na wyszczególnienie danych tylko dla Gliwic .  

Źródło: Komenda Miejska Policji w Gliwicach  

 

 

8.2. System monitoringu wizyjnego 

System monitoringu miejskiego w Gliwicach jest jednym z najnowocześniejszych w  Polsce.  

Od 2010 r. w Gliwicach zaczęto używać nowego systemu monitoringu, zainstalowanego w ramach 

Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, opartego na sieci stacji  bazowych połączonych światłowodami  

i radioliniami. Funkcję operatora infrastruktury pełni  Śląska Sieć Metropolita lna Sp. z o.o. 

Od 2016 r. system monitoringu miejskiego jest rozbudowywany także w ramach Gliwickiego 

Budżetu Obywatelskiego , w zakresie którego kamery zamontowano między innymi  w dzielnicach: 

Baildona (33 kamery), Sośnica (14 kamer), Wilcze Gardło (18 kamer), Trynek (11 kamer), 

Czechowice (4 kamery) , Śródmieście (12 kamer). 

Poza Gliwickim Budżetem Obywatelskim, w 2020 roku monitoring miejski rozbudowany został  

o 13 nowych kamer, zamontowanych w punktach zlokalizowanych przy ul. Chorzowskiej (tzw. Las 

Komunalny) obejmujących obszar tężni solankowej oraz 22 nowe kamery na terenie parku 

Chrobrego.  
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W ramach miejskiego monitoringu wykorzystywana jest również usługa polegająca 

na dostarczaniu sygnału wizyjnego z 8 przenośnych punktów kamer. Punkty te znajdują się w 

danym miejscu przez określony czas, po upływie którego możliwa jest migracja do innej lokalizacji 

na terenie miasta . Poprzez zastosowanie tego typu monitoringu przy niewielkich nakładach 

finansowych rozpoczęto nadzór wizyjny przez uprawnione podmioty. Zaobserwowano 

natychmiastowy efekt w postaci spadku liczby drobnych wykroczeń w  monitorowanych miejscach, 

np. spożywania alkoholu, niszczenia mienia czy  zaśmiecania.  

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta, w 2019 roku rozpoczęto proces porządkowania spraw 

majątkowych związanych z monitoringiem. Związane jest to bezpośrednio z  efektywnością jego 

wykorzystania oraz udostępnieniem przez Zarząd Dróg Miejskich obrazu z kamer monitoringu 

drogowego. Wpłynęło to również na zmianę liczby kamer monitoringu miejskiego.  

Od 2019 r. do końca 2020 r. infrastruktura miejskiego monitoringu znajdowała się częściowo 

na stanie Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. Od 2021 roku 

decyzją Prezydenta Miasta infrastruktura ta  znajduje się w całości w posiadaniu Śląskiej Sieci 

Metropolitalnej.  

W 2020 roku zarządzeniem Prezydenta Miasta powołany został zespół zadaniowy do spraw 

miejskiego monitoringu wizyjnego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele  Straży Miejskiej , 

Zarządu Dróg Miejskich , Śląskiej Sieci Metropolitalnej oraz Centrum Ratownictwa Gliwice. Pracami 

zespołu koordynuje Centrum Ratownictwa Gliwice. Wypracowane na spotkaniach zespołu 

rozwiązania i wnioski w sposób kompleksowy i celowy zostają przedstawiane Prezydentowi Miasta 

do dalszych decyzji związanych z kierunkami rozwoju monitoringu w Gliwicach.   

 

Tabela 165.  Liczba kamer miejskiego monitoringu wizyjnego w podziale na dzielnice w latach  

2017–2020 (bez kamer będących własnością Zarządu Dróg Miejskich z monitoringu 

drogowego) 

Dzielnica 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

osiedle Baildona 53 52 37 53 

Bojków  0 0 0 0 

Brzezinka 7 7  0 3 

Czechowice 2 2  0 0 

Kopernika 8 8  6 6 

Ligota Zabrska 3 3 0 0 

Łabędy 14 12 3 6 

Obrońców Pokoju 9 11 11 11 

Ostropa 5 5 2 2 

Politechnika 19 18  14 27 

Sikornik 12 6 4 3 
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Sośnica 33 33  29 32 

Stare Gliwice 3 3 0 0 

Szobiszowice 34 31  21 13 

Śródmieście 119 120 106 62 

Trynek 22 25  4 14 

Wilcze Gardło 10 10 7 18 

Wojska Polskiego 17 14 5 5 

Wójtowa Wieś  1 1 0 3 

Zatorze 28 37  36 16 

Żerniki  1 1 0 0 

RAZEM 400 399  285 274 

Źródło: Centrum Ratownictwa Gliwice  

 

8.3. Centrum Ratownictwa Gliwice 

Centrum Ratownictwa Gliwice jest jednostką organizacyjną miasta, nad którą nadzór sprawuje 

Prezydent Miasta Gliwice. Realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony 

przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, ratownictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli, zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i  zdrowia ludzi oraz środowiska, 

obrony cywilnej i ochrony ludności oraz obronności. 

Jednym z zadań CRG jest także monitorowanie obecności dzikich zwierząt w  zabudowie miejskiej 

i podejmowanie działań w przypadku zaobserwowanych problemów.  

 

Tabela 166.  Interwencje związane ze zwierzętami (żywymi / martwymi) w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Dzik 113/40 66/40 41/17 5/27 50/34 

Sarna 22/64 34/71 18/54 12/36 1/74 

Lis 9/25 2/22 4/26 5/41 1/31 

Zając  1/14 1/15 1/12 0/18 0/18 

Jeż 0/50 1/80 1/36 1/40 0/44 

Inne (borsuki, ptaki, szopy, jenoty itp.) 8/94 11/114 13/151 2/96 1/19 

Razem 153/237 115/342 78/298 25/258 53/220 

Źródło: Centrum Ratownictwa Gliwice  

 

http://91.217.224.183/
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Tabela 167.  Liczba interwencji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego spowodowanych 

zjawiskami pogodowymi z podziałem na dzielnice w latach 2016–2020 

Osiedle 2016 2017 2018 2019 2020 

Baildona 3 16 4 10 6 

Bojków  1 3 1 3 9 

Brzezinka 0 0 0 1 0 

Czechowice 0 0 0 0 0 

Kopernika 0 0 1 5 3 

Ligota Zabrska 0 4 2 9 1 

Łabędy 1 2 4 5 2 

Obrońców Pokoju 0 1 0 0 0 

Ostropa 0 1 0 1 1 

Politechnika 1 4 0 3 4 

Sikornik 0 4 4 11 5 

Sośnica 1 5 0 7 2 

Stare Gliwice 0 0 1 7 6 

Szobiszowice 2 8 4 9 4 

Śródmieście 8 15 11 24 15 

Trynek 0 1 5 2 3 

Wilcze Gardło 1 0 0 3 2 

Wojska Polskiego 2 0 0 11 3 

Wójtowa Wieś  2 7 1 3 4 

Zatorze 5 8 3 13 2 

Żerniki  0 2 1 4 2 

RAZEM 27 71 40 131 74 

Źródło: Centrum Ratownictwa Gliwice  
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Tabela 168.  Liczba interwencji Państwowej Straży Pożarnej spowodowanych zjawiskami 

pogodowymi z podziałem na dzielnice w latach 2016–2020 

Osiedle 2016 2017 2018 2019 2020 

Baildona 1 16 4 10 7 

Bojków  0 7 2 6 6 

Brzezinka 2 16 3 3 1 

Czechowice 1 4 3 6 0 

Kopernika 4 15 1 11 3 

Ligota Zabrska 2 11 3 10 0 

Łabędy 11 34 11 21 8 

Obrońców Pokoju 1 5 1 3 0 

Ostropa 0 3 0 3 3 

Politechnika 2 5 3 5 1 

Sikornik 2 5 3 7 6 

Sośnica 5 14 2 15 2 

Stare Gliwice 4 11 3 7 3 

Szobiszowice 5 21 5 15 6 

Śródmieście 10 21 26 35 6 

Trynek 7 17 10 7 7 

Wilcze Gardło 1 5 1 8 13 

Wojska Polskiego 4 8 6 17 2 

Wójtowa Wieś  4 14 3 9 3 

Zatorze 13 29 8 29 4 

Żerniki  1 18 1 13 4 

RAZEM 80 279 99 240 85 

Źródło: Centrum Ratownictwa Gliwice  

 

 

8.3.1. Program Bezpieczne Gliwice 

Program Bezpieczne Gliwice  uchwalony na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy o samorządzie 

powiatowym to program stałej, długofalowej współpracy takich instytucji , jak: Policja, Państwowa 

Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz 

https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12638.pdf
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organizacji społecznych na  rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i  patologiom społecznym 

występującym na terenie miasta oraz wzmacniania poczucia bezp ieczeństwa mieszkańców.  

Obecna wersja programu na lata 2018–2021 jest kontynuacją poprzednich edycji projektu. 

Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta poprzez 

realizację niżej wymienionych celów operacyjnych:  

• poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta poprzez ograniczenie liczby 

przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, 

• wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w miejscach publicznych i w miejscu 

zamieszkania, 

• podnoszenie poziomu świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania 

przestępczości, 

• poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

• wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz osób starszych, 

• przeciwdziałanie patologiom społecznym – alkoholizmowi, narkomanii, przemocy domowej, 

• zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych, 

• kształtowanie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa, 

• kreowanie właściwych zachowań. 

Program finansowany jest ze środków budżetowych podmiotów uczestniczących w jego realizacji lub ze 

środków budżetowych Miasta Gliwice. W ramach programu miasto finansuje w szczególności: 

• organizację imprez edukacyjno-prewencyjnych dla dzieci i młodzieży, 

• opracowanie i kolportaż ulotek oraz innych materiałów prewencyjnych, 

• zakup książeczek oraz materiałów edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, 

• organizację szkoleń w zakresie podstaw bezpiecznego zachowania się, samoobrony oraz pierwszej 

pomocy, 

• zakup materiałów i gadżetów promocyjnych. 

Realizacja przyjętych w programie celów i zadań przynosi korzyści mieszkańcom Gliwic w postaci wzrostu 

poczucia bezpieczeństwa, ograniczenia skali przestępczości, zjawisk patologicznych i eliminowania innych 

zagrożeń. Program integruje i włącza w działania jednostki państwowe, samorządowe oraz powiatowe służby, 

inspekcje, straże, środowiska lokalne oraz inne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek 

publiczny na terenie miasta. Umożliwia również mieszkańcom aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,  

w tym reagowanie na zjawiska patologiczne i działania wśród lokalnych społeczności oraz propagowanie wśród 

mieszkańców bezpiecznych zachowań w sytuacjach pojawienia się różnych zagrożeń.  

Ze względu na duży zakres działań wskazanych do realizacji oraz ich długofalowość, program należy traktować 

jako zadanie stałe. Jednocześnie ma charakter otwarty i dynamiczny, w związku z czym może być aktualizowany 

i przystosowywany do zaistniałych sytuacji i potrzeb oraz zdiagnozowanych sytuacji i nowych 

niebezpieczeństw. 

W załączniku nr 18 Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Programu Bezpieczne Gliwice. 

8.3.2. Ochrona przeciwpowodziowa 

Na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy o samorządzie powiatowym Centrum Ratownictwa Gliwice 

realizuje działania związane z zarządzaniem kryzysowym i ochroną przeciwpowodziową .  

W załączniku nr 19 Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Gliwice 

za rok 2020.  
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8.3.3. Zagrożenia miejscowe 

Tabela 169.  Liczba pożarów i miejscowych zagrożeń w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Pożary ogółem, w  tym w poszczególnych 

obiektach: 
606 522 554 574 447 

-  obiekty użyteczności publicznej  18 15 18 11 9 

-  budynki mieszkalne 164 134 154 140 156 

-  obiekty produkcyjne 6 13 9 6 12 

-  obiekty magazynowe 6 4 1 4 4 

-  środki transportu  61 51 55 54 54 

-  lasy 1 1 0 4 7 

-  uprawy i rolnictwo 20 7 15 5 5 

-  inne obiekty (trawy, śmietnik)  330 297 302 350 200 

Miejscowe zagrożenia ogółem,  

w tym w poszczególnych obiektach:  
1 261 1 509 1 568 1 854 1 695 

-  obiekty użyteczności publicznej  80 63 128 161 146 

-  budynki mieszkalne 492 490 672 634 767 

-  obiekty produkcyjne 17 8 22 19 22 

-  obiekty magazynowe 8 11 9 7 7 

-  środki transportu  197 363 322 353 312 

-  inne obiekty 467 574 415 680 441 

Alarmy fałszywe 376 417 514 462 336 

Ogółem interwencji Straży Pożarnej  2 243 2 448  2 636 2 890 2 480 

Źródło : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  w Gliwicach 
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8.4. Działalność porządkowa Straży Miejskiej 
Straż Miejska to jednostka organizacyjna miasta, która wykonuje zadania w  zakresie ochrony 

porządku publicznego na terenie Gliwic. Straż w szczególności zaangażowana jest w  ochronę 

środowiska, ochronę spokoju i  porządku w miejscach publicznych, zabezpieczanie imprez 

kulturalnych i sportowych na terenie miasta, czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu 

drogowego. Utrzymuje stałą współpracę, wymienia informacje i podejmuje wspólne działania  

z Radą Miasta i Radami Dzielnic w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego oraz realizuje 

wiele projektów profilaktycznych. Dodatkowymi działaniami funkcjonariuszy Straży Miejskiej 

są prelekcje w placówkach oświatowych, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych czy  

znakowanie rowerów . W 2020 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii dokonano zmian 

organizacyjnych w pracy jednostki, pozwa lających na niezwłoczne realizowanie wszelkich 

bieżących zgłoszeń kierowanych przez mieszkańców miasta i prowadzenie działań związanych  

z bieżącą sytuacją dotyczącą stanu epidemii. W związku z zaistniał ą sytuacją główne działania 

Straży Miejskiej związane  są z kontrolą przestrzegania wprowadzanych obostrzeń , jak również 

prowadzeniem działań informacyjnych dla mieszkańców o  konieczności stosowania się 

do panujących obostrzeń. Zadaniami priorytetowymi w tym zakresie są kontrole wszystkich 

przestrzeni publicznych, w tym parków, skwerów, cmentarzy, placówek handlowych i usługowych, 

targowisk.  

 

Tabela 170.  Wybrane wykroczenia skutkujące mandatem karnym nałożone przez Straż Miejską  

w latach 2016–2020  

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji  1 820 2 119 2 345 1 946 1 203 

Przeciwko bezpieczeństwu osób i  mieniu 26 33 24 15 11 

Przeciwko zdrowiu 0 4 16 15 67* 

Przeciwko urządzeniom użytku publicznego  608 656 447 324 189** 

Przeciwko porządkowi publicznemu  154 122 181 111 35** 

*Wyraźny wzrost  wynika przede wszystkim z faktu prowadzenia działań związanych z kontrolą przestrzegania 

wprowadzonych obostrzeń sanitarnych w związku z wprowadzonym stanem epidemii.  

**Wyraźny spadek wynika przede wszystkim z  ukierunkowania większości działań na kontrolę przestrzegania 

wprowadzonych obostrzeń sanitarnych w związku z wprowadzonym stanem epidemii.  

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 

 

 
Tabela 171.  Rodzaj i liczba interwencji podjętych przez Straż Miejską w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Przeciwko bezpieczeństwu w  komunikacji,  

w tym nieprawidłowe parkowanie pojazdów  
15 116 11 793* 11 707 11 693 6 545*** 

Przeciwko bezpieczeństwu osób i  mieniu 265  260 115 91 53 

Przeciwko zdrowiu 44 32 72 59 528**** 

http://www.smgliwice.pl/
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Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Przeciwko urządzeniom użytku publicznego  1 531 1 573 1 189 941 761*** 

Przeciwko porządkowi publicznemu  813** 463 441 304 1 000**** 

Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie 

urządzenia do blokowania kół  
214  235 407 519 135*** 

Pojazdy usunięte z  drogi na podstawie art. 50 

i 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym 
100  79 100 129 54 

Plakatowanie w miejscu niedozwolonym 185 95 70 61 40 

Wyprowadzanie psów bez nadzoru  53  62 97 78 48 

Spożywanie alkoholu w  miejscach 

niedozwolonych 
4 038** 3 632 3 350 2 943 1 947*** 

Palenie wyrobów tytoniowych w  miejscach 

niedozwolonych 
1 868 1 297** 744 595 270*** 

Osoby doprowadzane do Izby Wytrzeźwień lub 

miejsca zamieszkania 
630 653 613 572 404 

Osoby ujęte i przekazane policji (w tym sprawcy 

przestępstw)  
28 19 18 21 30 

Ujawnione przestępstwa  0 8 10 10 19 

Zabezpieczenie miejsca przestępstwa lub  

katastrofy 
13 3 3 2 6 

Konwojowanie dokumentów na potrzeby gminy  144 66 66 82 50 

*Wyraźny spadek wynika przede wszystkim z  faktu wprowadzenia strefy płatnego parkowania w  mieście i niezajmowania bez uprawnień 

miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych .  

**Wyraźny spadek wynika przede wszystkim ze zwiększonej l iczby kamer monitoringu w  mieście oraz prewencyjnego działania 

funkcjonariuszy Straży M iejskiej ,  którzy podczas wykonywania  czynności służbowych noszą kamizelki  odblaskowe .  

***Wyraźny spadek wynika przede wszystkim z  ukierunkowania większości działań na kontrolę przestrzegania wprowadzonych obostrzeń 

sanitarnych w związku z wprowadzonym stanem epidemii.  

****Wyraźny wzrost wynika przede wszystkim z  faktu prowadzenia działań związanych z kontrolą przestrzegania wprowadzonych 

obostrzeń sanitarnych w związku z wprowadzonym stanem epidemii  

 
Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 
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Wykres 10. Liczba mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską (na 100 tys. mieszkańców)  

w latach 2016–2020 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 

*Wyraźny spadek wynika z wprowadzonych obostrzeń sanitarnych w związku z wprowadzonym stanem epidemii  

 

 
Tabela 172.  Sposoby zakończenia interwencji Straży Miejskiej w latach 2016–2020 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 2020 

Pouczenia 22 113 15 124 13 115 12 526 8 695 

Wnioski o ukaranie 648 624 528 562 351 

Mandaty karne 4 103 4 429 4 677 3 897 2 234 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 

 

 

Wykres 11. Prelekcje w placówkach oświatowych w latach 2016–2020  

 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 
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Wykres 12. Liczba zgłoszeń mieszkańców przyjętych przez Straż Miejską w Gliwicach w latach  

2016–2020  

 

 

 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 

 

W 2020 r. dyżurna Straży Miejskiej w Gliwicach przyjęła łącznie 9 504  zgłoszeń, z czego 3 633 

dotyczyło zdarzeń komunikacyjnych, a 5 871  spraw porządkowych.  

 

 

Wykres 13. Liczba zgłoszeń z monitoringu miejskiego w latach 2016–2020   
 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 

 

W 2020 r. operatorzy monitoringu ujawnili łącznie 3 600 nieprawidłowości, z czego 2 541  

dotyczyło spraw porządkowych, a pozostałe 1 059  zgłoszenia ruchu drogowego.  
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Wykres 14. Liczba kontroli spalania odpadów w latach 2017–2020  

  

 

 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 

 

W 2020 r. Strażnicy Miejscy przeprowadzili 863 kontroli spalania odpadów w piecach grzewczych 

oraz podjęli 657 prób przeprowadzenia takich kontroli.  
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Wykres 15. Liczba ujawnionych wykroczeń dotyczących termicznego przekształcania odpadów poza 

spalarniami w latach 2016–2020 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 

 

Wykres 16. Liczba kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych w latach 2016–2020 
 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 

 

 

  

192

288
307

212

157

0

50

100

150

200

250

300

350

2016 2017 2018 2019 2020

235

159

399 387

587

0

100

200

300

400

500

600

700

2016 2017 2018 2019 2020



Rozdział 8. Bezpieczeństwo i porządek  

 

169 

 

Wykres 17. Liczba kontroli osób bezdomnych w latach 2016–2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach  

 

Wykres 18. Liczba kontroli ładu i porządku publicznego w latach 2016–2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 
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Wykres 19. Liczba kontroli przebiegu imprezy w latach 2016–2020 
 

 

 

Źródło: Straż Miejska w Gliwicach 

 

 

Wykres 20. Liczba osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania w latach 

2016–2020  

 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 
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Wykres 21. Liczba pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a PRD (wraki pojazdów) w latach 

2016–2020 

 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 

 

Wykres 22. Liczba pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a PRD (np. z miejsc parkingowych 

dla osób niepełnosprawnych) w latach 2016–2020  
 

 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach 

 

Wykres 23. Liczba założonych blokad w latach 2016–2020 

Źródło: Straż Miejska w  Gliwicach
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9. Podsumowanie działalności 

Prezydenta Miasta w 2020 roku 
 

Podsumowanie działalności zawiera informacje na temat wybranych przedsięwzięć z  udziałem 

prezydenta Gliwic oraz wydarzeń istotnych dla miasta. W 2020 r. Prezydent Miasta wziął udział  

w wielu spotkaniach z przedstawicielami rożnych środowisk, otrzymał 93 zaproszenia, z czego  

w części wydarzeń uczestniczył osobiście.  

 

STYCZEŃ  

• 5 stycznia odbyły się przedterminowe wybory prezydenta Gliwic. Wybory zostały 

przeprowadzone w związku z uzyskaniem mandatu senatora przez Zygmunta Frankiewicza, 

wieloletniego prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Gliwic jego 

obowiązki pełnił Janusz Moszyński, wyznaczony na to stanowisko przez premiera.  

Jednocześnie Janusz Moszyński wystartował w wyborach jako jeden z  kandydatów. Wybory 

wygrał Adam Neumann, który 9 stycznia złożył ślubowanie na specjalnej sesji Rady Miasta.  

Na swoich zastępców powołał : Mariusza Śpiewoka, Aleksandrę Wysocką i Ewę Weber. 

Wszyscy zastępcy od lat są związani z samorządem lokalnym i posiadają bogate 

doświadczenie w różnych aspektach zarządzania jst.  Rzecznikiem Prezydenta Miasta został 

Łukasz Oryszczak . Bez zmian, od 2003 roku na stanowisku pozostaje Ryszard Reszke, 

skarbnik miasta oraz od 2006 roku Andrzej Karasiński, sekretarz miasta.  

• 31 stycznia zostało uroczyście otwarte Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska w  Centrum 

Nowych Technologii Politechniki Śląskiej. Będzie w nim prowadzona działalność naukowo-

dydaktyczna, promowane będą innowacyjne technologie ochrony środowiska. Pracownia 

będzie dostępna dla studentów, uczniów i osób zaangażowanych w działania na rzecz 

ochrony klimatu. 

LUTY 

• 11 lutego Gliwice gościły prezydentów, burmistrzów i wójtów z miast i gmin naszego 

regionu podczas wyjazdowego posiedzenia Zgromadzenia Górnośląsko -Zagłębiowskiej 

Metropolii. W trakcie posiedzenia, które odbywało się w Arenie Gliwice, prezydent Gliwic 

Adam Neumann został jednogłośnie wybrany wiceprzewodniczącym Zgromadzenia.  

• PKM podpisał umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej zakupu dziesięciu pojazdów 
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elektrycznych, trzech 18-metrowych i siedmiu 12-metrowych oraz budowy stacji ładujących 

w wysokości 27 mln zł. Cała inwestycja ma kosztować 39,1 mln zł. 

MARZEC 

• Minister Zdrowia 13 marca wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, w związku  

z rozszerzającą się pandemią SARS-CoV-2. Stan epidemii wprowadzono już 20 marca. 

• W mieście powołano Zespół Kryzysowy, który pierwszą telekonferencję przeprowadził już 

10 marca. 

• Niezwłocznie wdrożono procedury w przedsiębiorstwach miejskich świadczących 

podstawowe usługi dla mieszkańców (zaopatrzenie w wodę, ciepło, wywóz nieczystości, 

eksploatacja budynków mieszkalnych), mające na celu zminimalizowanie  ryzyka 

ograniczenia tych działalności, mimo dużej nieobecności części pracowników.  

• Szpital Miejski nr 4 rozpoczął prace nad organizacją zamkniętego oddziału obserwacyjnego 

(później przekształcony w szpital jednoimienny) w budynku przy ul. Zygmunta Starego  20. 

• Ograniczono do niezbędnego minimum osobistą obsługę klientów w Urzędzie Miejskim  

i jednostkach miejskich.  

KWIECIEŃ  

• W związku z trwającymi przygotowaniami do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, które miały się odbyć 10 maja, środowiska samorządowe zgodnie zaapelowały do 

rządzących o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przesunięcie wyborów. Śląski Związek 

Gmin i Powiatów wystosował swoje stanowisko już 30 marca. Wspólne stanowisko Związku 

Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich w sprawie wyborów realizowanych podczas 

pandemii COVID-19 zostało opublikowane 2 kwietnia.  Zarząd Związku Miast Polskich,  

w liście otwartym z 7 kwietnia, skierował do rządu apel o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej 

na terenie całego kraju, co umożliwiłoby wszystkim zorganizowane działanie, zamiast 

trwającego stanu niepewności i chaosu organizacyjnego (nierównomierne i nieadekwatne 

działanie organów administracji państwowej w  różnych częściach kraju, w analogicznych 

sytuacjach). Rząd podjął przygotowania do organizacji powszechnych wyborów 

korespondencyjnych, jednak nie istniały przepisy umożliwiające przygotowanie ich zgodnie 

z prawem w tak krótkim czasie.  

• ZBM II TBS zakończył budowę CENTRUM 50+, czyli pierwszego w regionie osiedla 

dedykowanego osobom powyżej 50. roku życia. 27 kwietnia swoje klucze odebrali pierwsi 

najemcy mieszkań. CENTRUM 50+ to kompleks złożony z czterech budynków o łącznej 

liczbie 97 mieszkań. Trzy budynki pod adresem Warszawska 37A, B i C przeznaczono 

na wynajem. Znalazło się w nich 59 mieszkań w  standardzie „pod klucz”, 1-, 2- lub 3-

pokojowych, o powierzchni od 35 m2 do 70 m2. Parter budynku A został wynajęty placówce 

rehabilitacyjno-medycznej. Wszystkie mieszkania przekazane najemcom były kompletnie 

wykończone. Osiedle powstało przy współudziale Miasta Gliwice, Banku Gospodarstwa 

Krajowego oraz partycypacji najemców. Koszt budowy to 23,6 mln zł.  

MAJ 

• 10 maja nie odbyły się planowane na ten dzień wybory Prezydenta RP. Wybory, według 

ustawy, miała organizować Poczta Polska, która miała być odpowiedzialna za dystrybucję  

i zbieranie pakietów wyborczych. Poczta Polska, zanim ustawa została uchwalona, bez 

podstawy prawnej zwróciła się do gmin o udostępnienie spisów wyborców. Działanie takie 
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było bezprawne. Dane wyborców nie zostały przekazane. Do Prezydenta Gliwic zwróciło się 

w tej sprawie wielu mieszkańców, którzy w  przekazanych pismach nie wyrażali zgody 

na przekazywanie ich danych osobowych. Nawet bez tych, w pełni uzasadnionych 

interwencji, Miasto nie udostępniłoby spisu wyborców Poczcie Polskiej.  

• Trwa projektowanie nowego budynku szpitala, który ma powstać przy ul. Kujawskiej. Prace 

koncepcyjne są mocno zaawansowane, projektowanie przebiega etapowo i ma zostać 

sfinalizowane w pierwszym kwartale 2021 roku.  

• Po uzgodnieniach z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, ze względu na katastrofalny 

stan opuszczonego od lat obiektu, miasto przeprowadziło rozbiórkę „Zameczku Leśnego”. 

Obiekt zakwalifikowano do rozbiórki jako zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi. Teren został 

uprzątnięty i zagospodarowany tak, aby korespondował z  powstającą przestrzenią 

rekreacyjną wokół tężni.  

• Do 22 maja Miasto zbierało pomysły na lokalizację ogródków restauracyjnych na terenie 

Starówki w pasie drogowym. ZDM przeanalizował je i przygotował propozycje zmian  

w ruchu , które konsultowano następnie z  Radą Dzielnicy Śródmieście. Wcześniej,  

23 kwietnia, Rada Miasta zmieniła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta. 

Na tej podstawie do końca 2020 r. obniżono o 70% opłatę za zajęcie pasa drogowego dla 

sezonowej działalności gastronomicznej.  

• 30 maja minęły 2 lata od rozpoczęcia działalności Areny Gliwice. W tym czasie obiekt 

odwiedziło ponad pół miliona gości – także z zagranicy. Zrealizowano tutaj ponad 260 

wydarzeń (sportowych, muzycznych, rodzinnych, społecznych, biznesowych ), w tym duże 

imprezy na kilkanaście tysięcy osób , takie jak mecze reprezentacji siatkówki, koszykówki, 

piłki ręcznej, gale KSW, koncerty zespołu Scorpions, Jamesa Blunta, Armina van Buurena, 

wydarzenia Holiday on ice, Eurowizja Junior i Ninja Warrior Polska czy koncerty muzyki 

filmowej. Odbyły się także mniejsze imprezy z polskimi gwiazdami (np. Kayah), a także 

szereg wydarzeń społecznych. W eventach biznesowych w Arenie Gliwice wzięło udział  

ponad 50 tysięcy gości.  

• W 2020 roku studenci obchodzili swoje święto on-line. Na specjalnym igrowym kanale 

można było oglądać wywiady, koncerty i relacje z wydarzeń. Igry On Air zainaugurował 

rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk i prezydent Gliwic Adam Neumann, który 

uroczyście przekazał klucze do miasta przedstawicielom społeczności studenckiej . 

CZERWIEC  

• 9 czerwca do egzaminu dojrzałości przystąpiło 1 474 gliwickich maturzystów (w całym kraju 

272 tysiące). Ze względu na sytuację epidemiczną matury odbyły się w czerwcu  i tylko  

w formie pisemnej, z zachowaniem wytycznych Głównej Inspekcji Sanitarnej. 

• Egzamin ósmoklasisty odbył się 16–18 czerwca w 37 gliwickich szkołach podstawowych (32 

szkołach publicznych i 5 niepublicznych). Egzamin był przeprowadzany w formie pisemnej 

z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego. Do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych 1  238 uczniów publicznych 

szkół podstawowych i 97 uczniów niepublicznych szkół podstawowych  (w sumie 1335 osób). 

• 18 czerwca minęło 75 lat od powstania Piasta Gliwice. Obecnie to klub zasłużon y dla 

polskiego sportu. W dorobku Piasta Gliwice są medale Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw 

Świata i Europy oraz tytuły Mistrza Polski w różnych dziedzinach sportowych. Największym 

sukcesem sekcji piłkarskiej jest tytuł Mistrza Polski z 2019  r.  
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• 28 czerwca odbyła się w kraju I tura wyborów Prezydenta RP. W Gliwicach powołano  

116 komisji obwodowych. W ich skład weszło 880 członków. Brakowało 118 osób 

do optymalnego składu komisji (998 osób), jednak nie wpłynęło to negatywnie na przebieg 

głosowania. Poczta Polska otrzymała 893 pakiety wyborcze do dystrybucji wśród wyborców, 

w tym 73 dla osób objętych kwarantanną. 35 osób odebrało pakiety osobiście w Urzędzie  

Miejskim. 

• Od czerwca można korzystać z tężni solankowej w Parku Kultury i Wypoczynku przy 

ul. Chorzowskiej. Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Gliwicka tężnia 

jest jednym z najlepiej usytuowanych tego typu obiektów w kraju. Powstała na planie 

prostokąta o wymiarach ok. 13 m x 40 m, ma prawie 8 m wysokości i jest zadaszona, 

co ogranicza rozrzedzanie solanki przez padające deszcze. Wokół budowli powstała strefa 

relaksu z leżakami i ławkami oraz reprezentacyjny ogród. Wyeksponowano rosnący 

tu wcześniej dąb szypułkowy, a dodatkowo posadzono w  sumie ok. 700 krzewów, traw 

i ozdobnych bylin, m.in. trzcinniki, kostrzewy, winobluszcz i wrzosy. W pobliżu są również 

stojaki na rowery i miejsca parkingowe dla odwiedzających tężnię. Ścieżki wokół zostały 

wyłożone nawierzchnią dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

LIPIEC  

• 3 lipca, w wyniku przeprowadzonego głosowania, prezydent Gliwic Adam Neumann wszedł 

w skład zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów VIII kadencji 2019 –2023. 

• Zgodnie z deklaracją władz Gliwic , działających w porozumieniu z Radą Dzielnicy 

Śródmieście, od 16 lipca wprowadzono zmiany w organizacji ruchu umożliwiające 

wystawienie ogródków restauracyjnych na uliczkach gliwickiej Starówki.  

• Rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie 10 elektrycznych autobusów oraz budowę stacji 

ładowania. Przetarg wygrała firma Volvo Buses. Autobusy będą kursować jako A4 między 

zajezdnią PKM a Teatrem Miejskim oraz na linii nr 676. Całkowity koszt projektu „Zakup 

autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania ” wyniesie ponad 36 

mln zł. To o 4 mln zł więcej niż szacowano, jednak obie oferty złożone w rozstrzygniętym 

przez PKM Gliwice przetargu znacznie przekroczyły budżet zakładany na ten cel. Solaris 

zaoferował 37,134 mln zł, natomiast Volvo Buses – 36,431 mln zł . 

• Piast Gliwice po meczu z Cracovią (1:1) zagwarantował sobie miejsce n a podium – sięgnął 

po brąz, zajmując trzecie miejsce w  PKO BP Ekstraklasie.  

• 12 lipca odbyła się w kraju II tura wyborów Prezydenta RP.  

SIERPIEŃ  

• Wyniki matur, które odbyły się w czerwcu, zostały opublikowane przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną w Jaworznie.  Do matury przystąpiło 1461 absolwentów gliwickich szkół 

średnich, z czego 868 to absolwenci liceów, a 593 techników. Po raz pierwszy odsetek 

sukcesów, czyli zdawalność na poziomie 79,47%, uplasował nasze miasto na trzecim miejscu 

wśród liceów w województw ie – za powiatem kłobuckim i  Bielsko-Białą. Szczególnie dobre 

wyniki były z przedmiotów obowiązkowych.  

• Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie podsumowała również egzamin 

ósmoklasisty. 1270 absolwentów szkół podstawowych, którzy przystąpili w Gliwicach 

do egzaminu, doskonale poradziło sobie z egzaminami z języka angielskiego, matematyki  

i języka niemieckiego.  
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• Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju otrzymała europejskie wsparcie 

na realizację projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne 

na obszarze byłej koksowni”. Inwestycja będzie kosztować 22,5 mln zł, z czego niemal 13,4 

mln udało się pozyskać ze środków unijnych. Umowę o  dofinansowanie projektu podpisano 

i ruszyły prace związane z procedurą wyłonienia zarówno wykonawcy robót budowlanych, 

jak i nadzoru inwestorskiego. Szacowany termin zakończenia przedsięwzięcia to koniec 

marca 2022 r. W ramach inwestycji zostanie zrealizowany wewnętrzny układ drogowy wraz 

z budową trzech parkingów, chodniki, utwardzenie terenu,  przebudowa pięciu żelbetowych 

zbiorników na wodę, niwelacja terenu i wycinka drzew. Wykonana zostanie również 

instalacja zewnętrzna wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna, teletechniczna  

i elektroenergetyczna z oświetleniem terenu. Przebudowane zostanie także włączenie 

do drogi publicznej (ul. Bojkowskiej) i włączenie do wewnętrznego układu drogowego.  

• Kolejna gliwicka szkoła ma nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe. Zmodernizowany 

kompleks sąsiadujący z Centrum Kulturalno-Sportowym „Łabędź” przy ul. Partyzantów 

został 12 sierpnia oficjalnie oddany do użytku.  

• 21 sierpnia otwarto dla ruchu zmodernizowany odcinek ulicy Zabrskiej. Roboty drogowe 

prowadzone były przez ok. 7 miesięcy. Inwestycja rozpoczęła się od demontażu torowiska. 

Prace poprawiły n ie tylko stan nawierzchni jezdni i chodników, ulica zyskała także odcinek 

drogi dla rowerów. Wybudowano również dwie nowe zatoki autobusowe i miejsca 

postojowe. Na 350-metrowym odcinku drogi przebudowane zostało oświetlenie uliczne  

i wymieniono infrastrukturę podziemną. Koszt remontowanego odcinka wyniósł ok. 5,5 mln 

zł. 

• 27 sierpnia w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na budowę Centrum Przesiadkowego. 

Umowę zawarto z konsorcjum firm Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Przemysłowego S.A.  i Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A. 

Centrum Przesiadkowe powstanie po północnej stronie dworca PKP, z którym zostanie 

połączone tunelem. W ramach przedsięwzięcia przewidziano również przebudowę 

istniejącego tunelu łączącego dworzec PKP z ul. Tarnogórską, budowę dróg wewnętrznych 

wraz ze stanowiskami dla autobusów i zadaszenie terenu peronowego oraz budowę 

infrastruktury rowerowej. Centrum będzie wyposażone w system dynamicznej informacji 

pasażerskiej o odjazdach autobusów i pociągów oraz w instalację fotowoltaiczną. 

Na realizację projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe 

w Gliwicach” Miasto otrzymało 129 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

WRZESIEŃ 

• W nowym roku szkolnym 2020/2021 progi szkół publicznych prowadzonych przez Miasto 

Gliwice przekroczyło 25 218 uczniów. Około 4,5 tys. dzieci rozpoczęło naukę  

w przedszkolach, a ponad 600 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

(głównie w tzw. zerówce). Nauczaniem początkowym (klasy I–III) objęto ponad 4,5 tys. 

uczniów. Kształcenie w klasach IV–VIII rozpoczęło ponad 7,8 tys. uczniów, a naukę 

w szkołach ponadpodstawowych podjęło niemal 7,7 tys. uczniów. Dzieci wróciły do szkół 

po okresie nauczania zdalnego trwającego na wiosnę. MEN przewidziało trzy warianty 

funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia 

na danym terenie: wariant A – tradycyjna forma kształcenia, wariant B – mieszana forma 

kształcenia (hybrydowa), wariant C – kształcenie zdalne. Miasto dalej wspiera szkoły 

środkami pieniężnymi na sprzęt umożliwiający i  ułatwiający nauczanie hybrydowe i zdalne.  
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• 15 września Przewodniczącym Zarządu Związku Subregionu Centralnego został wybrany 

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliw ic. 

• Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która kilka miesięcy wcześniej została 

przeniesiona do budynku przy ul. Gierymskiego 1, została oficjalne otwarta wraz  

z inauguracją nowego roku szkolnego. W budynku o powierzchni ponad 2 tys. m 2, w którym 

przed laty znajdowało się III Liceum Ogólnokształcące, powstało nowoczesne centrum 

pomocy dla uczniów oraz szkoleniowo-warsztatowe dla nauczycieli i rodziców. 

Modernizacja budynku na potrzeby poradni zakończyła się w styczniu 2020 r. i kosztowała 

niemal 5 mln zł z miejskiego budżetu.  

• Jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w Gliwicach – ponad 3-kilometrowy odcinek 

zachodniej obwodnicy miasta łączący ul. Rybnicką z ul. Daszyńskiego – została ukończona. 

Nowo powstały zachodni odcinek powinien odciążyć ulice w centrum Gliwic, jest też 

wygodnym połączeniem pomiędzy dzielnicami. Budowę zrealizowało konsorcjum firm 

Eurovia Polska i PRUIM za kwotę ok. 86 mln zł. Inwestycja powstała dzięki unijnemu 

wsparciu – 85% dofinansowania uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014–2020. 5 września otwarciu obwodnicy towarzyszyła impreza dla 

mieszkańców „Aktywna Obwodnica”. Gościem specjalnym i sprawozdawcą był Tomasz 

Sikora, wybitny biathlonista, medalista Zimowych Igrzysk O limpijskich. 6 września 

obwodnica została udostępniona kierowcom.  

• Wśród laureatów Nagród Biznesu Sportowego za rok 2019 znalazła się Arena Gliwice, która 

została uznana najlepszym obiektem sportowym w kraju. Wydarzenie odbywało się pod 

honorowym patronatem Ministerstwa Sportu. Laury zostały wręczone 18  września 

na szesnastej już Gali Sportu i Biznesu, która zwieńczyła dwudniowe Forum SPORTBIZ, czyli 

największe wydarzenie integrujące branżę sportową w Polsce, odbywające się w Centrum 

Olimpijskim PKOl. Nagrody Biznesu Sportowego – statuetki DEMES – promują osoby  

i instytucje, które poprzez swoją działalność mają bezpośredni wkład w rozwój polskiego 

sportu. 

• Zakończono realizację kolejnego zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji 

boiska przy placówce oświatowej. 10 września przekazano do użytkowania boisko przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 14 przy ul. Przedwiośnie 2. Koszt zadania wyniósł 

2 954 560 zł. 

PAŹDZIERNIK  

• Sytuacja epidemiczna staje się coraz gorsza. Przybywa chorych i zakażonych COVID-19.  

W Szpitalu Miejskim nr 4, w części przeznaczonej dla pacjentów zakażonych, nie ma wolnych 

łóżek. Od 10 października Gliwice , jak i cały kraj (poza wyznaczonymi strefami czerwonymi) 

funkcjonowały w żółtej strefie. Od 24 października cała Polska została objęta czerwoną 

strefą. 

• Miasto stale wspiera Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach. Na niezbędne zakupy gliwicki 

samorząd przeznaczył  już ponad 3,3 mln zł. Dodatkowo miasto wsparło szpital kwotą 21,5 

mln zł na bieżącą działalność. Dzięki temu do szpitala systematycznie trafiają środki 

ochrony osobistej i aparatura medyczna. Dodatkowo środki w wysokości 8 mln zł mają 

zostać przekazane Spółce na pokrycie części zobowiązań wymagalnych. Ich spłata jest 

niezbędna dla zabezpieczenia dostaw leków oraz materiałów medycznych.  

• 16 października 2020 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi 
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Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz 

długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest 

stabilna. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz 

wskaźniki długu Gliwic w średnim okresie pozostaną zbieżne z wynikami podmiotów z grupy 

porównawczej z ratingiem na poziomie „A-”. Rating uwzględnił pogorszenie koniunktury 

gospodarczej, wywołane pandemią koronawirusa oraz wcześniejsze decyzje władz 

centralnych w zakresie obniżenia pierwszego progu podatku od osób fizycznych (PIT)  

i podwyżek płac nauczycieli. Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit 

Profile; SCP) został oceniony na poziomie „a-”. 

• Na dachach budynków Urzędu Miejskiego zostały zamontowane mikroinstalacje 

fotowoltaiczne: na budynku przy ulicy Zwycięstwa 21 o mocy 49,6 kWp (160 paneli o mocy 

310 W każdy); na budynku przy ulicy Jasnej 31A o mocy 31,0 kWp (100 paneli o mocy 310 

W każdy). Zadanie realizowane było w formule „zaprojektuj i wykonaj” przez firmę Eko-

Solar Sp. z o. o. Wartość zadania wyniosła w sumie 412  830,96 zł. Prace zostały zakończone 

2 października 2020 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  

w ramach RPO WSL 2014-2020 (działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – ZIT) w wysokości 

85% wydatków kwalifikowanych. Instalacja zmniejsza zapotrzebowanie budynków 

na dostawę energii elektrycznej, a  w konsekwencji zapewnia obniżenie wydatków bieżących  

z tego tytułu oraz redukcję emisji pyłowo-gazowej do atmosfery.  

• Z uwagi na konieczność wybudowania zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka – 

istotnego elementu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gliwic – oraz liczne, wyraźne 

opinie mieszkańców co do potrzeby utrzymania dotychczasowego charakteru miejsca 

inwestycji, Miasto Gliwice ogłosiło 15 października konsultacje społeczne prowadzone  

w formie ankiety internetowej. Najprawdopodobniej poprzez nieuczciwe działanie osób 

trzecich doszło do wypaczenia wyników głosowania, których nie można uznać 

za wiarygodne. Ankieta w zaproponowanej formie została unieważniona, a  opinie 

mieszkańców w powyższej kwestii zostały zebrane w ramach badania opinii publicznej, 

prowadzonego w oparciu o obowiązującą umowę przez profesjonalną firmę sondażową.  

W wyniku tego badania wybrano wariant rekreacyjno-przyrodniczy. 

• Gliwice zakończyły realizację unijnego programu WiFi4EU. W jego ramach uruchomiono  

11 nowych hotspotów z bezpłatnym Internetem  (9 zewnętrznych i 2 wewnętrzne)  m.in.  

w parku Chorzowskim, w kompleksie Radiostacji Gliwickiej, na placu Krakowskim. Działają 

w miejscach publicznych, które są najczęściej odwiedzane i uczęszczane przez mieszkańców 

i turystów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości do 15 

tys. euro z instrumentu „Łącząc Europę” w ramach działania „Propagowanie łączności 

internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”. Celem tego programu jest 

zagwarantowanie dostępu do Internetu w miejscach publicznych takich jak  np. place, 

urzędy, biblioteki, przychodnie, parki czy skwery.  

• 14 października, podczas Gali Oświatowej w Dzień Edukacji Narodowej, Prezydent Gliwic 

osobiście podziękował i pogratulował tym, którzy szczególnie wyróżniają się w  swojej 

nauczycielskiej pracy. Wśród odbierających tegoroczne nagrody byli nauczyciele, którzy nie 

tylko aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i uczniów, ale też często angażują się w działania 

na rzecz mieszkańców, dbają o wysoki poziom nauczania i zawsze pamiętają , jak ważne dla 

dzieci i młodzieży są właściwe relacje międzyludzkie. Nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice  

I stopnia otrzymało 19 osób. Nagrodę II stopnia otrzymały 32 osoby. W sumie Prezydent 

Miasta nagrodził 51 osób. Gala Oświatowa odbyła się w nowo wyremontowanej filii 

gliwickiego Młodzieżowego Domu Kultury w Bojkowie. Inwestycja kosztowała 4,33 mln zł  
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i została sfinansowana z budżetu Miasta Gliwice.  

• Dom Pamięci Żydów Górnośląskich był 15 października miejscem wyjątkowej uroczystości. 

Wiceambasador Izraela w Polsce, Tal Ben-Ari Yaalon, wręczyła potomkom Stefanii i Jana 

Buchałów oraz Zofii Szczygielskiej medale i dyplomy honorowe Sprawiedliwy wśród 

Narodów Świata. W uroczystości wręczenia medalu i  dyplomu honorowego Sprawiedliwy 

wśród Narodów Świata wzięli udział między innymi potomkowie Sprawiedliwych, Stanisław 

Buchała i Jerzy Szczygielski, reżyser Roman Polański, zas tępczyni szefa misji Ambasady 

Izraela w RP, prezydent Gliwic Adam Neumann oraz dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz 

Krawczyk. 

• 20 października rozstrzygnięto przetarg na budowę Inkubatora Nowoczesnych Technologii 

– trzeciego budynku Technoparku. Najkorzystn iejszą ofertę złożyło konsorcjum 

wrocławskich spółek LK INWEST i BK INWEST. Na budowę inkubatora Technopark otrzymał 

w sierpniu 5 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Nowoczesny obiekt dla  

20 firm, dysponujący powierzchnią użytkową około 1 370 m 2, będzie zintegrowany  

z istniejącym już budynkiem Technopark II specjalnym łącznikiem, w którym również znajdą 

się biura. Przed Inkubatorem Nowoczesnych Technologii powstaną miejsca postojowe, 

droga wewnętrzna oraz chodniki. W  przyszłości w samym budynku  będą świadczone usługi 

Living Lab (w kierunku rozwoju modeli biznesowych) i laboratorium druku 3D. Orientacyjny 

koszt budowy obiektu to ok. 7 mln zł.  

LISTOPAD 

• 13 listopada Prezydent Miasta podpisał projekt uchwały budżetowej Miasta Gliwice na 2021 

rok. Projekt został złożony w Biurze Rady Miasta i wysłany do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Przygotowanie tego dokumentu było w 2020 roku wyjątkowo trudne. 

Od dłuższego czasu rząd wprowadza zmiany w podatkach, które skutkują ubytkiem  

w dochodach naszego miasta o ponad 20 mln zł rocznie. Niewystarczająca jest subwencja 

oświatowa – z miejskiego budżetu dopłacamy 128 mln zł. Pracownicze Plany Kapitałowe  

w przyszłych wydatkach to prawie 5 mln zł. Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19 to 

prawie 2 mln zł. Miasto dopłaca 9,5 mln zł do zadań administracji rządowej. Ponadto, przez 

wzrost cen usług, kosztów pracy  i energii znacząco wzrastają wydatki bieżące.  

• Zakończyły się inwestycje w ciągi pieszo-rowerowe, m.in. zmodernizowano ciąg przy alei 

Sikornik. Pracami objęto odcinek od ul. Opawskiej do ul. Czajki. Wzdłuż alei posadzono 120 

miskantów cukrowych. Ponadto zakończono inwestycję na 350 -metrowym odcinku ciągu 

pieszo-rowerowego łączącego dwie gliwickie dzielnice: Brzezinkę i Stare Gliwice. Prace 

zakończono na wiele tygodni przed terminem wynikającym z umowy z wykonawcą. 

Równocześnie z pracami przy budowie nowego ciągu komunikacyjnego trwała naprawa 

chodnika i przylegającej do niego drogi dla rowerów, prowadzącej od nowej inwestycji 

w kierunku ronda Brzezinka.  

• Zakończyły się prace przy modernizacji kompleksu boisk przy ZSO nr 4 przy ul. Orląt 

Śląskich. Inwestycja kosztowała ponad 3,1 mln zł i została sfinansowana z miejs kiego 

budżetu. 

• Zarząd Dróg Miejskich przystąpił do jesiennych nasadzeń. Wzdłuż dróg zostało 

nasadzonych ponad 1100 drzew, ponad 10 000 krzewów, 200 pnączy oraz prawie 14 500 

sztuk bylin. Poza tym ponad 700 drzew utworzyło zielone ekrany w pasach drogowych.  Mają 

chronić przed hałasem i zanieczyszczeniami i być ekologiczną alternatywą dla ekranów 
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typowej konstrukcji, stawianych wzdłuż polskich dróg. Pierwsze drzewa stanowiące trzon 

zielonych ekranów nasadzono na zjeździe z ul. Tarnogórskiej w kierunku DK 88.  

• Ogłoszono laureatów nagród prezydenta Gliwic w dziedzinie kultury za 2019 rok. W  tym 

roku nagrody zostały przyznane już po raz 27, jednak ze względu na epidemię uroczysta 

gala nie odbyła się. Katarzyna Rosłon otrzymała nagrodę za całokształt twórczości 

artystycznej. Jest plastyczką, architektką, projektuje scenografię, fotografuje. Michał Patycki 

został nagrodzony za osiągnięcia twórcze w 2019 roku – jego prace zostały zaprezentowane 

na wystawach w Katowicach, Krakowie, Łodzi i Pradze. Jest młodym gliwickim  fotografem. 

Marek Niewiarowski został nagrodzony za całokształt twórczości w dziedzinie 

upowszechniania kultury. W Gliwicach zna go każdy fan muzyki alternatywnej – to między 

innymi jego zaangażowaniu zawdzięczamy takie imprezy, jak festiwal Winter Reggae czy 

Punk Generation. Bogusław Tracz – naukowiec, otrzymał nagrodę w dziedzinie ochrony 

kultury za całokształt działalności. Jego „Gliwice. Biografia Miasta” to bestseller wydany 

przez Muzeum w Gliwicach.  

GRUDZIEŃ  

• Szpital zakaźny przy Zygmunta Starego szykuje się do akcji szczepień, która ma się 

rozpocząć w styczniu. W pierwszej kolejności mają być szczepieni pracownicy służby 

zdrowia. Szczepienia populacyjne mają się odbywać w POZ.  

• Stanowisko sekretarza miasta, po wygranym naborze, objęła pani Barbara Chamiga. 

• Aż czworo gliwickich uczniów zostało tegorocznymi laureatami stypendium Ministra 

Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2019/2020. 

Dwóch uczniów (Jakub Schuwald i Jakub Kądziołka) otrzymało stypendium za osiągnięcia  

w olimpiadach przedmiotowych, a dwie uczennice (Karolina Staszulonek, Anna Wieczorek) 

za osiągnięcia w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i w nauce. Troje z nich 

jest uczniami I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego, a j eden 

uczęszcza do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej. Jest 

to ogromny sukces, gdyż stypendium w całym kraju otrzymało 550 osób, w województwie 

śląskim 57 osób, w tym aż 4 z Gliwic.  

• Gotowa jest kolejna część obwodnicy Gliwic. Inwestycja tworzy dogodniejsze połączenie  

z węzłem autostradowym Gliwice Sośnica i zapewnia lepszy dojazd do rozbudowujących się 

firm logistycznych znajdujących się w tym rejonie. Od piątku 4 grudnia kierowcy mogą 

jeździć prawie 2-kilometrowym odcinkiem łączącym ul. Bojkowską z Pszczyńską. W ramach 

tej inwestycji zrealizowano także przebudowę i rozbudowę układu drogowego pomiędzy 

ulicami Bojkowską i Pszczyńską, wybudowano 700-metrowy łącznik ul. Bojkowskiej  

z ul. Okrężną i przebudowano południową część ul. Okrężnej na odcinku ok. 500 metrów. 

Koszt odcinka obwodnicy południowej wyniósł nieco ponad 57 mln zł. Dofinansowanie 

do budowy uzyskano z dwóch źródeł: Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ponad 

17 mln 350 tys. zł, a także z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości blisko 9 mln 800 

tys. zł (uzupełnienie I transzy środków RFIL).  

• 10 grudnia oficjalnie oddano do użytku zmodernizowaną płytę gliwickiego lotniska z nową, 

utwardzoną drogą startową o długości 920 metrów (którą w przyszłości będzie można 

wydłużyć nawet do 1,3 km), drogą kołowania i płytą  postojową, a także infrastrukturą 

okalającą: parkingami, drogami dojazdowymi i biegnącą dookoła lotniska ścieżką rowerową. 

Obiekt, którego modernizacja pochłonęła 27,9 mln zł, ma status lotniska publicznego 

niepodlegającego certyfikacji, pozwalający na wykorzystywanie go m.in. dla lotów 
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biznesowych, sportowych oraz małego ruchu cargo. Lotnisko jest przystosowane 

do całodobowej obsługi menadżerów biznesu, małych lotów pasażerskich, a także lotów 

turystycznych, powietrznych taxi, sportów lotniczych i edukacj i lotniczej.  

• 14 grudnia mieszkańcy dwóch nowych budynków przy ul. Górnej 1–3 otrzymali z rąk 

prezydenta Gliwic klucze do 48 lokali. W Gliwicach dzięki realizowanemu od lat miejskiemu 

programowi mieszkaniowemu przybywa mieszkań zarówno dla rodzin o  niższych 

dochodach, jak i dla osób średnio sytuowanych. Komunalne kompleksy powstały m.in. przy 

ulicach Jana Pawła II, Żeromskiego, Jasnej, Targowej, Kochanowskiego, Staromiejskiej  

i Jagiellonki. Kolejne są wznoszone w kwartale ulic Kujawskiej, Samotnej, św. Jacka i Górnej 

w Ligocie Zabrskiej, a także przy ul.  Opolskiej. Projektowane jest osiedle przy ul. Dworskiej 

i Zbożowej . 

• W grudniu na ulicach Gliwic pojawiło się 10 nowych Solarisów Urbino. Dwunastometrowe 

autobusy obsługują linie A4, 8, 58, 59, 60, 71, 178, 186, 259, 692, 702. To efekt wartego 

ponad 11,4 mln zł, rozstrzygniętego w 2020 roku przetargu zorganizowanego przez PKM 

Gliwice. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejsze warunki zaproponowała firma 

Solaris Bus&Coach z Bolechowa.  

• Rozpoczęto prace na rzecz nowej strategii Miasta  Gliwice 2040 , której opracowanie planuje 

się przeprowadzić przy szerokiej partycypacji społecznej. Jest to idealny moment 

na rozpoczęcie prac, gdyż niedawne uchwalenie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 

Śląskie 2030 – Zielone Śląskie zapewni integralność założeń strategicznych na poziomie 

regionalnym i lokalnym. 

• W konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gliwic w 2020 roku prezydent Adam 

Neumann nagrodził dwoje uczestników i wyróżnił trzech kolejnych. Wszyscy laureaci  

i wyróżnieni zaproponowali ciekawe projekty architektoniczne lub urbanistyczne. I  nagrodę 

zdobyła Marlena Kulisa za pracę magisterską „Teoria miasta zwartego w  projekcie 

przekształceń Śródmieścia Gliwic”, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Agat y Twardoch. 

II nagroda przypadła Tomaszowi Węgrzynowi za pracę inżynierską „Marina Gliwice – 

Centrum Turystyki i Edukacji Wodnej”. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Dawid 

Krzeszowiec z pracą inżynierską „Crystal Cube. Dom kultury na miejscu spalonej syna gogi 

w Gliwicach”, Tomasz Sadowski i jego praca magisterska „Projekt koncepcyjny »Centrum 

Kreatywności Teatralnej – Mała Scena«. Adaptacja i rozbudowa Ruin Teatru Victoria  

w Gliwicach” oraz Sylwia Lipus za pracę inżynierską „Marina Gliwice – Centrum Turystyki  

i Edukacji Wodnej”.  

• 21 grudnia w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach podpisano umowę z wykonawcą –

Eurovią Polska S.A. – na przebudowę układu drogowego i placów po południowej stronie 

dworca kolejowego. Prace będą prowadzone m.in. na ul. Bohaterów Ge tta Warszawskiego, 

obejmą też fragment ul. Zwycięstwa, Jagiellońskiej i Piwnej, a także plac przed dworcem 

PKP, plac Piastów oraz ul. Okopową i Na Piasku. Realizowana przez miasto inwestycja 

gruntownie zmieni wygląd śródmieścia Gliwic , tworząc wraz z Centrum Przesiadkowym 

przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską . 
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DZIAŁALNOŚĆ PREZYDENTA MIASTA W CZASIE TRWANIA COVID-19 

Działalność Prezydenta Miasta w 2020 roku wiązała się również w dużej mierze z walką z pandemią 

COVID-19. Miała ona wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania miasta. Poniżej przedstawiamy 

przegląd działań podjętych przez miasto w tej kwestii. 

Wsparcie dla Szpitala Miejskiego nr 4  

W związku z adaptacją budynku Szpitala Miejskiego nr 4 przy ul.  Zygmunta Starego 20 na szpital 

jednoimienny zakaźny miasto wyasygnowało kwotę 413 763,34 zł na dostosowanie budynku 

po dawnym Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Starego 19 w celu przeniesienia tam przychodni 

POZ, poradni specjalistycznych oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na interwencyjne 

zakupy sprzętowe doposażające Szpital Miejski n  4 w niezbędny nowoczesny sprzęt przeznaczono 

środki w wysokości 2 894 361,04 zł. Zakupiono m.in. respiratory, defibrylatory, nowe analizatory 

parametrów krytycznych, diatermię elektrochirurgiczną, ssaki elektryczne, pompy infuzyjne, 

oczyszczacze powietrza, urządzenie do ogrzewania płynów, elektrokardiografy, aparaty 

do hemodializ i do USG, pozycjonery pacjentów, tomograf komputerowy. Sprzęty do szpitala 

zostały przekazane umową bezpłatnego użytkowania .  

Pozyskano dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zakup sprzętu medycznego dla 

Szpitala Miejskiego nr 4 w kwocie 743 400,00 zł. Ze środków GZM zakupiono: sterylizator parowy 

wraz z wózkiem transportowo-załadowczym i wózkiem wsadowym, myjnię-dezynfektor wraz  

z wózkiem wsadowym 5-poziomowym, wózkiem wsadowym do mycia narzędzi chirurgicznych  

i wózkiem wsadowym do mycia wyposażenia endoskopów, myjnię ultradźwiękową, analizator 

immunochemiczny, aparat USG Mindray TE7 z dwoma głowicami oraz 2 respiratory.  

Miasto zawarło umowę dotacji ze Szpitalem Miejskim nr 4 na kwotę 215 600,00 zł, przeznaczoną 

na zakup i adaptację kontenerów w celu przystosowania szpitala do walki z COVID-19. Kontenery 

posłużyły jako izolatki i miejsce do przeprowadzania triage ’u pacjentów z podejrzeniem zarażenia 

wirusem SARS-CoV-2 oraz jako miejsce na potrzeby personelu sprzątającego w lokalizacji przy ul. 

Kościuszki 29 . Jeden z kontenerów wykorzystany był w mobilnym punkcie wymazowym drive-thru. 

Kolejna umowa dotacji ze Szpitalem Miejskim nr 4 w kwocie 295 674,00 zł dotyczyła zakupu 

sprzętu i aparatury medycznej oraz wykonania niezbędnych prac w celu dostosowania lecznicy 

do walki z COVID-19. Dotacja została wykorzystana m.in. na: zakup materacy 

przeciwodleżynowych, pomp infuzyjnych, lamp bakteriobójczych, respiratora transportowego, 

wideolaryngoskopów, oczyszczaczy powietrza, pulsoksymetrów, reduktorów do butli tlenowej, 

doprowadzenie instalacji tlenu medycznego.  

Szpitalowi udzielono dotacji w wysokości 177 000,00 zł na organizację zespołu wyjazdowego 

do wykonywania wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w miejscu zamieszkania gliwiczan, 

kierowanych do wykonania testu przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną .  

Środki dla Szpitala Miejskiego nr 4 były w 2020 r. przekazywane z tzw. funduszu korkowego 

(fundusz korkowy zwany też kapslowym to wyodrębnione w gminnym budżecie środki, 

pozyskiwane od przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Pieniądze 

pochodzące z tych źródeł w całości powinny zostać przeznaczone na przeciwdziałanie problemom 

wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków.)  
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Pozyskanie środków zewnętrznych na inne działania związane z COVID-19  

Dzięki udziałowi miasta w projektach „Śląskie Pomaga” oraz „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19” 

placówki „Nasz Dom” oraz „Opoka” uzyskały  w okresie epidemii wsparcie w wysokości  w sumie 

ponad 600 tys. zł ze środków EFS. Dodatkowo  w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa   

i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów 

pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” Dom 

Pomocy Społecznej „Nasz Dom” otrzymał kwotę blisko  30,5 tys. zł. 

Zdalna edukacja 

Korzystając ze środków własnych oraz  pozyskanych w ramach projektów grantowych , miasto 

przekazało na potrzeby nauczyciel i i uczniów 124 laptopy i  46 zestawów komputerowych  

z oprogramowaniem, 23 kamerki internetowe, 26 mikrofonów,  3 tablety oraz projektor. 

Dodatkowo do szkół przekazano 25 zestawów  komputerowych z zasobów Urzędu  Miejskiego.  

Z pomocą przyszły też gliwickie organizacje pozarządowe,  instytucje i firmy – m.in. gliwickie 

zakłady Opla, Fundacja Eisenhowera, stowarzyszenie  GTW Gliwice, działający w Gliwicach  koncern 

NGK Ceramics Polska i bardzo duże grono  osób prywatnych.  

Wsparcie seniorów  

Seniorzy mogli skorzystać ze Śląskiego Telefonu dla Seniora SENIOR -FON, który pełnił funkcję 

terapeutyczną i interwencyjną – można było uzyskać poradę i pomoc psychologiczną, ale też 

zgłosić swój problem, który został przekazany lokalnym placówkom mogącym udzielić wsparcia. 

Dyżury telefoniczne dla seniorów pełnił również Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów.  

Do końca roku (tj. 31  grudnia 2020 r.) Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Wspieraj 

Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” . Celem programu było zapewnienie 

wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się 

zostać w domu, a nie mają bliskich, którzy mogliby im pomóc. Pomoc udzielana jest w formie 

zrobienia zakupów pierwszej potrzeby, wykupienia leków w aptece czy wyniesienia śmieci.  

 

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  

Wolontariat – Uruchomiono system wsparcia dla osób objętych izolacją i kwarantanną . OPS 

zbudował bazę 53 wolontariuszy, którzy pomagali w codziennych sprawach : robili zakupy 

spożywcze do kwoty 100 zł, wykupywali recepty, wynosili śmieci, wyprowadza li psy, odbierali 

paczki żywnościowe z Caritasu, PCK czy OPS, dostarczali druki, realizowali też miesięczne opłaty. 

Pracownicy socjalni OPS byli w stałym kontakcie z osobami starszymi i  niesamodzielnymi, którym 

– przy zachowaniu rygorów sanitarno-epidemicznych – systematycznie służono wsparciem. 

Pomocy udzielono 296 razy.  

Wsparcie psychologiczne  – W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w  Gliwicach 

udzielono wsparcia psychologicznego i poradnictwa specjalistycznego w formie kontaktów 

telefonicznych. W 2020 r. objęto wsparciem 67 rodzin chorych / objętych kwarantanną ; 

odebrano 824 połączenia  osób szukających wsparcia lub informacji.  

Wsparcie osób bezdomnych  – W związku z pandemią osoby doświadczające bezdomności , 

zgłaszające chęć skorzystania z oferty schroniska dla osób bezdomnych, w pierwszej kolejności 

kierowane były do Izolatorium mieszczącego się przy schronisku. Rozwiązanie to pozwa lało 

na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród mieszkańców schroniska  

i zwiększało ich bezpieczeństwo zdrowotne. W 2020 z oferty Izolatorium skorzystały 92 osoby. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach wspierał również osoby bezdomne przebywające  

w przestrzeni miejskiej Gliwic. Dotychczasowa formuła wsparcia , związana z monitorowaniem 

miejsc pobytu osób bezdomnych z ciepłym napojem, kanapkami oraz rozmową motywacyjną 

ukierunkowaną na skorzystanie przez osoby z oferty placówek , została rozszerzona o monitoring 

stanu zdrowia oraz zabezpieczanie tych osób w środki ochrony osobistej: maseczki  i żele 

do dezynfekcji rąk. Osobom bezdomnym funkcjonującym w  przestrzeni miejskiej dostarczano 

także niezbędną żywność, odzież, obuwie, koce itp. Wsparciem w tym zakresie objęto w 2020  r. 

113 osób. 

Przeciwdziałanie przemocy  w rodzinie – W 2020 roku, w którym pandemia stanowiła dodatkowy 

czynnik sprzyjający konfliktom w rodzinie, w ramach pomocy dla osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji związanej z podejrzeniem domowej przemocy udzielono wsparcia 381 rodzinom, z czego 

233 stanowiły rodziny z dziećmi. Dodatkowo, w związku z izolacją wywołaną stanem zagrożenia 

epidemiologicznego, w 277 rodzinach, w których została zakończona procedura tzw. Niebieskiej 

Karty, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej  podjęli monitoring mający na celu nawiązanie 

ponownego kontaktu i ustalenie obecnej sytuacji rodzinnej. 

Wypłata dodatkowego świadczenia dla osób niepełnosprawnych  – Ośrodek Pomocy 

Społecznej uruchomił wypłaty dodatkowych świadczeń osobom niepełnosprawnym w  ramach 

modułu III programu „Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON. Świadczenie pieniężne  

w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje dzieciom i młodzieży oraz oso bom dorosłym, 

niepełnosprawnym będących uczestnikami zajęć w określonych palcówkach, które zawiesiły 

swoją działalność w związku z epidemią. Ze wsparcia skorzystało 196 osób, którym 

wypłacono łącznie kwotę 447  000 zł.  

Pozostałe działania Ośrodka Pomocy Społecznej związane z przeciwdziałaniem COVID-19 

Wsparcie dla osób w izolacji / kwarantannie – W 2020 r. przeprowadzono łącznie 12  614 

wywiadów telefonicznych, udzielano wsparcia  (głównie informacyjnego ) oraz pomocy w zabez-

pieczeniu podstawowych potrzeb (dostarczenie paczek żywnościowych, leków, wyprowadzanie 

psów itp.) 

Pozyskanie środków / zasobów zewnętrznych związanych z zapobieganiem i przeciw -

działaniem COVID-19 

• Ze środków EFS pozyskano w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej” kwotę 

40 517,62 zł na zakup generatorów ozonu, urządzeń do sanityzacji dokumentów, 

termometrów bezdotykowych, dozowników łokciowych i płynów do dezynfekcji, środków 

ochrony osobistej. 

• Usługi dezynfekcji pomieszczeń, posiłki z dowozem dla osób w izolacji (Regionalny  

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) . 

• Przeprowadzenie bezpłatnych testów na obecność COVID-19 dla pracowników OPS  

w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia 

osób i rodzin”. 

Wsparcie informacyjne dla mieszkańców – Na stronie internetowej Ośrodka utworzono zakładkę 

„Koronawirus – informacje” zawierającą najważniejsze informacje dotyczące przeciwdziałani a 

COVID-19 oraz poradniki. Przygotowano 8 edycji ulotek dla mieszkańców (dystrybucja 

za pośrednictwem spółdzielni  mieszkaniowych) oraz „Miniporadnik dla pomagaczy” przekazany 

pracownikom instytucji zajmujących się pomaganiem, szkołom, Policji, Straży Miejskiej, 

podmiotom leczniczym. 
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Utworzenie izolatorium przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej . – W celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania się koronawirusa dostosowano pomieszczenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej , 

wydzielając przestrzeń dla izolatorium (zapewniając osobom w nim przebywającym dostęp 

do kuchni oraz łazienki). Takie rozwiązanie pozwalało cyklicznie wyjść naprzeci w osobom 

w kryzysie, które potrzebowały pomocy w formie schronienia. Z izolatorium skorzystało 12 

rodzin. Po odbyciu 14-dniowej kwarantanny są przyjmowane do Hostelu lub Domu dla Matek 

z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.  

Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 

Mimo trwającej epidemii Fundacja Różyczka  działająca na zlecenie Miasta Gliwice nieprzerwanie 

realizowała usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Asystenci zapewniali pomoc osobom 

niepełnosprawnym m.in. w zakupach, załatwianiu drobnych spraw codziennych, pomoc w dostępie 

do opieki zdrowotnej, pomoc w wyjściu i  powrocie do domu. 

Wykonano 4 320 godzin usług dla 42 osób niepełnosprawnych. Koszt zadania wyniósł 122  093,75 

zł i został pokryty ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny  

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny zrealizowało projekt „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach finansowania  

z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój . Głównym celem projektu 

było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej 

poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo -

wychowawczych w zakresie bezp iecznej realizacji zadań tych podmiotów. W ramach projektu 

zakupiono i przekazano wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo -

wychowawczych 168 sztuk sprzętu komputerowego (laptopów i komputerów stacjonarnych) wraz 

z oprogramowaniem, 292 sztuki sprzętu multimedialnego, 34 tys. sztuk maseczek, 42 tys. sztuk 

rękawiczek, 300 litrów środków dezynfekcyjnych.  

Ponadto wyposażono 5 miejsc do kwarantanny: 2 w domach dziecka, 2 w pogotowiach rodzinnych 

oraz 1 w nowo powstającym rodzinnym domu dziecka. Na powyższe zakupy wydatkowano 689  

565,78 zł. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oferowało bezpłatne wsparcie 

terapeuty .  

Działania Powiatowego Urzędu Pracy  

Pracodawcy mogli uzyskać bezpośrednie wsparcie finansowe w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Gliwicach w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Do końca 2020 roku PUP pozyskał na ten cel 

116 685 tys. zł ., przyjął 18 201 wniosków składanych przez przedsiębiorców i organizacje 

pozarządowe . Do 31 grudnia PUP wypłacił ponad 113,7 mln zł, w tym 67 426 689 zł 

na pożyczki, 11 196 120 zł na dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej, 34 419 530 zł na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników 

przedsiębiorstw i 710 247 zł dla organizacji pozarządowych.  

Działania Centrum Ratownictwa Gliwice  

Centrum Ratownictwa Gliwice od 10 marca 2020 roku stale monitorowało sytuację epidemiczną 

w mieście i realizowało następujące działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19: 
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Przyjmowanie zgłoszeń oraz udzielanie informacji mieszkańcom  – Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice odpowiedzialne było za zapewnienie całodobowego 

przepływu informacji na potrzeby realizacji działań bieżących.  

Przygotowanie miejsc kwarantanny na terenie miasta Gliwice  – Do najważniejszych zadań 

związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii było przygotowanie miejsc 

kwarantanny. Podstawą do uruchomienia obiektu było polecenie nr 25/2020 Wojewody Śląskiego  

z 14 marca 2020 r. Wspólnie z PSSE przeprowadzono kontrolę wybranych obiektów 

przeznaczonych jako potencjalne miejsca dla osób odbywających kwarantannę. Prowadzono 

rozmowy z właścicielami obiektów dotyczące dostosowania budynków do standardów 

bezpieczeństwa epidemicznego, jednak ostatecznie (z powodów niezależnych od CRG ) nie doszło 

do uruchomienia miejsc kwarantanny.  

Prowadzenie miejskiego magazynu COVID-19 oraz dystrybucja środków ochrony osobistej na 

potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych . – CRG stworzyło bazę magazynową, której 

głównym celem było zapewnienie dostępności środków ochrony indywidualnej dla podmiotów  

(w tym miejskich jednostek organizacyjnych) zaangażowanych w walkę z pandemią. 

Przedsięwzięcie wymagało zorganizowania autonomicznej przestrzeni magazynowej, kon iecznej 

do prowadzenia dystrybucji. W ramach zadania zbierano zapotrzebowanie na określone produkty, 

a następnie realizowano zamówienia publiczne. Dodatkowo CRG było zaangażowane w dys-

trybucję środków ochrony osobistej  dla szkół, w których były organizowane egzaminy gimnazjalne 

oraz matury w czerwcu 2020 r. Każdy z podmiotów otrzymał płyny do dezynfekcji, przyłbice oraz 

rękawiczki. Na wyposażeniu magazynu znajdują się m.in. maseczki chirurgiczne, FFP2 i FFP3, 

kombinezony, przyłbice, rękawiczki, fartuchy, zestawy indywidualnej ochrony biologicznej, płyny 

do dezynfekcji.  

 

Tabela 173.  Wydatki poniesione w 2020 roku na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 

Lp. Rodzaj wydatków  razem 

1 

Sprzęt ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, w tym:  

1 561 151,34 

maski 

gogle 

rękawiczki  

przyłbice 

kombinezony 

fartuchy  

środek do dezynfekcji rąk  

środek do dezynfekcji powierzchni  

2 

Inne wydatki:   

zakupy inwestycyjne, m.in. zakup dwóch kontenerów do magazynowania sprzętu 

ochrony osobistej;  

zakup sprzętu komputerowego, zakup ozonatora, stojaków do dezynfekcji  

115 506,00 
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Lp. Rodzaj wydatków  razem 

usługi telekomunikacyjne  

31 366,51 wynajem kontenerów do magazynowania sprzętu ochrony osobistej  

konsultacje medyczne – doradca do spraw chorób zakaźnych  

SUMA 1 708 023,85 

Źródło: Wydział  Zdrowia i Spraw Społecznych  UM w Gliwicach 

 

Dystrybucja środków ochrony osobistej przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki  

w Katowicach oraz Ministerstwo Zdrowia . Na przełomie sierpnia i września 2020 r. wraz  

z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną zorganizowano transport i dystrybucję 

płynów, maseczek oraz termometrów do szkół publicznych i niepublicznych na terenie miasta. 

Pula środków ochrony dla podstawowej opieki zdrowotnej (33 podmioty): 

• Pulsoksymetry: 29 szt. 

• Fartuch niejałowy: 330 szt.  

• Gogle ochronne: 165 szt. 

• Przyłbice ochronne: 330 szt.  

• Termometry bezdotykowe: 33 szt.  

• Maseczki: 33 tys. szt. 

• FFP: 660 szt. 

• Rękawiczki jednorazowe: 16 ,5 tys. szt. 

• Płyny do dezynfekcji powierzchni 5l: 66 szt.;  

Pula środków ochrony indywidualnej przekazanych dla szkół publicznych  i niepublicznych: 

• Maseczki: 232 100 szt. 

• Płyny: 4 155 szt. 

• Termometry: 160 szt.  

Realizacja zadań związanych z usługą stwierdzania zgonu  – Z uwagi na zaistniałą sytuację 

niezbędne było podjęcie działań związanych ze stwierdzaniem zgonów  w miejscach 

publicznych i niepublicznych (zadanie realizowane we współpracy  ze Szpitalem Miejskim). 

Zatrudnienie doradcy ds. chorób zakaźnych  – Z opinii konsultanta korzystały jednostki, takie 

jak Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, CRG, Urząd Miejski, domy pomocy społecznej czy 

Straż Miejska . 

Ozonowanie – Na potrzeby walki z COVID-19 dla Centrum Ratownictwa Gliwice zostały zakupione 

generatory ozonu oraz miernik ozonu za łączną kwotę 47  439,50 zł. Akcje przeprowadzano  

w wybranych placówkach użyteczności publicznej; oprócz tego generatory użyczano Szpitalowi 

Miejskiemu nr 4 w Gliwicach, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gliwicach, Straży Miejskiej, Centrum 

Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, Domowi Pomocy Społecznej, Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Bojkowie, Brzezince, Ostropie;  

Współpraca z GCOP – Prowadzono ją w zakresie wdrożenia i funkcjonowania Gliwickiej Bazy 

Wsparcia wspomagającej wzajemną pomoc i współpracę w walce z epidemią .  
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Dystrybucja przyłbic  – Przyłbice zostały przekazane przez Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. 

dla m.in. domów pomocy społecznej  (listopad 2020 r.). 

Wymazy 

Osoby, które otrzymały od lekarza POZ skierowanie na badanie w kierunku COVID-19, mogły je 

zrealizować w Gliwicach w trzech mobilnych punktach wymazowych : w Szpitalu Miejskim nr 4 przy 

ul. Zygmunta Starego 20, w Szpitalu VITO-Med przy ul. Radiowej 2 oraz w Gyncentrum przy 

ul. Błonie 3 . 

Opieka nad dziećmi do lat 3  

Miasto Gliwice utrzymywało dotację dla żłobków niepublicznych za czas ich zamknięcia w związku 

z pandemią COVID-19, na dotychczasowych warunkach.  

Straż Miejska  

Zakupiono megafony na patrole dla Straży Miejskiej w Gliwicach (1 050,00 zł) na potrzeby emisji 

komun ikatów dla mieszkańców dotyczących pandemii i przestrzegania wprowadzonych obostrzeń.  

 

Tabela 174.  Zestawienie wydanego w 2020 roku sprzętu ochrony indywidualnej 

Lp. 

Nazwa 

sprzętu/środków 

ochrony osobistej 

Suma 

wydanych 

produktów 

Podmioty, które otrzymały sprzęt  

1 

Maseczka 

higieniczna 

24 750 szt. Ośrodek Pomocy Społecznej  

Domy opieki społecznej  

Straż Miejska w Gliwicach  

Państwowa Straż Pożarna  

2 

Maseczka 

chirurgiczna 

8 331 szt. Ośrodek Pomocy Społecznej  

Domy opieki społecznej  

Straż Miejska w Gliwicach  

Miejska Biblioteka Publiczna 

Ochotnicze Straże Pożarne  

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie  

3 

Maseczka 

FFP2/KN95 

3 040 szt. Ośrodek Pomocy Społecznej  

Domy opieki społecznej  

Straż Miejska w Gliwicach  

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach  

4 

Maseczka FFP3 1 015 szt. Ośrodek Pomocy Społecznej  

Domy opieki społecznej  

Straż Miejska w Gliwicach  

Ochotnicze Straże Pożarne  

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach 

5 

Maseczka 

wielokrotnego 

użytku 

999 szt.  Ośrodek Pomocy Społecznej  

Straż Miejska w Gliwicach  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

6 

Przyłbice 823 szt.  Ośrodek Pomocy Społecznej  

Domy opieki społecznej  

Straż Miejska w Gliwicach  

Miejska Biblioteka Publiczna  

Placówki oświatowe  

SM Sezam  
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Lp. 

Nazwa 

sprzętu/środków 

ochrony osobistej 

Suma 

wydanych 

produktów 

Podmioty, które otrzymały sprzęt  

7 

Gogle 240 szt.  Ośrodek Pomocy Społecznej 

Domy opieki społecznej  

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach  

Straż Miejska w Gliwicach  

8 

Kombinezon 

polipropylenowy 

786 szt.  Ośrodek Pomocy Społecznej  

Domy opieki społecznej  

Straż Miejska w Gliwicach  

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach  

Ochotnicze Straż Pożarne  

9 

Kombinezon 

ochrony 

biologicznej 

450 szt.  Ośrodek Pomocy Społecznej  

Domy opieki społecznej  

Straż Miejska w Gliwicach  

Ochotnicze Straż Pożarne  

SM Sezam  

10 
Osłony na buty 340 szt.  Straż Miejska w Gliwicach  

Domy opieki społecznej  

11 
Zestawy ochrony 

biologicznej 

55 szt. Straż Miejska w Gliwicach  

Ośrodek Pomocy Społecznej  

12 

Fartuchy 4 648 szt. Ośrodek Pomocy Społecznej  

Domy opieki społecznej  

SM Sezam 

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach  

ZOL Gliwice  

13 

Płyn do dezynfekcji 

rąk 

347 szt.  PCK 

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

Straż Miejska w Gliwicach  

SM Sezam 

Miejska Biblioteka Publiczna  

Ośrodek Pomocy Społecznej  

Domy opieki społecznej 

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach  

Placówki oświatowe  

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny  

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach  

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie  

14 

Płyn do dezynfekcji 

powierzchni 

289 szt.  PCK 

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

Straż Miejska w Gliwicach  

SM Sezam 

Miejska Biblioteka Publiczna  

Ośrodek Pomocy Społecznej  

Domy opieki społecznej 

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach  

Szkoły 

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny  

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie  
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Lp. 

Nazwa 

sprzętu/środków 

ochrony osobistej 

Suma 

wydanych 

produktów 

Podmioty, które otrzymały sprzęt  

15 

Rękawice ochrony 

biologicznej 

310 par Straż Miejska w Gliwicach  

Ośrodek Pomocy Społecznej  

Domy opieki społecznej 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie  

16 

Rękawiczki 

jednorazowe 

833 opak. Straż Miejska w Gliwicach  

Ośrodek Pomocy Społecznej  

Domy opieki społecznej 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie  

Szkoły 

Miejska Biblioteka Publiczna  

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach  

SM Sezam  

Źródło: Wydział  Zdrowia i Spraw Społecznych  UM w Gliwicach 

 

 

Obsługa klientów w Urzędzie Miejskim w czasie epidemii  

 

Tabela 175.  Obsługa klientów w Urzędzie Miejskim w okresie od 16 marca do 31 grudnia 2020 roku 

 Liczba udzielonych porad telefonicznych  Liczba przyjętych klientów  

Marzec 6 517 1 998 

Kwiecień 17 311 2 260 

Maj 21 881 4 945 

Czerwiec 28 321 6 223 

Lipiec 29 687 11 150 

Sierpień 23 777 15 935 

Wrzesień 26 247 18 307 

Październik  26 867 19 414 

Listopad 23 581 13 170 

Grudzień 23 780 14 079 

RAZEM:      227 969 
 

107 481 

Źródło: Biuro Obsługi Interesantów  UM w Gliwicach 
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Tabela 176.  Obsługa klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich w 2020 roku 

  

Obsługa klientów zewnętrznych,  

w tym: 
42 161 

- przyjęcie wniosków o wydanie dowodu osobistego  

10 164  

(w tym 2641 w formie elektronicznej , co stanowi 

35,1% wszystkich wniosków)  

- odbiór (wydanie) dowodu osobistego  9 925 

- przyjęcie formularzy zgłoszeń meldunkowych  

10 197  

(w tym 1750 w formie elektronicznej , co stanowi 

20,7% wszystkich formularzy)  

Liczba udostępnionych danych osobowych z rejestru 

mieszkańców 2 591 

Liczba udostępnionych danych osobowych z rejestru 

PESEL  2 832 

Liczba udostępnionych danych jednostkowych  

z Rejestru Dowodów Osobistych  257 

Liczba udostępnionej dokumentacji związanej  

z dowodem osobistym  747 

Liczba wyjazdów indywidualnych bezpośrednio do 

miejsca zamieszkania mieszkańców Gliwic,  

w tym: 
87 

- w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu 

osobistego  29 

- w celu odbioru dowodów osobistych  58 

Liczba wydanych decyzji meldunkowych  542 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich UM w Gliwicach 

 

Pomoc dla przedsiębiorców  

Do 31 grudnia 2020 r. do Urzędu  Miejskiego w Gliwicach wpłynęło 391 wniosków o udzielenie ulg 

w zapłacie podatków lokalnych, w większości w zakresie podatku od nieruchomości. Wydano  

decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w wysokości 683 tys. zł,  odroczono termin zapłaty 

podatku w wysokości 3,4 mln zł i rozłożono na raty płatność podatku w wysokości ok. 1 mln zł.  

W ramach Gliwickiego Pakietu Pomocy dla Przedsiębiorców udzielono także ulg w zakresie  

należności z tytułu czynszu dzierżawnego.  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach  udzielał wsparcia 

w ramach tzw. rządowej Tarczy Antykryzysowej. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał już na ten cel 

ponad 116 mln zł, przyjął ponad  18 tys. wniosków składanych przez przedsiębiorców i  organizacje 

pozarządowe. 
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Sprawozdanie z realizacji Programu 
ochrony środowiska przed hałasem 
dla miasta Gliwice na lata 2018-2022  


 


1. Założenia programu 
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2018-2022 został 
sporządzony w związku z obowiązkiem jego opracowania wynikającym z art. 119 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem 
hałasu w środowisku.  


Gliwice stanowią aglomerację o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy więc zgodnie ustawą  
Prawo ochrony środowiska program tworzony jest w drodze aktu prawa miejscowego, który 
uchwala rada powiatu i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Program 
aktualizuje się co 5 lat. 


Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2018–2022 przyjęty został 
Uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XLI/903/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.  


Podstawą do wykonania Programu oraz zasadniczym źródłem informacji o skali zagrożenia 
hałasem na terenie miasta była Mapa akustyczna opracowana w 2017 r. Na jej bazie 
zidentyfikowano tereny o największych przekroczeniach dopuszczalnych poziomów hałasu 
i największej liczbie osób narażonych na to oddziaływanie. Dla terenów tych zaproponowano 
działania naprawcze, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności (do 2022 r.).  


Dokument w pełni wypełnia zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 
2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony 
środowiska przed hałasem. 


Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta 
Gliwice na lata 2018–2022 zaproponowano trzy główne rodzaje działań naprawczych (tabela 3.7, 
3.8, 3.9 Programu): 


 działania krótkoterminowe czyli działania podstawowe, stanowiące faktyczny zakres 
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gliwice na lata 2018–2022  


 działania długoterminowe czyli działania dodatkowe, których realizacja przewidywana jest 
w okresie wykonywania tego i kolejnych programów ochrony środowiska przed hałasem, 


 działania związane z edukacją ekologiczną (społeczną), które prowadzone są w sposób 
ciągły, zarówno w zakresie działań długoterminowych jak i krótkoterminowych dotyczą:  


 promocji i organizacji komunikacji zbiorowej,  
 promocji komunikacji rowerowej i rozwoju ścieżek rowerowych,  
 promocji pojazdów „cichych”, 
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 udziału mediów w edukacji społeczeństwa. 
Działania naprawcze, które zawierają się w strategii krótkoterminowej przewidziane są 
do realizacji w czasie trwania niniejszego programu, czyli do 31 grudnia 2022 r. Działania 
określone w strategii długoterminowej i edukacji społecznej, wykraczają poza 5 letni okres 
obowiązywania programu i mogą być realizowane w perspektywie ok. 10-15 lat.  


 


2. Działania naprawcze realizowane w roku 2020 
2.1 Działania krótko i długoterminowe  


Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  


Tabela 3.7 (działania krótkoterminowe) 


 W roku 2020 rozpoczęto realizację robót budowlanych w ramach działań ujętych w poz. 1-3 
ww. tabeli zgodnie z poniższym zakresem: 


 Budowa zachodniej części obwodnicy miasta: odcinek od ul. Sowińskiego 
do ul. Daszyńskiego. Rozpoczęto realizację zadania w systemie zaprojektuj - 
wybuduj. Planowany termin realizacji umowy - 26.07.2022 r. (podpisano aneks 
wydłużający termin realizacji umowy). Wydatki poniesione w 2020 r. -
3.132.725,08 zł. 


 Budowa zachodniej części obwodnicy miasta: odcinek od ul. Daszyńskiego 
do ul. Rybnickiej.  Zakończono realizację inwestycji w dniu 23.11.2020 r. Wydatki 
inwestycyjne poniesione w 2020 r. – 46.214.898,60 zł. Całkowity koszt inwestycji: 
117.825.670,74 zł. 


 Budowa południowej części obwodnicy miasta: odcinek od ul. Rybnickiej 
do ul. Pszczyńskiej. Zakończono realizację inwestycji związanej z przebudową 
i budową odcinka obwodnicy południowej od ul. Pszczyńskiej do ul. Bojkowskiej 
w dniu  30.11.2020r. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2020 r. – 34.340.836,06 zł. 
Całkowity koszt wydatków inwestycyjnych - 71.934.329,34 zł. 


 Budowa obwodnicy Ostropy: aktualizacja dokumentacji projektowej została 
przewidziana na lata 2021-2023. 


 W ramach zadań związanych z wymianą nawierzchni podpisano umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej dla inwestycji zlokalizowanych zgodnie z poniższym wykazem: 


  ul. Ks. Hlubka na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Piwnej (łącznie z odcinkiem 
ul. Piwnej do obiektu pod torami PKP): realizacja robót budowlanych 2021-2022; 
szacunkowy koszt: ok. 5 mln zł.- poz. 5 tab. 3.7. 


 ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Dolnych Wałów do ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego: wykonanie dokumentacji projektowej II kwartał 2021 r. (ogłoszenie 
przetargu) tab. 3.7. 


 ul. Chorzowska na odcinku od ul. Zabrskiej do granicy z miastem Zabrze – w trakcie 
projektowania- poz. 9 tab. 3.7. 


 Wykonano trzeci etap realizacji zadania związanego z wymianą nawierzchni oraz 
elementami uspokojenia ruchu na odcinku ul. Zabrskiej od ul. Jagiellońskiej 
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do ul. Chorzowskiej, obejmujący  odcinek ul. Zabrskiej od skrzyżowania z ul. Szarą 
do skrzyżowania z ul. Hutniczą) - poz. 11 tab. 3.7. 


Dla pozostałych zadań związanych z zastosowaniem trwałych środków uspokojenia ruchu nie 
zostały jeszcze podjęte działania naprawcze opisane w tab. 3.7. 


Tabela 3.8 (działania długoterminowe) 


 W roku 2020 zrealizowano następujące działania naprawcze ujęte w Tabeli 3.8: 


 poz. 2 – uzyskano decyzję ZRID dla zadania związanego z połączeniem 
ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską. 


 poz. 3 – zakończono inwestycję związaną z Budową ul. Kozłowskiej. 
 poz. 9 – zakończono budowę dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy 


miasta. Zadanie realizowane wraz z budową odcinka obwodnicy południowej od ul. 
Pszczyńskiej do ul. Bojkowskiej; 


 poz. 14. Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa-Dolnych Wałów-Jana 
Pawła II-Mikołowska-Dunikowskiego: zakończono (część związana 
z zagospodarowaniem terenu przy budynku dawnej Poczty Polskiej). 


 poz. 17 – Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadanie pn.: Budowa 
połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. 
Gen. W. Andersa z ul. Mieszka I. W roku 2020 wykonano dokumentację projektową, 
strona złożyła odwołanie od decyzji ZRID. 


 poz. 27 - uzyskano decyzję ZRID na budowę obiektu mostowego w ciągu 
ul. Ziemięcickiej. W roku 2021 planowane jest rozpoczęcie inwestycji. 


 poz. 28 – uzyskano decyzję ZRID na przebudowę ul. Architektów. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Zarządu Dróg Miejskich w  Gliwicach 


 


2.2 Działania długoterminowe i edukacyjne  


Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach (UK) 


Wydział Usług Komunalnych (UK) przejął koordynację zadań w zakresie budowy tras rowerowych 
realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oraz Wydział Inwestycji i Remontów 


Urzędu Miejskiego w Gliwicach (IR). 


W tabelach poniżej przedstawiono zestawienia działań naprawczych realizowanych w 2020 r. 
zaplanowanych w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gliwice na lata 
2018-2022 (Tabela 3.8 i 3.9). 


Tabela 1. Zestawienie działań realizowanych w 2020 r., ujętych w Programie ochrony środowiska 
przed hałasem dla miasta Gliwice na lata 2018-2022 (Tabela  3.8 - działania 
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długoterminowe)* 


Poz.  
w  tab.3


.8 


Rodzaj działań do podjęcia w 
celu poprawy stanu klimatu 


akustycznego 


Termin 
rozpoczęcia 


procesu 
inwestycyjnego 


Łączne koszty 
finansowe  


[zł] 


Podmiot 
odpowiedzialny 


za realizację 
inwestycji 


20. 


Zagospodarowanie terenu przy 
projektowanym przystanku 
kolejowym Gliwice Kopernik 
(w rejonie ul. Perseusza) 


2018 


Poniesione koszty: 
ok. 43 tys. 
Planowane koszty 
w 2021 r. : 
ok. 189 tys. 


Urząd Miejski 
w Gliwicach  


UK**  


21. 
Budowa trasy rowerowej w śladzie 
kolejki wąskotorowej na odcinku 
od stacji Trynek do granic miasta 


2014 


Poniesione koszty: 
ok. 6 652 tys. 
Planowane koszty
w 2021 r. : 
ok. 180 tys. 


Urząd Miejski 
w Gliwicach  


UK**  


29. 


Budowa ciągu pieszego w rejonie 
Teatru Miejskiego łączącego 
ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta 
Starego 


2017 


Poniesione koszty: 
ok. 34 tys. 
Planowane koszty
w 2021 r. : 
ok. 1 550 tys. 


Urząd Miejski 
w Gliwicach  


UK**  


32. Rozbudowa sieci tras rowerowych 2019* 


Poniesione koszty: 
ok. 443 tys. 
Planowane koszty
w 2021 r. : 
ok. 3 059 tys. 


Urząd Miejski 
w Gliwicach  


UK** 
 


Urząd Miejski 
w Gliwicach 


IR*** 
 


Zarząd Dróg 
Miejskich 


w Gliwicach 


*W tabeli wskazano jedynie koszty poniesione i planowane przez Wydział Usług Komunalnych (UK dawniej 
PU). 
** Wydział Usług Komunalnych  
*** Wydział Inwestycji i Remontów 


Zadanie „Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica – Gliwice – Gliwice Łabędy - 
Pyskowice” nie będzie realizowane – zakończono na etapie opracowania koncepcji oraz studium 
wykonalności. 


Przystąpiono do realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu przy projektowanym przystanku 
kolejowym Gliwice Kopernik (w rejonie ul. Perseusza)” – we współpracy z PKP PLK S.A., która będzie 
realizowała w tym rejonie budowę przystanku kolejowego. 


Tabela 2. Zestawienie działań realizowanych w 2020 r. ujętych w Programie ochrony środowiska 
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przed hałasem dla miasta Gliwice na lata 2018-2022 (Tabela 3.9 - działania edukacyjne)* 


Poz.  
w 


tab.3.9 


Rodzaj działań do podjęcia 
w celu poprawy stanu 
klimatu akustycznego 


Termin 
realizacji 


Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania 


Koszty 


2. Promocja komunikacji 
rowerowej i rozwój tras 
rowerowych 


2018 - 2022 Wydział Inwestycji 
i Remontów,  
Wydział Usług Komunalnych, 
Wydział Kultury i Promocji 
Miasta 


*Koszty poniesione 
przez UK** 
od 2018 r.: 
ok. 6 971 679 zł 


Planowane koszty 
w 2021 r.: 
ok. 3 277 758 zł 


5. Promocja i organizacja 
transportu zbiorowego 


2018 - 2022 Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia 


Dotacja Miasta 
Gliwice za rok 
2020: 
ok. 33 937 734 zł   


*Wskazano jedynie koszty poniesione i planowane przez Wydział Usług Komunalnych (UK dawniej PU) na inwestycje 
związane z rozbudową tras rowerowych oraz infrastruktury rowerowej (parkingi rowerowe, samoobsługowe stacje napraw 
rowerów). 
** Wydział Usług Komunalnych  


Źródło: Wydział Usług Komunalnych UM w Gliwicach 


Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (IR) 


Wydział Inwestycji i Remontów w roku 2020 realizował zadanie "Budowa trasy rowerowej 
na odcinku Centrum-Sośnica” w zakresie m.in.:  


 opłaty za użytkowanie gruntu na rzecz Wód Polskich,  
 płatności za dokumentacje projektowa - kładka w rejonie Parku im. Władysława 


Chrobrego, 
 wykonanie zabezpieczenia przed wjazdem pojazdów na ścieżkę rowerowa w rejonie 


ul. Wschodniej,  
 ugody: ws. opracowania koncepcji projektowej przebudowy kładki w Parku 


Chrobrego i ws. ustalenia zasad wymiany nawierzchni trasy rowerowej na Alei 
Przyjaźni na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej.  


Łącznie poniesione przez Wydział koszty w roku 2020 wyniosły ok. 266 tys. zł. 


Źródło: Wydział Inwestycji i Remontów UM w Gliwicach 


2.3 Działania edukacyjne  


 W 2020 r. na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice publikowane były 
następujące artykuły, które tematycznie wpisują się w wymienione w Programie ochrony 
środowiska w przed hałasem dla miasta Gliwice na lata 2018-2022 – Tabela 3.9, działania 
edukacyjne (promocja komunikacji zbiorowej, promocja komunikacji rowerowej i ścieżek 
rowerowych, promocja pojazdów "cichych", udział mediów w edukacji):  


 9 stycznia, nr 986, str. 3 „129 mln zł na Centrum Przesiadkowe”. 
 16 stycznia, nr 987, str. 4-5 „Kontynuacja i rozwój”. 
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 23 stycznia, nr 988, str. 3 „ZTM zmienia taryfę i wzór biletów”.  
 6 lutego, nr 990, str. 3 „Miliony na ekotransport”. 
 20 lutego, nr 992, str. 3 „Nowe ścieżki dla rowerów”.  
 5 marca, nr 994, str. 3 „Kto zbuduje Centrum Przesiadkowe?”. 
 30 kwietnia, nr 1000-1002, str. 9 „Autobusem przez Gliwice”.  
 14 maja, nr 1004, str. 6 „Prace wkrótce się rozpoczną”. 
 4 czerwca, nr 1007-1008, str. 6 „Elektrykiem po mieście”. 
 25 czerwca, nr 1010, str. 3 „Dla pieszych i rowerzystów”.  
 25 czerwca, nr 1010, str. 3 „Aleja sikornik po nowemu”.  
 16 lipca, nr 1013, str. 5 „Coraz bliżej Centrum Przesiadkowego”. 
 16 lipca, nr 1013, str. 5 Gliwice na rowerowej ścieżce”.  
 30 lipca, nr 1015, str. 3 „Gliwiczanie pojadą „elektrykami” Volvo”.  
 30 lipca, nr 1015, str. 4 „Praca wre”.  
 27 sierpnia, nr 1019, str. 1 i 5 „Auto-eko-busy. Gliwice inwestują w zielony 


transport”. 
 3 września, nr 1020, str. 1 i 5 „Rusza budowa Centrum Przesiadkowego”.  
 3 września, nr 1020, str. 4 „Uwaga kierowcy!”.  
 29 października, nr 1028, str. 1 i 3 „Budujemy Centrum Przesiadkowe”.  
 26 listopada, nr 1032, str. 7 „Jest 120 km – będzie więcej!”. 
 3 grudnia, nr 1033, str. 3 „Coraz bliżej Kolei Metropolitalnej”.  
 10 grudnia, nr 1034, str. 2 „10 nowych solarisów wyjedzie na ulice”. 


Szacowany łączny koszt druku ok. 6 tys. zł. 
Jednocześnie artykuły te publikowane były na stronie Gliwice.eu oraz w miejskich kanałach 
społecznościowych. 


Źródło: Biuro Prezydenta Miasta UM w Gliwicach  


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. kontynuuje proces wymiany taboru polegający 
na wycofaniu z eksploatacji starych autobusów i zastąpieniu ich autobusami nowej generacji, 
które są mniej uciążliwe dla środowiska i poprawiają komfort jazdy pasażerów.  


W roku 2020 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  wprowadziło do eksploatacji: 


 10 fabrycznie nowych autobusów długości 12 m (krótkich, jednoczłonowych) o napędzie 
spalinowym spełniających normy czystości spalin Euro VI.  
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Tabela 3. Zestawienie zakupionych autobusów z parametrami akustycznymi  


L.p. 
Marka i typ 


autobusu 
Ilość 
[szt.] 


Poziom 
emisji 
spalin 


Wartości 
graniczne 
poziomu 
dźwięku 
[dB(A)]  


Poziom hałasu 
[dB(A)] 


wg  
homologacji* 


Wartość zakupu 
brutto 


[zł] 
2020 r. 


1 Solaris Urbino 12 10 Euro VI 78,0  
 


74,1 11 426 700 


*Wartości poziomu hałasu emitowanego przez te autobusy (kol.6) nie przekraczają wartości granicznej 
poziomu hałasu (kol. 5), określonej przez obowiązujące w tym zakresie przepisy (rozporządzenie Parlamentu 
Europejski ego Rady UE nr 540/2014). 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  


Urząd Metropolitarny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolia 


 Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach podejmował szereg działań o charakterze 
promocyjnym w wymiarze ponadlokalnym, na obszarze całej Metropolii:  


 Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, w ramach którego zorganizowany 
został punkt informacyjno-promocyjny oraz prowadzona była kampania, której 
celem było zwrócenie uwagi na problem wzrostu emisji dwutlenku węgla, a także 
zatorów komunikacyjnych, które w zdecydowany sposób wpływają na pogorszenie 
stanu środowiska i poziom hałasu. Zachęcano jak największą liczbę osób do 
korzystania z transportu publicznego, a także do tworzenia miast bardziej 
przyjaznych mieszkańcom. W ramach podjętych działań odbyły się liczne dyskusje 
na temat różnych aspektów mobilności,  jakości powietrza oraz promocji 
komunikacji miejskiej. W wybranych punktach 7 miast na terenie Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii w dniach od 16 do 22 września w godzinach 15:00-19:00 
zorganizowano specjalne stoiska, stworzone z myślą o pasażerach i wszystkich 
miłośnikach transportu. Na miejscu, pracownicy ZTM i GZM, odpowiadali na pytania 
związane z transportem publicznym. W każdym punkcie zlokalizowana była mobilna 
stacja serwisu rowerów. Spotkanie w Gliwicach odbyło się 19 września 2020 r. w CH 
Arena przy al. Nowaka-Jeziorańskiego.  


 Przygotowano specjalną ankietę dot. transportu publicznego. Pytania związane były 
m.in. z ofertą biletową, siatką połączeń czy wyborem środka transportu.  


 Nawiązano współpracę z przedstawicielami TDJ Estate (właściciele budynku KTW w 
centrum Katowice). Wspólny projekt, którego celem jest wpływ na zwiększenie 
zainteresowania publicznymi środkami transportu nie tylko pracowników 
poszczególnych firm wynajmujących biura w budynku KTW, ale także wszystkich 
mieszkańców aglomeracji.  


 W ramach realizacji polityki z zakresu biznesu społecznie odpowiedzialnego, 
przygotowano specjalną ofertę na zakup biletów dla pracodawców, mającą wpłynąć 
na podjęcie przez pracodawców aktywnych działań związanych z promocją 
komunikacji miejskiej wśród swoich pracowników.  
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 Wszystkie powyższe działania realizowane były ze środków własnych, beż żadnych 
dofinansowań. Szacowany całkowity koszt poniesiony na przeprowadzenie akcji 
promocyjnych w 7 miastach w ramach ETZT to około 8 000 zł.  


 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w 2020 roku dofinansowała 30 połączeń kolejowych 
na trasach: Gliwice-Katowice (19 połączeń), Gliwice-Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 
(9 połączeń) oraz Gliwice-Sosnowiec (2 połączenia). Większość pociągów objętych 
dofinansowaniem GZM kursowała w dni robocze. Praca eksploatacyjna dofinansowanych 
połączeń wynosiła około 151 tyś. Pockm (pociągokilometrów). Kwota dofinansowania 
przeznaczona na te połączenia to około 3,1 mln zł. Zmian dokonano również w taryfie 
odległościowej, wprowadzono bilety wieloprzejazodowych oraz wprowadzono bilety 
grupowe.  


Źródło:  Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
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RAPORT Z REALIZACJI „MIEJSKIEGO 
PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DLA MIASTA 


GLIWICE NA LATA 2020 – 2025” 
ZA ROK 2020. 


 
 


1. WPROWADZENIE  
 


    „Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dla Miasta Gliwice na lata 2020 - 2025” 
wprowadzony został Uchwałą Rady Miasta Gliwice Nr XIII/219/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. Celem programu 
jest tworzenie społecznych, zawodowych i materialnych warunków do podniesienia jakości życia 
niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic oraz ograniczenie zjawiska ich wykluczenia społecznego. Program 
zakłada realizację następujących celów: 
 


1. wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji, 
2. wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy, 
3. zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, 
4. tworzenie warunków aktywności osób niepełnosprawnych jako podstawy integracji społecznej, 
5. współpraca z organizacjami pozarządowymi i tworzenie partnerstwa lokalnego na rzecz 


niepełnosprawnych, 
6. zapewnienie kompleksowej i dostępnej informacji związanej z niepełnosprawnością, 
7. przeciwdziałanie dyskryminacji i realizacja praw osób niepełnosprawnych 
8. dostępność przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych 


 
    Głównymi realizatorami Programu są: Urząd Miejski w Gliwicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Miejski Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach, Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych  
w Gliwicach, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, instytucje kultury i sportu, warsztaty terapii 
zajęciowej, związki pracodawców i pracodawcy, spółki miejskie.  
 


2. REALIZACJA CELÓW PROGRAMU, DZIAŁANIA JEDNOSTEK 
 


    Sytuacja związana z istniejącą pandemią spowodowała w 2020 roku znaczne ograniczenia w przestrzeni 
publicznej i życiu społecznym mieszkańców miasta. W związku z tym wiele z planowanych przedsięwzięć, 
gdzie w poprzednich latach istniała duża aktywność działań na rzecz osób niepełnosprawnych nie mogła 
zostać zrealizowana na satysfakcjonującym poziomie. Jednostki organizacyjne miasta, które w swoich 
zadaniach mają wpisaną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, robiły jednak wszystko aby takie 
wsparcie osobom niepełnosprawnym zapewnić. Niepełnosprawni mieszkańcy Gliwic mogli liczyć zarówno               
na wsparcie psychologiczne w szeroko rozumianym kryzysie,  wsparcie techniczne i organizacyjne                       
w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego oraz finansowe w ramach różnych projektów i programów 
realizowanych przez miasto. 
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1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 
 
W 2020 roku liczba osób niepełnosprawnych korzystających z poszczególnych usług pomocy społecznej            
w Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach to w sumie 1893 osoby. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał 
wsparcia osobom niepełnosprawnym będących w kryzysie, w tym radzeniu sobie w sytuacji pandemii oraz            
w obszarze przeciwdziałania przemocy i długotrwałej chorobie, żalu po stracie bliskich oraz poczuciu 
osamotnienia.  
W okresie pandemii w sposób ciągły realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „Aktywny 
Samorząd”. W ramach modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2020 
roku przeznaczono dla niepełnosprawnych kwotę 123 848,15 zł. W ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym przeznaczono kwotę 44 704,00 zł.   
W ramach Programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał osobom 
niepełnosprawnym świadczenie miesięczne w wysokości 500,00 zł.  Z takiej formy pomocy skorzystało w 2020 
roku 191 osób, w sumie wypłacono 447 000,00 zł.  
W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego 
realizował program „Opieka Wytchnieniowa”, z którego skorzystało 14 osób niepełnosprawnych/ opiekunów. 
W ramach projektu „Twoja społeczność, twoja szansa Etap I” wzięły udział 24 osoby niepełnosprawne. Projekt 
miał na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej na terenie 
rewitalizowanej dzielnicy miasta Gliwice.  
W projekcie „Czas na sukces” podnoszącym aktywizacje społeczno-zawodową wsparcie otrzymały 22 osoby 
niepełnosprawne. Celem projektu był wzrost zdolności do zatrudnienia osób kończących udział w projekcie. 
Działania będą oparte na indywidualnie dobranej ścieżce reintegracji. Działające w strukturach Ośrodka 
Pomocy Społecznej 3 ośrodki: dzienny dom pomocy społecznej, DDPS Senior + oraz schronisko dla 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi dały w sumie wsparcie 44 osobom niepełnosprawnym. 
 
2. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 


 
W 2020 roku w siedzibie Urzędu Pracy zainstalowano urządzenie tzw. Pętlę indukcyjną do obsługi osób 
słabosłyszących. Od grudnia 2020 istnieje również możliwość skorzystania w Urzędzie z tłumacza języka 
migowego (MIGAM) poprzez wdrożenie usługi Tłumacza Migam dostępnej na specjalnej  stronie 
internetowej. 
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach po raz pierwszy w historii zorganizował Targi Pracy dla Osób 
Niepełnosprawnych w formie online. Główne działania związane z organizacją Targów miały miejsce                       
z wykorzystaniem mediów społecznościowych.  
Informacje udzielane w ramach Targów za pośrednictwem portalu Facebook dotyczyły m.in.: 
- Karty Prawo Osób Niepełnosprawnych 
- Rehabilitacji zawodowej 
- Aktywizacja zawodowej osób z niepełnosprawnością 
- Pełnomocnika ds. niepełnosprawnych  
- Wsparcia lokalnych  instytucji – takich jak:  GOIN, PFRON, MZON, PCPR 
- Zakładów Pracy Chronionej 
- Zatrudnienia wspomaganego 
- Stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością  
- Aktualnych ofert pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.  
Ponadto beneficjenci zainteresowani tematyką związaną z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych 
mieli, możliwość nawiązania kontaktu telefonicznego ze specjalistami rynku pracy. Mimo tej zmienionej 
formy, targi pracy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród niepełnosprawnych klientów PUP. 
W 2020 roku udało się także w zmienionej formie zorganizować „Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego               
w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Kariery”. Wydarzenie odbywało się głównie  w formie zdalnej, 
telefonicznej  oraz za pośrednictwem social mediów. „Dni Otwarte” zostały poprzedzone kampanią 
promocyjną. PUP Gliwice przygotował ofertę wsparcia, której celem było szerzenie idei poradnictwa 
zawodowego oraz popularyzacja wiedzy na temat planowania własnej kariery i rozwoju  poradnictwa 
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zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Każda z 200 niepełnosprawnych osób zarejestrowanych w PUP 
mogła skorzystać z konsultacji z doradcami zawodowymi oraz innymi specjalistami rynku pracy. 
 
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach 


 
Środowiskowy Dom Samopomocy w najtrudniejszym okresie pandemii, w momencie zawieszenia działalności 
pobytu dziennego dla podopiecznych korzystając również z formy on line prowadził rehabilitację w zakresie: 
alternatywnej komunikacji, treningu umiejętności poznawczych, treningu umiejętności higieniczny i treningu 
umiejętności społecznych. Prowadzono zajęcia z relaksacji, warsztaty teatralne i kulinarne. W sumie w różnych 
formach rehabilitacji wzięło udział 66 osób. W grupie wsparcia dla rodzin osób  z zaburzeniami psychicznymi 
i  z obniżoną norma intelektualną łącznie online udzielono wsparcia 27 osobom. 


 
4. Placówki Oświatowe Miasta Gliwice 
 
W placówkach edukacyjnych na terenie miasta podejmowano różne inicjatywy na rzecz osób 
niepełnosprawnych min. obchody dnia osób niepełnosprawnych – w formie online, a także realizowano 
programy mające na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw, sprzyjających integracji z osobami 
niepełnosprawnymi, min. „Program antydyskryminacyjny InterACT”, który ma na celu kształtowanie 
adekwatnych postaw wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się w tym 
zmiana postaw społecznych. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7  pełniący rolę ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – 
opiekuńczego, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” cieszył się w minionym 
roku bardzo dużym zainteresowaniem rodziców w zakresie świadczonych usług. W 2020 roku  w Ośrodku 
objęto wsparciem ponad 230 dzieci (w wieku od 0, 5 roku do 8 lat).  
W tej samej placówce kontynuowana była realizacja pilotażowego Programu Rehabilitacja 25 plus. Program 
zakłada możliwość skorzystania ze wsparcia dla osób powyżej 25 roku życia z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim lub umiarkowanym i znacznym sprzężonym z innymi 
niepełnosprawnościami.  
 
5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz „Fundusz Solidarnościowy”  
 
Dofinansowanie ze środków PFRON na realizację ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej              
i zawodowej niepełnosprawnych dla mieszkańców miasta Gliwice w ramach algorytmu  wyniosło w 2020 r. 
3.903.915,00 zł, z tego: 
- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 50.000 zł, 
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 2.234.064 zł, 
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny – 67.452  zł, 
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 491.834 zł, 
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 954.659 zł, 
- finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika PUP – 5.483 zł, 
- jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100.000 zł, 
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy               
nie pozostających w zatrudnieniu – 423 zł 
Miasto Gliwice pozyskało w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
środki finansowe na zakup nowego mikrobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych dla Niepublicznego 
Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym. Zakup dziewięcioosobowego busa możliwy był dzięki Miastu Gliwice, które pozyskało 
środki PFRON w ramach  „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III - obszar D” na zakup 
środka transportu w wysokości 71 750,76 zł, całkowita wartość zakupionego pojazdu wyniosła 132 000 zł.   
W ramach „Funduszu Solidarnościowego” realizowano w Gliwicach programy „Asystent osoby 
niepełnosprawnej” oraz „Opieka Wytchnieniowa”.  
Kwota wykorzystana w roku 2020 na realizację programu „Asystent osoby niepełnosprawnej to 121 408,75 zł. 
Kwota wykorzystana w roku 2020 na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” to 85.273,50 zł. 
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3. PODSUMOWANIE 


    Analiza podjętych działań pozwala na stwierdzenie, że „Miejski Program Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2020 - 2025 r.” w roku 2020r. mimo bardzo trudnej sytuacji 
społecznej spowodowanej pandemią oraz niesatysfakcjonującej  puli środków z PFRON na rehabilitacje 
społeczną i zawodową, w większości jego zapisów został zrealizowany. Pomimo wielu trudności w dostępie 
do przestrzeni publicznej w ogóle, do bezpośredniej edukacji oraz rynku pracy, podejmowane były przez 
miasto różnorodne inicjatywy w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Urząd 
pracy zorganizował  dla osób niepełnosprawnych giełdę pracy on-line, placówki oświatowe podejmowały 
działania nakierowane na uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców  poprzez wczesną interwencję, 
terapię oraz różnorodne formy wsparcia w procesie edukacji, ale również na uczniów pełnosprawnych, 
poprzez działania świadomościowe w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Jednostki 
organizacyjne wspierały aktywność społeczną i zawodową niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic. 
Podejmowano działania mające na celu wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także 
osób pracujących na co dzień z niepełnosprawnymi poprzez realizowane w formie on-line szkolenia, 
warsztaty i grupy wsparcia.  
Realizacja celów programu w wymiarze, który był możliwy w 2020 roku wpłynęła pozytywnie  na społeczne 
i materialne warunki życia niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic oraz na ograniczenie zjawiska ich 
wykluczenia społecznego, szczególnie w tym trudnym czasie spowodowanym istniejącą pandemią. Wszystkie 
te działania będą kontynuowane w roku 2021 w ramach realizacji „Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2020 - 2025”. 
 


4. REALIZACJA WSKAŹNIKÓW, DANE LICZBOWE 
 
 


Tabela nr 1. Formy wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej 
 


Usługa 


 
Kwota wydatkowana 


(zł) 


 
Liczba osób 


niepełnosprawnych 
 


Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej 
100 000,00 


2 


Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy 
50 000,00 


1 


Szkolenia i badania lekarskie 
5905,53 


3 


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 
 
 
 
Tabela nr 2. Programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 


 


Usługa 
 


Liczba osób niepełnosprawnych 
 


Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 


Gliwicach 
2 
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Aktywizacja osób niepełnosprawnych ze środków PFRON  6 


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 
 
 
 
Tabela nr 3. Liczba porad udzielona osobom niepełnosprawnym przez konsultantów ds. osób 


niepełnosprawnych 
 


Konsultant ds. Osób Niepełnosprawnych 
 


2020 
 


udzielanie pomocy niepełnosprawnym i ich rodzinom w załatwianiu życiowych problemów, 
uzyskaniu środków finansowych i rzeczowych niezbędnych do życia poprzez kierowanie do 
odpowiednich jednostek i stowarzyszeń. Pomoc przy pisaniu pism, podań, interwencje 
telefoniczne w różnych instytucjach (np. ZUS, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy 
Urząd Pracy, Urzędy Skarbowe 


89 


udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw na terenie Urzędu 
Miejskiego. W przypadku osób niesłyszących pomoc ta polega na asyście tłumacza języka 
migowego, osoby mające trudności w poruszaniu ze względu na wzrok lub narząd ruchu są 
komunikowane za pośrednictwem Konsultanta z osobą kompetentną z właściwego wydziału 


85 


współpraca z organizacjami społecznymi, jednostkami administracji publicznej w zakresie 
udzielania informacji na temat działalności gliwickich organizacji pozarządowych w oparciu 
o dane zamieszczone na stronach internetowych samych organizacji lub Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych 


11 


udostępnienie aktualnego wykazu zakładów pracy chronionej. Wykaz ten został opracowany 
na podstawie ogólnopolskiego katalogu zakładów pracy chronionej i informacji uzyskanych 
telefonicznie bezpośrednio u pracodawców. Jest on corocznie aktualizowany przez 
pracowników stanowiska. W zakresie pozostałych informacji dotyczących zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej współpracowano 
z Powiatowym Urzędem Pracy i  Śląskim Oddziałem PFRON-u, 


26 


informacja na temat ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne, współpraca z Biurem 
Środków PFRON w zakresie pobierania wniosków na dofinansowanie 


70 


wydawanie druków w celu orzeczenia niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności i 
legitymacji osób niepełnosprawnych, wydawanie wniosków o wydanie karty parkingowej, 
pomoc osobom niepełnosprawnym w pisaniu odwołań od orzeczeń i współpraca w tym 
zakresie z Miejskim Zespołem Orzekającym o Niepełnosprawności, 


130 


- udzielanie informacji na temat przywilejów osób niepełnosprawnych (ulg pocztowych, 
telekomunikacyjnych, abonamentu RTV, opłat paszportowych, biletów do muzeów, 
przejazdów komunikacją miejską i transportem  
publicznym – PKP i PKS), BUS TAXI,  przepisów dotyczących rehabilitacji i zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, informacje na temat 500+ dla osób niepełnosprawnych. Wiedza na 
temat przepisów była aktualizowana  na bieżąco w oparciu o program aktów prawnych 
LEGALIS, odliczeń podatkowych wydatków na cele rehabilitacyjne 


68 


monitorowanie programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
( informowanie i pobieranie  druków ze strony internetowej PFRON 


23 


razem 502 


Źródło: Biuro Obsługi Interesantów Urząd Miejski w Gliwicach 
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Załącznik nr 1 do sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 


na lata 2020-2025” 
 


 
Dane liczbowe z realizacji mierników celów operacyjnych programu w 2020 r. 


Cel operacyjny 1  
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji 


2020 


Mierniki:  


liczba uczniów niepełnosprawnych korzystających z zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych 
do ogólnej liczby uczniów niepełnosprawnych 676/882 


liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w stosunku do liczby dzieci, które 
otrzymały opinie w tym zakresie 246/264 


wskaźnik udziału dzieci i młodzieży korzystającej z transportu organizowanego dla osób 
niepełnosprawnych do ogólnej liczby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 413/548 


liczba nauczycieli przeszkolonych w zakresie kształcenia dzieci niepełnosprawnych 194 


wskaźnik udziału niepełnosprawnych uczniów korzystających ze specjalistycznego 
poradnictwa do ogólnej liczby uczniów niepełnosprawnych 196/300 


liczba placówek, które wzbogaciły wyposażenie o dodatkowy sprzęt i pomoce dydaktyczne 
usprawniające proces dydaktyczny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 10 


liczba szkoleń, warsztatów, grup wsparcia dla rodziców i opiekunów uczniów 
niepełnosprawnych 93 


Cel operacyjny 2 
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy  


Mierniki:  


odsetek bezrobotnych i poszukujących pracy osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy do ogólnej liczby osób zarejestrowanych w PUP 6,7% 


liczba programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz liczba 
osób niepełnosprawnych uczestniczących w tych programach 6 


wskaźnik osób niepełnosprawnych, które podjęły pracę do ogólnej liczby osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP 2,61% 


odsetek osób niepełnosprawnych korzystających z pośrednictwa pracy i specjalistycznego 
poradnictwa zawodowego do ogólnej liczby zarejestrowanych w PUP osób 
niepełnosprawnych                 100% 


Liczba niepełnosprawnych skierowana na szkolenie zawodowe                     3 


liczba osób niepełnosprawnych korzystających z form aktywizacji zawodowej 
finansowanych ze środków PFRON 2 


liczba zgłoszeń o podjęciu działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne 2 


liczba organizowanych targów i giełd pracy dla osób niepełnosprawnych, inne działania na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 3 
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liczba osób objętych rehabilitacją zawodową przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej 
57 


Cel operacyjny 3 
Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom  


Mierniki:  


liczba osób niepełnosprawnych korzystających z poszczególnych usług pomocy społecznej 1893 


liczba ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz liczba osób niepełnosprawnych 
korzystających z usług ośrodków wsparcia 3 


liczba osób niepełnosprawnych/opiekunów objętych pomocą w ramach opieki 
wytchnieniowej 14 


liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w programach usamodzielniania 1 


liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy w rozwiązywaniu sytuacji 
kryzysowych oraz pomocy psychologicznej 247 


liczba osób niepełnosprawnych, którym zapewniono indywidualną pomoc w zakresie 
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 167 


Cel operacyjny 4 
Tworzenie warunków aktywności osób niepełnosprawnych jako podstawy integracji 
społecznej  


Mierniki:  


liczba asystentów działających na rzecz osób niepełnosprawnych 8 


liczba imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych 184 


liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej 109 


liczba szkoleń, warsztatów, konferencji oraz programów rehabilitacyjnych dotyczących 
umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych 22 


liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w różnych formach rehabilitacji. 115 


Cel operacyjny 5 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i tworzenie partnerstwa lokalnego na 
rzecz osób niepełnosprawnych  


Mierniki:  


liczba programów i projektów dotyczących problematyki niepełnosprawności 
zrealizowanych przy współudziale środowiska osób niepełnosprawnych 0 


liczba osób przeszkolonych do pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 69 


liczba oraz kwota dotacji udzielonych z budżetu miasta organizacjom pozarządowym 
realizującym zadania w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 1 dotacja, 9.000 zł 
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liczba konferencji, spotkań i innych imprez okolicznościowych związanych z problematyką 
niepełnosprawności 11 


Cel operacyjny 6 
Zapewnienie kompleksowej i dostępnej informacji związanej z niepełnosprawnością  


Mierniki:  


liczba punktów informacyjnych i koordynacyjnych dla osób niepełnosprawnych 2 


liczba programów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych mających na celu 
podnoszenie ich świadomości dotyczącej przysługujących uprawnień, a także ich potencjału 
i wkładu w życie społeczności lokalnej 2 


liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze specjalistycznego poradnictwa, w tym 
porad prawnych 69 


Cel operacyjny 7 
Przeciwdziałanie dyskryminacji i realizacja praw osób niepełnosprawnych 
  


Mierniki:  


liczba programów mających na celu kształtowanie wśród mieszkańców miasta, w 
szczególności dzieci i młodzieży, postaw sprzyjających integracji z osobami 
niepełnosprawnymi 6 


liczba inicjatyw dotyczących zmiany społecznego wizerunku osoby niepełnosprawnej oraz 
przestrzegania praw obywatelskich osób niepełnosprawnych 55 


Cel operacyjny 8 
Dostępność przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych  


Mierniki:  


Liczba obiektów miejskich, w których podjęto działania na rzecz dostosowania przestrzeni 
pod kątem architektonicznym do potrze osób niepełnosprawnych 3 


liczba podjętych działań zmierzających do likwidacji barier transportowych 11 


liczba pracowników Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych 
przeszkolonych w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością 4 


liczba prowadzonych postępowań przetargowych z zastosowaniem zasad projektowania 
uniwersalnego 1 


 
 
 
Aleksandra Wysocka 


           Zastępca Prezydenta Miasta  
 


 
   Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym.  
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Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 


w Rodzinie dla miasta Gliwice na lata 2019 – 2022 


 


Podstawa prawna: Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Miasta Gliwice na lata 2019-2022 jest opracowany zgodnie z: 


1. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawą z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej, ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 


2. Założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice na lata 2016-2025, 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020, 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 


Realizatorzy i partnerzy programu:   


1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 


2. Jednostki Organizacyjne Miasta, w szczególności (Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Pieczy 
Zastępczej i Wspierania Rodziny, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej, placówki oświatowe). 


3. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 


4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 


5. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień. 


6. Policja. 


7. Sądy. 


8. Prokuratura. 


9. Służba zdrowia. 


10. Organizacje pozarządowe. 


11. Pozostali partnerzy działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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CEL STRATEGICZNY: 


Zmniejszenie skali zjawiska przemocy na terenie miasta poprzez skoordynowanie działań wszystkich 
podmiotów, które z mocy prawa lub inicjatywy własnej podejmują pracę na rzecz profilaktyki przemocy 
w rodzinie, pomocy na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie oraz reedukacji społecznej sprawców 
przemocy. 


 


 


Cel operacyjny Przedsięwzięcia Realizacja mierników 


1. Zwiększenie skuteczności 
oddziaływań wobec osób 
stosujących przemoc  
w rodzinie. 


Przeprowadzanie z osobami 
stosującymi przemoc 
w rodzinie rozmów 
motywujących do udziału 
w programach oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych 
i psychologiczno-
terapeutycznych 


Ośrodek Pomocy Społecznej z 72 osobami 
stosującymi przemoc w rodzinie przeprowadził 
rozmowy motywujące do udziału w programach 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 
i psychologiczno-terapeutycznych. 


Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 
z 25 osobami stosującymi przemoc w rodzinie 
przeprowadziło rozmowy motywujące do udziału 
w programach oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych. 


Placówki szkolno–oświatowe z 22 osobami 
stosującymi przemoc w rodzinie przeprowadziły 
rozmowy motywujące do udziału w programach 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 
i psychologiczno-terapeutycznych. 


Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna 
z 17 osobami stosującymi przemoc w rodzinie 
przeprowadziła rozmowy motywujące do udziału 
w programach oddziaływań korekcyjno–
edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych. 


Gminna Komisja Rozwiązywania problemów 
Alkoholowych z 4 osobami stosującymi przemoc 
w rodzinie przeprowadziła rozmowy motywujące 
do udziału w programach oddziaływań 
korekcyjno–edukacyjnych i psychologiczno-
terapeutycznych. 


I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej z 5 osobami 
stosującymi przemoc w rodzinie przeprowadził 
rozmowy motywujące do udziału w programach 
oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych 
i psychologiczno-terapeutycznych. 


 


Przeprowadzanie z osobami 
stosującymi przemoc 
w rodzinie i mających problem 
z alkoholem rozmów 
motywujących do podjęcia 
leczenia odwykowego 


Ośrodek Pomocy Społecznej  50 osób stosujących 
przemoc w rodzinie i mającymi problem 
z alkoholem motywował do podjęcia leczenia 
odwykowego. 


Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 
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Cel operacyjny Przedsięwzięcia Realizacja mierników 


24 osoby stosujące przemoc w rodzinie i mające 
problem z alkoholem motywowało do podjęcia 
leczenia odwykowego. 


Placówki szkolno–oświatowe 11 osób stosujących 
przemoc w rodzinie i mających problem 
z alkoholem motywowały do podjęcia leczenia 
odwykowego. 


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 12 osób stosujących przemoc 
w rodzinie i  mających problem z alkoholem 
motywowała do podjęcia leczenia odwykowego. 


Miejski Zarząd Usług Komunalnych w ramach 
prowadzonego Punktu Konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych i członków rodzin przeprowadził 
rozmowy motywujące z 17 sprawcami przemocy 
domowej. 


Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna 3 osoby 
stosujące przemoc w rodzinie i mające problem  
z alkoholem motywowała do podjęcia leczenia 
odwykowego. 


I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący 
orzeczenia w sprawach karnych motywował do 
podjęcia leczenia odwykowego 9 osób stosujących 
przemoc w rodzinie i mających problem 
z  alkoholem. 


 


Realizowanie programów 
oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych i programów 
psychologiczno-
terapeutycznych wobec osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie 


Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził 
1 edycję programu oddziaływań korekcyjno – 
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie, do której przystąpiło 9 sprawców, 
z czego ukończyły program 4 osoby oraz 1 edycję 
programu oddziaływań psychologiczno-
terapeutycznych, do którego przystąpiło 
6 sprawców, z czego ukończyły program 3 osoby. 


 


Monitorowanie udziału osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie w oddziaływaniach 
korekcyjno–edukacyjnych 
i psychologiczno-
terapeutycznych dla osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie 


Uczestnicy programu edukacyjno-korekcyjnego 
podlegają monitoringowi pod względem 
zachowań związanych z przemocą zarówno 
w trakcie trwania programu, jak i przez okres do 
3 lat po jego zakończeniu. Badanie prowadzone 
jest w oparciu o wywiad, ankietę i informacje 
z innych instytucji pracujących z osobą, która 
ukończyła program. 


 
Badanie skuteczności 
programów oddziaływań 
korekcyjno–edukacyjnych 


Skuteczność programów oddziaływań korekcyjno–
edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych 
badana jest za pomocą ankiet przed i po 
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Cel operacyjny Przedsięwzięcia Realizacja mierników 


i psychologiczno-
terapeutycznych kierowanych 
do osób stosujących przemoc 
w rodzinie 


zakończeniu programu. Wskaźnikiem skuteczności 
w obu programach jest liczba osób, które po 
ukończeniu programu nie powróciły do zachowań 
polegających na stosowaniu przemocy. Program 
psychologiczno-terapeutyczny przewiduje badanie 
jego efektywności w 3 i 6 miesiącu po jego 
ukończeniu. 


 
Monitorowanie oddziaływań 
prawnych wobec osób 
stosujących przemoc 


Prokuratura Rejonowa Wschód skierowała do Sądu 
40 aktów oskarżenia oraz 1 wniosek 
o zastosowanie tymczasowego aresztowania 
przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie. 
W stosunku do osób podejrzanych wydała 17 
nakazów opuszczenia lokalu zajmowanego przez 
sprawcę przemocy w rodzinie wspólnie 
z pokrzywdzonym, 25 postanowień o oddaniu pod 
dozór policji  z zakazem kontaktowania się 
z pokrzywdzonymi. 


Prokuratura Rejonowa Zachód skierowała do Sądu 
56 aktów oskarżenia oraz 3 wnioski o zastosowanie 
tymczasowego aresztowania o czyny przemocy 
w rodzinie. W stosunku do podejrzanych 
zastosowano 25 środków zapobiegawczych 
polegających na nakazie opuszczenia lokalu 
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi 
i zakazów zbliżania się i kontaktowania 
z pokrzywdzonymi, orzeczono 3 samoistne zakazy 
zbliżania się i kontaktowania się 
z pokrzywdzonymi. 


Komenda Miejska Policji wydała 5 nakazów 
natychmiastowego opuszczenia mieszkania 
i zakazów zbliżania się do mieszkania. 


I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący 
orzeczenia w sprawach karnych prowadził 
40 nadzorów kuratorskich w związku 
z popełnieniem czynów karalnych polegających na 
stosowaniu przemocy oraz wydał 2 wnioski, 
o zmianę orzeczenia sądu w związku 
z popełnieniem czynów karalnych polegających na 
stosowaniu przemocy poprzez zarządzenie 
wykonania kary pozbawienia wolności, odwołanie 
warunkowego przedterminowego zwolnienia. 


 
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący 
orzeczenia w sprawach karnych prowadził 62 
sprawy dozorowe w związku z użyciem przez 
sprawców przemocy, 38 nadzorów nad zakazem 
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Cel operacyjny Przedsięwzięcia Realizacja mierników 


orzeczonym w związku ze stosowaniem przemocy 
oraz 6 spraw kontroli realizacji obowiązku 
probacyjnego orzeczonego w związku ze 
stosowaniem przemocy. 


 


Upowszechnianie informacji 
w zakresie możliwości 
uzyskania pomocy przez osoby 
stosujące przemoc w rodzinie 


Ośrodek Pomocy Społecznej  umieszczał 
w mediach społecznościowych - Facebook, 
informacje na temat możliwości skorzystania 
z pomocy indywidualnej i grupowej dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 


Placówki szkolno-oświatowe opracowały 
i upowszechniły poprzez gazetki szkolne, dziennik 
elektroniczny i ulotki informacje w zakresie 
możliwości uzyskania pomocy przez osoby 
stosujące  przemoc w rodzinie wraz z wykazem 
instytucji pomocowych. 


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy każdej rozmowie motywującej 
do podjęcia leczenia odwykowego przekazywała 
materiały informacyjne oraz edukacyjne dotyczące 
problemu nadużywania alkoholu. 


2. Zwiększenie dostępności 
i skuteczności profesjonalnej 
pomocy i ochrony osobom 
dotkniętym przemocą  
w rodzinie. 


Funkcjonowanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie 


Odbyło się 7 posiedzeń Zespołu 
Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 


 


 
Stosowanie procedury 
„Niebieskie Karty” przez 
uprawnione podmioty 


Zostało sporządzonych 281 formularzy 
„Niebieskich Kart – A”. Przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie powołała 235 grup 
roboczych celem rozwiązania problemów 
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 
w indywidualnych przypadkach. Z uwagi na ustanie 
przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny 
zakończył 225 procedur „Niebieskie Karty”. 


 
Monitorowanie sytuacji rodzin 
zagrożonych przemocą 
oraz dotkniętych przemocą 


Monitorowano sytuację rodzinną w 381 rodzinach 
objętych procedurą „Niebieskie Karty”. 


 


Zapewnianie bezpieczeństwa 
krzywdzonym dzieciom 
w trybie art. 12a ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie 


Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził wobec 
7 dzieci procedurę postępowania w zakresie 
zastosowania art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w związku 
z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia 
w wyniku przemocy w rodzinie. 


 
Zapewnienie osobom 
dotkniętym przemocą 


Ze schronienia w hostelu Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej skorzystało 9 osób doświadczających 
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Cel operacyjny Przedsięwzięcia Realizacja mierników 


w rodzinie schronienia 
w ośrodku interwencji 
kryzysowej i domu dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży 


przemocy w rodzinie, a z Domu dla Matek 
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 9 osób 
doświadczających przemocy w rodzinie. 


 


Udzielanie osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie oraz 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie wsparcia 
w rozwiązywaniu problemów 
istotnych dla ich 
funkcjonowania oraz szerokiej 
pomocy w formie poradnictwa 
psychologicznego, 
pedagogicznego, rodzinnego, 
socjalnego, zawodowego, 
prawnego i medycznego 


Ośrodek Pomocy Społecznej 465 osób objął 
wsparciem w rozwiązywaniu problemów istotnych 
dla ich funkcjonowania oraz pomocą w formie 
poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, 
rodzinnego, socjalnego, zawodowego, prawnego 
i medycznego. Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny 116 osób objęło wsparciem 
w rozwiązywaniu problemów istotnych dla 
funkcjonowania oraz pomocą w formie 
poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, 
rodzinnego, socjalnego, zawodowego, prawnego 
i medycznego. 


Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna 589 osób 
objęła wsparciem w rozwiązywaniu problemów 
istotnych dla ich funkcjonowania oraz pomocą 
w formie poradnictwa psychologicznego, 
pedagogicznego, rodzinnego. 


Miejski Zarząd Usług Komunalnych w ramach 
prowadzonego Punktu Konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych i członków rodzin wsparł 9 ofiar 
przemocy domowej. 


Placówki szkolno–oświatowe objęły wsparciem 
297 osób w rozwiązywaniu problemów istotnych 
dla ich funkcjonowania oraz pomocą w formie 
poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, 
rodzinnego. 


 


Prowadzenie grup wsparcia 
i grup informacyjno-
edukacyjnych dla osób 
doznających przemocy 
w rodzinie 


Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeprowadził dla 
5 osób grupę informacyjno-edukacyjną dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie 


 


Udzielanie osobom 
doznającym przemocy 
w rodzinie pomocy w procesie 
usamodzielniania poprzez: - 
zapewnienie dalszego 
schronienia w mieszkaniu 
chronionym przeznaczonym 
dla osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie, - przyznanie 
mieszkania z zasobów gminy 


12 osób skorzystało z mieszkania chronionego 
przeznaczonego dla osób doznających przemocy 
w rodzinie. 


2 lokale zostały wskazane przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej do zasiedlenia osobom, które 
dostarczyły do akt sprawy wyrok potwierdzający 
występowanie przemocy w rodzinie. 
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Cel operacyjny Przedsięwzięcia Realizacja mierników 


 


Upowszechnianie informacji 
w zakresie możliwości 
uzyskania pomocy przez osoby 
doznające przemocy w rodzinie 


Ośrodek Pomocy Społecznej upowszechnił 
materiały informacyjne w zakresie możliwości 
uzyskania pomocy przez dzieci i młodzież w formie 
ulotek, długopisów i breloków, na których zostały 
zawarte adresy i numery telefonów instytucji 
pomocowych. 


Równocześnie Ośrodek opracował 
i rozpowszechnił zakładki do książek , na których 
znalazły się dane teleadresowe instytucji 
pomocowych. Zakładki były dedykowane osobom 
po 60 roku życia. W mediach społecznościowych 
facebook, umieszczane były informacje dotyczące 
pomocy udzielanej w ramach oferty Ośrodka 
Interwencji kryzysowej. Ośrodek rozpowszechniał 
również wśród swoich klientów aplikację 
pomocową „Twój Parasol”. 


Prokuratury Rejonowe Wschód i Zachód włączyły 
się w akcje informacyjne dla osób dotkniętych 
przemocą poprzez umieszczanie w miejscach 
ogólnodostępnych ulotek i plakatów nt. form 
pomocy i instytucji udzielających wsparcia osobom 
doświadczającym przemocy. Poradnia 
Psychologiczno–Pedagogiczna opracowała 
i upowszechniła materiały informacyjne w zakresie 
możliwości uzyskania pomocy przez osoby 
doznające przemocy. 
 
Placówki szkolno–oświatowe rozpowszechniały 
ulotki i udostępniły materiały informacyjne nt. min. 
form i instytucji udzielających pomocy w sytuacji 
przemocy, procedury NK w gablotach szkolnych 
oraz podczas zebrań rodziców. 


3. Profilaktyka i edukacja 
społeczna 


Diagnoza zjawiska przemocy 
w rodzinie na terenie miasta 


Diagnoza za okres 2015-I połowa 2018 została 
przygotowana w listopadzie 2018 przez Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na podstawie której powstał Miejski 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
miasta Gliwice na lata 2019-2022. W 2020 roku nie 
podejmowano działań w obszarze diagnozowania 
zjawiska przemocy. 


 


Poszerzanie wiedzy u dzieci, 
młodzieży i dorosłych, w tym 
osób powyżej 60 r. ż. na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie 


Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował 
1 program mający na celu poszerzanie wiedzy 
u dorosłych na temat zjawiska przemocy 
w rodzinie, propagowanie skutecznych sposobów 
powstrzymywania przemocy, zapobieganie 
przemocy w rodzinie: program „Rozwiń skrzydła – 







Załącznik nr 17 


 8 
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uwierz w siebie” skierowany do kobiet i ich dzieci, 
które uzyskały schronienie w mieszkaniu 
chronionym Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
w którym brały udział 4 rodziny. Ponadto na 
portalu społecznościowym Facebook, Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej zamieścił przygotowaną 
przez pracowników prezentacje zwracającą uwagę 
na problem przemocy. Ośrodek Pomocy 
Społecznej  przeprowadził również zajęcia 
z profilaktyki przemocy mające na celu poszerzanie 
wiedzy u dzieci i dorosłych na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie. W tych działaniach udział 
wzięło 26 dzieci i młodzieży oraz 10 dorosłych i 
jedna osoba powyżej 60 roku życia. 


Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna 
zrealizowała 3 inicjatywy, które zawierały treści 
mające na celu poszerzanie wiedzy u dzieci 
i młodzieży na temat zjawiska przemocy 
w rodzinie, w których łącznie uczestniczyło 
400 osób w formie wykładów i warsztatów 
i filmów. Równocześnie Poradnia prowadziła 
szkołę dla rodziców i warsztaty dla rodziców, 
w których udział wzięło 16 osób. 


Placówki szkolno–oświatowe realizowały inicjatywy 
mające na celu poszerzenie wiedzy u dzieci 
i młodzieży na temat zjawiska przemocy. Działania 
przeprowadzono w formie warsztatów, prelekcji, 
pogadanek, filmów profilaktycznych i przedstawień 
profilaktycznych, w których uczestniczyło 9197 
uczniów. 


Komenda Miejska Policji zrealizowała warsztaty 
edukacyjne adresowane do uczniów V klas szkół 
podstawowych, których celem było nabycie przez 
dzieci umiejętności nazywania i rozpoznawania 
zachowań  przemocowych, nabycie wiedzy 
o osobach i instytucjach pomocowych. 
Przeprowadzono 23 spotkania, w których 
uczestniczyło około 477 uczniów. W ramach 
spotkań rozdawano długopisy z bezpłatnym 
numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 
(116111) oraz ulotki adresowane do dzieci 
i młodzieży nt. zjawiska przemocy, reagowania 
i przeciwdziałania zjawisku przemocy. Ponadto 
Policjanci spotkali się z rodzicami i gronem 
pedagogicznym na terenie placówek oświatowych 
na warsztatach profilaktycznych z przeciwdziałania 
przemocy. Udział wzięły 203 osoby. Równocześnie 
Komenda Policji organizowała spotkania z osobami 
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Cel operacyjny Przedsięwzięcia Realizacja mierników 


powyżej 60 roku życia, prowadziła kampanie 
informacyjną  dotyczącą poszerzenia wiedzy na 
temat przemocy i sposobów jej powstrzymywania. 
Policjanci dotarli do 1735 osób powyżej 60 roku 
życia. 


 


Propagowanie skutecznych 
sposobów powstrzymywania 
przemocy i reagowania 
na przemoc 


Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował 1 edycję 
programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 
dla 9 osób oraz 1 edycję programu oddziaływań 
psychologiczno-terapeutycznych dla 6 osób. 


Komenda Miejska Policji w ramach propagowania 
skutecznych sposobów reagowania 
i powstrzymywania przemocy, przeprowadziła 
72 spotkania z młodzieżą szkolną, nauczycielami, 
mieszkańcami i radami osiedla, w czasie których 
poruszany był problem przemocy w kontekście 
odpowiedzialności prawnej. 


 


Prowadzenie kampanii 
społecznych o tematyce 
z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 


W 2020 roku podmioty realizujące program nie 
prowadziły kampanii społecznych o tematyce 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 


 


Prowadzenie poradnictwa 
i interwencji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, w szczególności 
poprzez działania edukacyjne 
służące wzmocnieniu 
opiekuńczych 
i wychowawczych kompetencji 
rodziców w rodzinach 
zagrożonych przemocą 
w rodzinie 


Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił 465 porad 
służących wzmocnieniu opiekuńczych 
i wychowawczych kompetencji rodziców 
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 


Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna udzieliła 
589 porad służących wzmocnieniu opiekuńczych 
i wychowawczych kompetencji rodziców 
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.  
Realizowała w tym zakresie również działania 
edukacyjne prowadząc szkoły dla rodziców, 
z których skorzystało 35 osób. 


Placówki szkolno-oświatowe udzieliły 195 porad, 
służących wzmocnieniu opiekuńczych 
i wychowawczych kompetencji rodziców 
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 
Jednocześnie placówki szkolno – oświatowe 
podjęły 101 działań edukacyjnych w zakresie 
wzmacniania kompetencji wychowawczych 
rodziców,  w formie filmów, zajęć warsztatowych, 
pogadanek, konsultacji, którymi objęły 919 osób. 


 


 


Nawiązywanie współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi 
oraz kościołami i związkami 


Placówki szkolno–oświatowe podejmowały 
inicjatywy w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz kościołami i związkami 
wyznaniowymi m.in. Caritasem, parafią św. 
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Cel operacyjny Przedsięwzięcia Realizacja mierników 


wyznaniowymi w zakresie 
udzielania pomocy osobom 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie, oddziaływania 
na osoby stosujące przemoc 
w rodzinie oraz podnoszenia 
świadomości społecznej 
na temat przyczyn i skutków 
przemocy w rodzinie. 


Bartłomieja organizując programy artystyczno-
profilaktyczne oraz imprezy okolicznościowe dla 
dzieci i rodziców, podczas których podnoszono 
świadomość społeczną na temat przyczyn 
i skutków przemocy w rodzinie. 


4. Zwiększenie kompetencji 
osób realizujących zadania  
z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 


 


Organizowanie szkoleń 
dla osób realizujących zadania 
z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 


Placówki szkolno–oświatowe zorganizowały 
13 szkoleń, w których brało udział 214 osób. 


Komenda Miejska Policji przeprowadziła 8 szkoleń, 
w których udział wzięło 208 osób. 


Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna 
zorganizowała 1 szkolenie, w którym wzięło udział 
35 osób. 


 


Wdrożenie systemu wsparcia 
dla osób pracujących 
bezpośrednio z osobami 
dotkniętymi przemocą 
w rodzinie i osobami 
stosującymi przemoc 
w rodzinie, w formie 
m. in. superwizji, grup wsparcia. 


Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 
wsparcie dla 4 osób pracujących bezpośrednio 
z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i 
osobami stosującymi przemoc w rodzinie. 


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wdrożyła 
system wsparcia dla 12 osób pracujących 
bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą 
w rodzinie i osobami stosującymi przemoc 
w rodzinie. 


Placówki szkolno - oświatowe objęły wsparciem 
87 osób. 


 


Opracowywanie 
i upowszechnianie materiałów 
edukacyjnych dla osób 
i podmiotów zajmujących się 
rozwiązywaniem problemów 
przemocy w rodzinie. 


Ośrodek Pomocy Społecznej opracował 
i upowszechnił prezentacje z obszaru 
przeciwdziałania przemocy dla osób i podmiotów 
zajmujących się rozwiązywaniem problemów 
przemocy w rodzinie. 


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
opracowała i upowszechniła 1 materiał edukacyjny 
dla osób i podmiotów zajmujących się 
rozwiązywaniem problemów przemocy w rodzinie. 


 


 
 
Z analizy zebranych danych wynika, że realizatorzy i partnerzy programu realizują zadania w oparciu o cel 
strategiczny i cele operacyjne wskazane w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Gliwice na lata 2019-2022.  Poprzez swoje działania starają się 
przeciwdziałać i minimalizować zjawisko występującej przemocy, a osobom jej doznającym udzielają 
odpowiedniego wsparcia i pomocy. 
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Podjęte w programie działania w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia założonych celów 
operacyjnych: 


1. Zwiększenia skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 
2. Zwiększenia dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy i ochrony osobom dotkniętym 


przemocą w rodzinie. 
3. Profilaktyki i edukacji społecznej. 
4. Zwiększenia kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przemocy w rodzinie. 


 
Większość założonych przedsięwzięć została zrealizowana poprzez podejmowanie działań przez podmioty 
realizujące program oraz partnerów działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niektóre 
z założonych przedsięwzięć zostaną zrealizowane w następnych latach obowiązywania programu. 
 
W wyniku podejmowanych w mieście działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w roku 2020: 


 Przeprowadzono łącznie 145 rozmów motywujących do udziału w programach korekcyjno-
edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych. 


 Przeprowadzono łącznie 126 rozmów motywujących osoby stosujące przemoc w rodzinie i mających 
problem z alkoholem do podjęcia leczenia odwykowego. 


 Zrealizowano 1 program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i 1 program oddziaływań 
psychologiczno-terapeutycznych, a osoby biorące w nich udział są poddane monitoringowi. 


 Skierowano do sądu 96 aktów oskarżenia przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie, zastosowano 
42 środki zapobiegawcze polegające na nakazie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonymi, prowadzono 102 dozory kuratorskie nad sprawcami przemocy w rodzinie. 


 Odbyło się 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, monitorowano sytuację w 381 rodzinach 
objętych procedurą „Niebieskie Karty”, powołano 235 grup roboczych celem rozwiązania problemów 
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 


 W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia w wyniku przemocy w rodzinie względem 
7 dzieci zastosowano procedurę art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 


 Ze schronienia w hostelu i Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży skorzystało 
18 osób doświadczających przemocy w rodzinie. 


 Udzielono 1476 usług wsparcia w rozwiązywaniu problemów oraz poradnictwa psychologicznego, 
pedagogicznego, rodzinnego, socjalnego, zawodowego, prawnego i medycznego. 


 5 osób doznających przemocy w rodzinie skorzystało z grupy informacyjno-edukacyjnej. 
 12 osób skorzystało z mieszkania chronionego dla osób doznających przemocy w rodzinie. 
 2 lokale zostały wskazane do zasiedlenia osobom, które dostarczyły do akt sprawy wyrok 


potwierdzający występowanie przemocy w rodzinie. 
 Większość podmiotów realizujących program oraz partnerów działań na rzecz przeciwdziałania 


przemocy w rodzinie włączyło się w poszerzanie wiedzy u dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób 
powyżej 60 r. ż. na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 


 2 podmioty podjęły działania propagujące skuteczne sposoby powstrzymywania przemocy 
i reagowania na przemoc. 


 Udzielono 1249 porad i objęto 954 osoby działaniami edukacyjnymi służącymi wzmocnieniu 
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą 
w rodzinie. 


 Zapewniono 457 miejsc szkoleniowych dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, a 103 osoby objęto wsparciem psychologicznym. 
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Analiza stopnia realizacji celów wskazuje, że program nie wymaga obecnie zmian, a jedynie wykorzystania 
możliwości, jakie daje. W 2020 roku należy położyć nacisk na monitorowanie danych dotyczących zjawiska 
przemocy, intensyfikowanie pracy ze sprawcami przemocy, doskonalenie modelu współpracy służb i instytucji 
na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy na terenie miasta, w tym nawiązanie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi. Ponadto należy skoordynować 
działania podmiotów i inicjować działania pomocowe dla grupy osób powyżej 60 r. ż. 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Elżbieta Jakucewicz – Kowaluk Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gliwicach 
Data sporządzenia sprawozdania: 03.02.2021 r. 
 
 
Zaakceptowała: Klaudia Bera – Z-ca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
Data zaakceptowania: 16.03.2021 r. 
 
 
Zatwierdziła: Ewa Weber - Zastępca Prezydenta Miasta 
Data zatwierdzenia: 18.03.2021 r. 
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I. Wstęp 


Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 jest dokumentem 
regulującym zasady i określającym formy współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi. 
Poniższe sprawozdanie powstało we współpracy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (dalej 
GCOP; jednostka od 1 kwietnia 2021 r. nosi nazwę: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych)  
z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Gliwicach (UM), Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Gliwicach (OPS) oraz Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach (MRDPP). 
 


II. Konsultacje Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok 


Prace nad Programem Współpracy na 2020 rok rozpoczęły się w kwietniu 2019 roku, kiedy to członkowie 
MRDPP i organizacji zostali zaproszeni do składania propozycji zadań priorytetowych do Programu 
Współpracy na rok 2020. W maju 2019 r. do zgłaszania uwag i propozycji zadań priorytetowych zaproszono 
naczelników Wydziałów UM w Gliwicach i dyrektora OPS. W czerwcu 2019 roku MRDPP zaopiniowała 
zgłoszone zadania. W okresie od lipca do sierpnia 2019 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji 
pozarządowych w porozumieniu z wydziałami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przygotował projekt Programu, 
który był konsultowany w dniach od 05 do 19 września 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
nr PM-1133/19 z dnia 05 września 2019 r. W październiku 2019 roku projekt Programu Współpracy został 
skierowany pod obrady Rady Miasta Gliwice. Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami 
Pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gliwice nr IX/168/2019 z dnia  
10 października 2019 r. 


 


III. Finansowe formy współpracy 


1. Informacje ogólne 


W roku 2020 na realizację Programu Współpracy zaplanowano nie mniej niż 5 500 000 PLN.  
 
Miasto Gliwice przyznało organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy  
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o dppiow), zwanymi dalej 
organizacjami, środki finansowe w oparciu o:   


 ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dppiow – w dwóch formach: otwartego konkursu ofert, zgodnie  
z art. 11, oraz tzw. „małych grantów”, zgodnie z art. 19a (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1057, z późn. zm.),  


 ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843), 
 ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2029,  


z późn. zm.), 
 ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1133). 


 
Organizacjom przyznano w roku 2020 środki finansowe na kwotę: 30 640 146,55 PLN. 
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Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym w 2020 roku 


 Wysokość 
środków 
przyznanych  
w otwartych 
konkursach 
ofert (PLN) 


Wysokość 
środków 
przyznanych  
w formie „małych 
grantów” z art. 
19a ustawy o 
dppiow (PLN) 


Wysokość 
środków 
przyznanych  
w trybie 
pozostałych 
ustaw (PLN) 


Wysokość środków 
przyznanych w 
ramach patronatów 
Prezydenta Miasta  
i Przewodniczącego 
Rady Miasta (PLN) 


RAZEM (PLN) 


Wydział Kultury i Promocji 
Miasta (KP)  1 435 090,00 81 839,50 13 201 652,88 4 000,00 14 722 582,38 


Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych (ZD) 


1 913 239,00 38 290,20 0,00 - 1 951 529,20 


Wydział Edukacji (ED)  177 500,00 8 500,00 12 035 866,94 - 12 221 866,94 


Ośrodek Pomocy 
Społecznej (OPS) 


91 240,00 0,00 1 652 928,03 -  1 744 168,03 


Razem 3 617 069,00 128 629,70 26 890 447,85 4 000,00 30 640 146,55 
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2. Środki przyznane w otwartych konkursach ofert 


W 2020 roku zostały ogłoszone 32 otwarte konkursy ofert, w których złożono 286 ofert. Podpisano 136 
umów o dofinansowanie z 71 organizacjami przez następujące wydziały Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
Wydział Kultury i Promocji Miasta – 88 umów, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 
34 umowy, Wydział Edukacji – 11 umów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 umowy. Otwarte konkursy 
ofert z ramienia OPS były ogłaszane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
 
Wysokość środków finansowych przekazanych w otwartych konkursach ofert przedstawia poniższy wykres. 
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3. Środki przyznane na podstawie art. 19a ustawy o dppiow - „małe granty” 


Do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na podstawie art. 19a ustawy  
o dppiow  (tzw. „małe granty”). Rozpatrzenie wniosków i przekazanie środków finansowych obrazuje poniższa 
tabela.   


 
 


  Wydział 
Kultury  


i Promocji 
Miasta 


Wydział 
Zdrowia  
i Spraw 


Społecznych 


Wydział 
Edukacji 


RAZEM 


Środki 
przekazane  
w trybie tzw. 
„małych 
grantów” 


 


liczba złożonych 
wniosków 41 4 4 49 


liczba podpisanych 
umów 


12 4 1 17 


liczba organizacji, 
którym zlecono zadanie 


12 3 1 16 


kwota przekazana (PLN) 81 839,50 38 290,20 8 500,00 128 629,70 


wysokość wkładu 
finansowego  


59 107,24 16 629,80 2 900,00 78 637,04 
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i osobowego wkładu 
organizacji w realizację 
zadań (PLN) 


 


4. Środki przyznane w trybie pozostałych ustaw 


Poza ustawą o dppiow w innych trybach przyznano następujące środki finansowe: 
 Wydział Kultury i Promocji Miasta przyznał kwotę 52 652,88 PLN na działania z zakresu kultury  


i sztuki oraz kultury fizycznej w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz kwotę 13 149 
000,00 PLN w oparciu o ustawę o sporcie.  


 Wydział Edukacji przyznał kwotę 12 035 866,94 PLN w oparciu o ustawę o finansowaniu zadań 
oświatowych na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych przez organizacje pozarządowe 
(tzw. dotacja oświatowa). 


 Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał kwotę 1 652 928,03 PLN w oparciu o ustawę Prawo zamówień 
publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej.  


 
Szczegóły przedstawia poniższa tabela. 


Środki przyznane w oparciu o inne ustawy 


Ustawa Prawo zamówień publicznych 
(KP+OPS) 


liczba podpisanych umów  
o dofinansowanie 


13 


liczba organizacji, którym 
zlecono zadanie 


8 


kwota przekazana (PLN) 1 705 580,91 


Ustawa o sporcie (KP) 


liczba podpisanych umów  
o dofinansowanie 62 


liczba organizacji, którym 
zlecono zadanie 


29 


kwota przekazana (PLN) 13 149 000,00 
Ustawa o finansowaniu zadań 
oświatowych - tzw. dotacja oświatowa 
(ED) 


liczba organizacji, którym 
zlecono zadanie 


5 


kwota przekazana (PLN) 12 035 866,94 


 
W roku 2020 Prezydent Miasta przyznał 55 patronatów pozafinansowych oraz 1 ze wsparciem finansowym na 
kwotę 1 000,00 PLN, a Przewodniczący Rady Miasta – 2 patronaty pozafinansowe oraz 3 ze wsparciem 
finansowym na łączną kwotę 3 000,00 PLN.  


5. Wkład własny organizacji 


W poniższej tabeli została wskazana wysokość wkładu własnego organizacji (łącznie finansowego, 
rzeczowego i osobowego) w realizację zadań publicznych. 


Wysokość wkładu własnego organizacji w realizację zadań publicznych 
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otwarte konkursy ofert 
(PLN) 


"małe granty”  
z art. 19a ustawy  
o dppiow (PLN) 


ustawa  
o sporcie (PLN) RAZEM (PLN) 


Wydział Kultury  
i Promocji Miasta 
(KP) 


1 000 749,12 59 107,24 1 716 531,54 2 776 387,90 


Wydział Zdrowia  
i Spraw 
Społecznych (ZD) 


376 204,40 16 629,80 - 392 834,20 


Wydział Edukacji 
(ED) 


45 475,60 2 900,00 - 48 375,60 


Ośrodek Pomocy 
Społecznej (OPS) 


17 100,00 - - 17 100,00 


Razem (PLN) 1 439 529,12 78 637,04 1 716 531,54 3 234 697,70 


 
Natomiast na poniższym wykresie przedstawiono porównanie wkładu własnego organizacji do kwot 
przekazanych dotacji miejskich. 
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Z kolei procentowy stosunek wkładu własnego organizacji do wysokości otrzymanych dotacji przedstawia 
poniższa tabela. 


Stosunek finansowego, rzeczowego i osobowego wkładu własnego do otrzymanych dotacji 


  
otwarte konkursy ofert 


„małe granty” z art. 19a 
ustawy o dppiow 


ustawa o sporcie 


Wysokość wkładu 
własnego 


1 439 529,12 78 637,04 1 716 531,54 


Wysokość środków 
finansowych przekazanych 
organizacjom 


3 617 069,00 128 629,70 13 149 000,00 


Stosunek wkładu własnego 
do przyznanych dotacji 


39,80% 61,13% 13,05% 
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6. Środki przyznane organizacjom w roku 2020 na realizację zadań publicznych 


Lista zadań realizowanych Wysokość przyznanych środków (PLN) 


pomoc społeczna  2 133 027,03 


kultura fizyczna  743 080,00 


turystyka i krajoznawstwo  20 350,00 


edukacja i wychowanie  186 000,00 


kultura i sztuka 806 152,38 


działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  9 000,00 


zdrowie publiczne i ochrona zdrowia 177 000,00 


przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  1 034 370,20 


nieodpłatna pomoc prawna 254 100,00 


opieka nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka 88 200,00 


dotacja oświatowa 12 035 866,94 


sport 13 149 000,00 


patronaty 4 000,00 


RAZEM (PLN) 30 640 146,55 


 


IV. Pozafinansowe formy współpracy 


1. Informacje ogólne 


Pozafinansowe formy współpracy Miasta Gliwice z organizacjami opierają się głównie na działalności 
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – jednostki organizacyjnej powołanej do wspierania 
organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, społeczników i wolontariuszy działających na rzecz 
mieszkańców Miasta. Ponadto formy współpracy pozafinansowej obejmują m.in.: wspólne podejmowanie 
działań, tworzenie zespołów opiniująco-doradczych, konsultowanie projektów aktów normatywnych, 
promocję działań stowarzyszeń i fundacji.   


2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących sfery 
zadań publicznych 


W 2020 roku przeprowadzono konsultacje 15 projektów uchwał Rady Miasta Gliwice. Szczegóły znajdują się 
w tabeli poniżej: 
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Zestawienie konsultacji MRDPP 


Lp. Numer 
zarządzenia 


Zgłaszający Dotyczy 


1. PM-1800/20 
Wydział Zdrowia  


i Spraw Społecznych 


konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
Rady Miasta Gliwice w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice 


2. PM-1854/20 
Wydział Zdrowia  


i Spraw Społecznych 


konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gliwice 
w sprawie uchwalenia "Programu Działań na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2020-2025" 


3. PM-1865/20 
Ośrodek Pomocy 


Społecznej w Gliwicach 


konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, 
jak również trybu ich pobierania w celu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych 


4. PM-2062/20 
Wydział Zdrowia  


i Spraw Społecznych 


konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
Rady Miasta Gliwice w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta 
Gliwice Programu "Gliwicki Senior 65+ i 75+" 


5. PM-2664/20 
Wydział Zdrowia  


i Spraw Społecznych 


konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gliwicach 


6. PM - 2701/20 
Wydział Kultury  


i Promocji Miasta 


konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Gliwice  
w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 
2021 roku 


7. PM-2746/20 
Gliwickie Centrum 


Organizacji 
Pozarządowych 


konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice  
z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok 


8. PM-2789/20 
Wydział Zdrowia  


i Spraw Społecznych 
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021-2025” 


9. PM-2926/20 
Centrum Pieczy 


Zastępczej i Wspierania 
Rodziny w Gliwicach 


konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
nr XXXV/775/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r.               
w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń 
przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom 
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zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia 
rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka 


10. PM-2948/20 
Wydział Zdrowia  


i Spraw Społecznych 


konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej 
statutu 


11. PM-3002/20 
Wydział Zdrowia  


i Spraw Społecznych 


konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt               
w dziennych domach pomocy 


12. PM-3024/20 
Wydział Zdrowia  


i Spraw Społecznych 


konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta Gliwice na rok 2021” 


13. PM-3025/20 
Wydział Zdrowia  


i Spraw Społecznych 


konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na 
lata 2021-2025” 


14. PM-3171 /20 
Ośrodek Pomocy 


Społecznej w Gliwicach 


konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 
w 2021 roku 


15. PM-3268/2020 
Wydział Kultury  


i Promocji Miasta 
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu 
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 


 


3. Funkcjonowanie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach 


W roku 2020 nadal funkcjonowały: 


 Powiatowa Rada Rynku Pracy w Gliwicach – 4 posiedzenia, 


 Rada Sportu – 2 posiedzenia, 


 Rada Seniorów Miasta Gliwice – 5 spotkań, 


Odbyło się również 5 spotkań Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach 
powołanej na kadencję na lata 2020-2023 zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice Nr 1851/2020  
z dnia 28 stycznia 2020 roku. 


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice Nr 2225/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku przyjęty został nowy 
skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach na kadencję na lata 2020-2023 
(uaktualniony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice Nr 2864/2020 z dnia 5 października 2020 roku). 
MRDPP w 2020 roku w trakcie 6 posiedzeń (w tym 2 w składzie wynikającym z Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice Nr 1206/2019 z dnia 18 września 2019 roku) zaopiniowała 15 projektów uchwał Rady Miasta Gliwice. 


Ponadto w 2020 r. działał zespół branżowy ds. kultury skupiający przedstawicieli organizacji działających 
w wybranych sferach życia społecznego: 
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 2 spotkania zespołu ds. kultury w I kwartale 2020 roku (zespół zakończył działalność),  
 2 spotkania zespołu ds. kultury w IV kwartale 2020 roku (zespół w nowym składzie został powołany 


zarządzeniem Dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych nr 17/2020 z  dnia 5 
października 2020 r.).  
 


4. Wystawianie przez Miasto opinii i udzielanie rekomendacji oraz pomoc w nawiązaniu kontaktów  
i współpracy z organizacjami z zagranicy 


Wydział Zdrowia wydał 1 informację dotyczącą współpracy (na prośbę Stowarzyszenia Chrześcijańskiego 
„Samarytanin”).  


Wydział Edukacji wystawił 1 pismo dla organizacji pozarządowej potwierdzające otrzymanie dotacji w 2020 r. 
i realizacji zadania publicznego (na prośbę organizacji). 


5. Zamieszczanie na stronie internetowej Miasta informacji od organizacji 


Wydział Kultury i Promocji Miasta oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych udzielały wsparcia w promocji 
przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe poprzez zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej www.gliwice.eu (w tym: strona: kultura.gliwice.eu) oraz w Miejskim Serwisie Informacyjnym - 
Gliwice. 


Wydział Edukacji, na prośbę stowarzyszenia o dystrybucję, przekazał ulotki do szkół o planowanym projekcie 
edukacyjnym skierowanym do nauczycieli. 


GCOP zamieszczał informacje o przedsięwzięciach organizacji pozarządowych w zakładce Aktualności  
na stronie www.gcop.gliwice.pl. 


6. Udział przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych 


W pracach komisji konkursowej w Wydziale Kultury i Promocji Miasta wzięły udział 2 osoby (przedstawiciele  
2 organizacji), w OPS – 1 osoba (przedstawiciel 1 organizacji), w Wydziale Edukacji – 1 osoba (przedstawiciel  
1 organizacji), w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych – 4 osoby (przedstawiciele 4 organizacji).  


7. Inne formy współpracy 


W 2020 r. kontynuowano zawartą w 2018 r. umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Regionalny 
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” (Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą  
w Katowicach – lider, Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju – partner, Miasto Gliwice/Gliwickie 
Centrum Organizacji Pozarządowych – partner). 


 


V. Działalność jednostki organizacyjnej Miasta – Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 


1. Informacje ogólne 


Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest jednostką organizacyjną Miasta Gliwice, której celem jest 
wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic. GCOP wspomaga technicznie  
i merytorycznie gliwickie stowarzyszenia i fundacje, promuje  aktywność społeczną, animuje lokalne 
społeczności oraz wspiera grupy nieformalne i inicjatywy indywidualne.  
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2. Udzielanie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego organizacjom zgodnie ze statutem 
GCOP 


Do dyspozycji gliwickich organizacji oddano zasoby Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.  
W ramach wsparcia infrastrukturalnego organizacje korzystały z sal na spotkania, zaplecza biurowego, 
zaplecza kuchennego, wykorzystywały adresy lokali jako adres siedziby lub korespondencyjny.   
 
Powierzchnie poszczególnych lokali GCOP w roku 2020: 


 ul. Jagiellońska 21– powierzchnia 297,39 m2,  
 ul. Zwycięstwa 1 – powierzchnia 260,24 m2,  
 ul. Studzienna 6 – powierzchnia 354,23 m2,  
 ul. Barlickiego 3 – powierzchnia 4344,39 m2. 


 
Wspieranie organizacji pozarządowych oraz aktywności społecznej odbywało się w wielu formach  
i obszarach: od udostępniania miejsca na spotkania, poprzez możliwość wymiany doświadczeń, promocję, po 
specjalistyczne szkolenia i porady. Dzięki wsparciu GCOP zostało zarejestrowanych 18 organizacji. 


Poniższa tabela prezentuje skalę udzielonej pomocy. 


Lp. Działanie Opis działania Rezultat osiągnięty  
w 2020 r. 


1. Wsparcie infrastrukturalne - udostępnianie lokali na spotkania oraz zaplecza 
biurowego, zapewnienie dostępu do Internetu, 
telefonu, ksera oraz prowadzenie skrytek 
korespondencyjnych 


- udostępnianie powierzchni wystawienniczej 


- 237 podpisanych 
porozumień o współpracy  
z GCOP  


- 34 046 osób 
korzystających 


- 14 wystaw 


- 6 koncertów, spektakli, 
eventów 


2. Doradztwo Zakres tematyczny: 


- tworzenie i funkcjonowanie organizacji 


- źródła finansowania działalności 


- przygotowanie i realizacja projektów 


- zarządzanie organizacją, planowanie działań 


- wolontariat 


- 151 porad 


- 100 godzin doradczych 


- 108 osób korzystających 


3. Newsletter  - dystrybucja ważnych informacji dla III sektora 
poprzez pocztę elektroniczną 


 


- 39 wysłanych 
newsletterów 
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3. Koordynowanie prac zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz obsługa Miejskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego 


W 2020 roku pracownicy GCOP udzielali wsparcia podczas 4 spotkań zespołów branżowych oraz 5 spotkań 
Rady Seniorów Miasta Gliwice. Ponadto wspierali organizacyjnie i technicznie Miejską Radę Działalności 
Pożytku Publicznego w Gliwicach podczas 6 posiedzeń, a w czasie pomiędzy posiedzeniami aktualizowali 
stronę internetową MRDPP oraz obsługiwali skrzynkę e-mail. 


4. Wsparcie merytoryczne dla klubów seniora 


W 2020 r. wspierano 17 klubów seniora w dzielnicach Gliwic poprzez organizację 20 warsztatów i spotkań dla 
członków klubów oraz 6 spotkań informacyjno-integracyjnych dla liderów, a także poprzez rozsyłanie 
newslettera i paczek sms z ważnymi informacjami dla osób starszych (130). Pozyskano również  
4 wolontariuszy do działań w ramach Strefy Seniora. Ze specjalistycznego punktu informacyjnego dla 
seniorów skorzystało 142 uczestników. Z doradztwa dla seniorów w ramach projektu „FB łączy pokolenia” 
skorzystało 29 uczestników w trakcie 15 porad, do realizacji których pozyskano 3 wolontariuszy. Odbyły się 
także 62 usługi doradcze dla seniorów. 


5. Organizacja we współpracy z Miastem konkursu promującego gliwickie organizacje, społeczników 
oraz wspierających ich przedsiębiorców 


W roku 2020 ponownie została zorganizowana Konferencja #coNoweGO - wydarzenie dla osób związanych  
z organizacjami pozarządowymi i III sektorem. Ze względu na sytuację epidemiologiczną odbyło się  
w formule wirtualnej. Wystąpienia prelegentów zostały nagrane, dzięki czemu można było i wciąż można je 
obejrzeć w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Tegorocznym hasłem przewodnim były „Innowacje”. 
Wykład wprowadzający w temacie „NGO a Innowacje w społeczeństwie” wygłosił Edwin Bendyk. Kolejne 
nagrania to sesje warsztatowe, dzięki którym można było odkryć czym jest metoda design thinking i jak ją 
wykorzystać w swojej działalności. Temat przybliżyła Agnieszka Sysoł. Przydatne narzędzia do generowania 
pomysłów zaprezentowała Jadwiga Olszowska-Urban. O kompetencjach przyszłości opowiadał Krzysztof 
Słaboń. Historyczne tła działania organizacji zaprezentował Piotr Frączak. Dla uczestników przygotowanych 
zostało 300 pakietów konferencyjnych zawierających: torbę, notatnik, długopis, maseczkę oraz pendrive’a,  
z których w ubiegłym roku rozdano 148 sztuk. 


 


6. Wsparcie merytoryczne dla osób zainteresowanych działalnością w sektorze organizacji 
pozarządowych, społeczności lokalnych i wolontariuszy 


Lp. Działanie Opis działania Osiągnięte rezultaty w 2020 r.  


1.  Warsztaty dla Szkolnych 
Klubów Wolontariatu 


zorganizowano warsztaty dla przedstawicieli 
Szkolnych Klubów Wolontariatu z zakresu 
diagnozy lokalnych potrzeb 


- 11 warsztatów 


- 214 uczestników 


2. Warsztaty w szkołach  - warsztaty dla edukatorów, dotyczące 
aktywności społecznej 


- 2 warsztaty 


- 54 uczestników 


3. Doradztwo dla osób - zapewnienie warunków efektywnego - 62 usługi doradcze 
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zainteresowanych 
wolontariatem 


funkcjonowania wolontariuszy i seniorów - 62 uczestników 


4.  Doradztwo dla 
koordynatorów wolontariatu 


- zapewnienie warunków efektywnego 
funkcjonowania wolontariuszy i seniorów 


- 21 porad 


- 22 uczestników 


5. Rok Szkolnej Aktywności  - Konkurs z okazji Roku Szkolnej Aktywności 
odbył się w ramach obchodów Dnia 
Wolontariusza 


- zostały wyróżnione Szkolne Kluby 
Wolontariatu z trzech szkół oraz 
Młodzieżowa Rada Miasta 


6. Szkolenia dla Liderów 
Społecznych 


- upowszechnianie wiedzy i umiejętności z 
zakresu m.in. aktywności obywatelskiej, 
wolontariatu 


- 1 szkolenie 


- 27 uczestników 


 
We wrześniu 2020 r. uruchomiono Lokalny Punkt Informacji Programu Eurodesk, w ramach którego 
informuje się młodzież i osoby z nią współpracujące o funduszach, grantach, mobilnościach i aktywnościach 
europejskich. W ramach promocji Punktu została przygotowana oferta do szkół, powstał film promocyjno-
informacyjny, odbyło się doradztwo drogą e-mailową i telefoniczną, przeprowadzono eurolekcje online, 
zorganizowano trzy wydarzenia w ramach akcji Time to Move.  


7. Promocja przekazywania przez mieszkańców Gliwic 1% podatku na rzecz organizacji 


Zorganizowana w 2020 roku kampania  „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP” zachęcała 
mieszkańców do przekazywania 1% na OPP poprzez: 


 usługę bezpłatnego wypełniania PIT (32 mieszkańców), 


 ulotki, banery i informacje na stronie internetowej (40 lokalizacji z materiałami informacyjnymi,  
6 publikacji medialnych). 


8. Prowadzenie serwisu internetowego dla organizacji i administrowanie elektroniczną bazą danych 
o organizacjach działających na terenie miasta 


Na bieżąco aktualizowano bazę organizacji pozarządowych współpracujących z GCOP. Na dzień 31 grudnia 
2020 r. zarejestrowanych było 309 organizacji. 


Na stronie www.gcop.gliwice.pl zamieszczano informacje o działalności stowarzyszeń i fundacji. Informacje te 
były rozsyłane również przy pomocy newslettera oraz zamieszczane na profilu portalu facebook  
„GCOP – U NAS W CENTRUM SĄ LUDZIE”.  


Pod adresem https://www.facebook.com/groups/ngogliwice została również stworzona grupa dla organizacji 
pozarządowych działających w Gliwicach.  


Zostały wydane 3 numery (w tym jeden podwójny) biuletynu 3 Strona Miasta – magazynu dla osób 
związanych z organizacjami pozarządowymi i III sektorem. Ze względu na pandemię przygotowano tylko 
wersję online. 


Pandemia COVID-19 i środki wobec niej podjęte wpłynęły na codzienne funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych w Gliwicach. W związku z powyższym na stronie internetowej Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych powstała zakładka COVID 19 zawierająca zbiór informacji dotyczących 
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instrumentów mających przeciwdziałać skutkom pandemii oraz wiele innych przydatnych materiałów.  
W sposób jasny i przystępny zostały przedstawione działania osłonowe dla trzeciego sektora. 


9. Promocja aktywności społecznej, w tym organizacja Gali Wolontariatu 


Lp. Działanie Opis działania Rezultat osiągnięty  
w 2020 r. 


1. Pośrednictwo ofert 
wolontariatu 


- prowadzenie pośrednictwa pomiędzy 
wolontariuszami, a organizacjami/instytucjami 


- 93 osoby zainteresowane 


- 101 aktualnych ofert wolontariatu 


- 10 organizacji/instytucji 
korzystających z pośrednictwa  


2. Wolontariat 
specjalistyczny 


- na rzecz dzieci 


- szpitalny i opiekuńczy  


- 2 spotkania i 26 podpisanych 
porozumień z wolontariuszami 
pracującymi na rzecz dzieci 


- 2 spotkania i 10 podpisanych 
porozumień z wolontariuszami 
szpitalnymi i opiekuńczymi 


 


Ogólnie odbyły się 4 spotkania integrująco-informacyjne dla 22 wolontariuszy, 9 spotkań z koordynatorami 
wolontariatu, których celem była wymiana doświadczeń i integracja środowiska, a także podpisano 24 
porozumienia z wolontariuszami pracującymi akcyjnie z organizacjami. 


Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przygotowano film będący podziękowaniem dla 
wolontariuszy.  W filmie zostały przedstawione działania organizacji i wolontariuszy, których celem była 
szeroko rozumiana pomoc w czasie pandemii. 


Kontynuowano projekty:  


 Baśniowe Babcie – zorganizowanych zostało 7 spotkań Baśniowych Babć dla 34 uczestniczek,  
a także podpisano 5 porozumień z wolontariuszkami w przedszkolach.  


 Akademia Wolontariatu Seniorów, w ramach której odbyły się 4 spotkania warsztatowe. 


W ramach Gliwickiego Teatru Seniora odbyło się 20 warsztatów, w których wzięło udział 164 uczestników. 
Zorganizowany został również 1 występ, w którym wzięło udział 100 uczestników (mieszkańców). 


W marcu 2020 r. uruchomiono Gliwicką Bazę Wsparcia, w ramach której 20 firm i 62 osoby prywatne 
zgłosiły chęć pomocy. Byli to m.in. wolontariusze pomagający osobom przebywającym na kwarantannie np.  
w zakupach, wykupieniu recept, wyprowadzeniu psów na spacer; pomoc przy rozładunku towarów, zdalne 
korepetycje, szycie maseczek, dostawy płynów dezynfekujących, wsparcie materialne.  


Powyższe działania były prowadzone przez GCOP w ramach działań statutowych, finansowanych ze środków 
samorządu. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych wspierało również sektor ekonomii społecznej  
i procesy rewitalizacji społecznej, realizując projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.  
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10. Wsparcie rewitalizacji społecznej 


Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych realizuje projekt "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I". 
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. 
Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności 
lokalnych – ZIT (okres realizacji: 01.09.2018-31.03.2021 r.).  


 


Lp. Działanie Opis działania  Rezultat osiągnięty w 2020 r. 


1. Warsztaty 
aktywizujące 


- cykl warsztatów które mają dawać wiedzę 
i umiejętności do działania na rzecz społeczności 
lokalnej 


- 7 warsztatów 


- 57 uczestników 


2. Spotkania  
w dzielnicach  


- prowadzono spotkania dzielnicowe na temat 
Budżetu Obywatelskiego 


- 15 osób 


3. Punktu Porad 
Obywatelskich 


- bezpłatne porady prawne dla mieszkańców 
dzielnicy Baildona 


- 193 korzystających 


- 187 godzin doradztwa 


4. Kluby tematyczne - prowadzenie Klubu Osiedlowego jako miejsca 
spotkań mieszkańców 


- 51 spotkań w ramach klubów 
tematycznych 


- 306 uczestników 


5. Eventy - organizacja otwartych wydarzeń dla mieszkańców - 10 eventów 


6. Wymiana usług 
sąsiedzkich 


- stworzenie warunków umożliwiających 
mieszkańcom dzielnicy Baildona wymianę drobnych 
usług oraz dzielenie się swoimi umiejętnościami 


- 21 osób 


 


11. Wsparcie dla sektora ekonomii społecznej 


Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych realizuje projekt pn. „Regionalny Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 2.0” jako projekt partnerski z udziałem Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej  
z siedzibą w Katowicach (lider), Stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju (partner), Miasta 
Gliwice/Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (partner). Projekt współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX Włączenie 
Społeczne dla działania: 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie dla poddziałania: 9.3.1. Wsparcie sektora 
ekonomii społecznej - projekty konkursowe (okres realizacji: 01.09.2018- 31.12.2023 r.). 
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Lp. Działanie Forma wsparcia Zakres merytoryczny Rezultaty osiągnięte 
w  2020 r. 


1. Doradztwo 
bieżące 


- stacjonarne 


- mobilne (w dogodnym miejscu 
np. w siedzibie organizacji) 


- drogą poczty elektronicznej, 
telefoniczne, on-line 


- źródła finansowania 


- przygotowanie i realizacja 
projektów 


- prawno-administracyjne 
aspekty działania organizacji 


- 249 usług doradczych 


- 101 uczestników 


- 436 godzin 


2. Szkolenia - stacjonarne w formie otwartej 
lub zamkniętej 


- „Efektywne zespoły w 
organizacjach pozarządowych.” 


- 1 szkolenie 


- 7 uczestników 


3. Spotkania 
animacyjne 


- stacjonarne 


- mobilne (w miejscu dogodnym 
dla odbiorcy) 


- drogą poczty elektronicznej, 
telefoniczne, on-line 


- tworzenie i funkcjonowanie 
organizacji  


- pobudzenie aktywności osób, 
grup i instytucji w przestrzeni 
publicznej 


- ożywienie społeczności 
lokalnej poprzez inicjowanie 
różnego rodzaju aktywności 


- 332 spotkania, 


- 202 uczestników 


- 729 godzin 


- powstały 2 
środowiska, które w 
wyniku działalności 
OWES przystąpiły do 
wspólnej realizacji 
przedsięwzięcia 
mającego na celu 
rozwój ekonomii 
społecznej 


4. Pakiety dla 
partnerstw 


- finansowe 


- doradztwo w procesie 
tworzenia partnerstwa 


- rozwój organizacji 


- wzmocnienie potencjału 
partnerstwa w zakresie 
ekonomii społecznej 


- 2 pakiety  


 


W ramach projektu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ze wsparcia korzystało łącznie  
59 podmiotów ekonomii społecznej (PES). 
W wyniku działalności GCOP 14 grup inicjatywnych wypracowało założenia co do utworzenia podmiotu 
ekonomii społecznej. 
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VI. Ocena realizacji Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 


Rozdział 9 Programu Współpracy określa sposób oceny jego realizacji w oparciu o założenia zawarte w jego 
treści oraz porównanie parametrów z lat wcześniejszych, co prezentuje poniższa tabela. 


 


Lp. KRYTERIUM OCENY 
Wartość miernika 


2015 2016 2017 2018 2019 2020 


W zakresie realizacji zadań publicznych Miasta we współpracy z Organizacjami i społecznikami 


a1. 


wysokość środków finansowych 
przekazanych organizacjom z 
budżetu Miasta na realizację 
zadań publicznych (PLN) 


23 839 634,94 29 293 120,72 33 010 789,23 60 127 794,28 37 171 134,64 30 640 146,55 


a2. 


liczba ofert złożonych przez 
organizacje na realizację zadań 
publicznych, z 
wyszczególnieniem ofert 
złożonych w drodze konkursów 
ofert 


365 
(w tym otwarte 
konkursy ofert 


304) 


380  
(w tym otwarte 
konkursy ofert 


313) 


446  
(w tym otwarte 
konkursy ofert 


364) 


410  
(w tym otwarte 
konkursy ofert 


326) 


350  
(w tym otwarte 


konkursy ofert 246) 


335 
(w tym otwarte 
konkursy ofert 


286) 


a3. 
liczba podpisanych umów 
dotacyjnych 268 265 268 253 266 228 


a4. 
liczba organizacji, którym 
zlecono realizację zadań 
publicznych 


146 155 157 169 163 129 


a5.  


wysokość finansowego, 
rzeczowego i osobowego 
wkładu własnego organizacji w 
realizację zadań publicznych 
(PLN) 


6 404 317,83 6 563 265,14 4 922 923,97 5 703 039,03 4 330 034,08 3 234 697,70 


W zakresie prowadzenia dialogu pomiędzy organizacjami a Miastem 


b1. 
liczba spotkań zespołów 
branżowych 54 40 35 28* 36 9** 


W zakresie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego udzielanego przez GCOP trzeciemu sektorowi 


c1. 


liczba przeprowadzonych usług 
doradczych, szkoleń, warsztatów, 
spotkań informacyjnych dla 
organizacji, grup nieformalnych, 
społeczników, wolontariuszy  


636 659 844 775 842 1093 


oraz liczba osób korzystających z 
tych działań 


1543 1368 1505 1095 1194 1673 


c2. 
liczba organizacji 
zarejestrowanych z pomocą 
GCOP 


4 9 19 14 11 18 


c3. 
liczba organizacji i grup 
nieformalnych korzystających z 
zasobów GCOP 


226 226 254 251 280 237 


c4.  
liczba zadań realizowanych w 
partnerstwie 


23 45 33 25 17 7*** 


W zakresie rozwoju wolontariatu 


d1.  
liczba działań promujących 
wolontariat i aktywność 
społeczną 


16 18 16 15 15 16 


d2. 
liczba zgłoszeń potencjalnych 
wolontariuszy 


82 102 64 75 93 93 


d3. 
liczba zadań publicznych 
realizowanych przy udziale 
wolontariuszy 


133 147 147 147 147 89 


* liczba uległa zmniejszeniu ze względu na przerwę w funkcjonowaniu zespołów branżowych spowodowaną wyborami do zespołów 
branżowych nowej kadencji, w efekcie których powołano 2 zespoły 
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** liczba uległa zmniejszeniu ze względu na wprowadzenie stanu epidemii, a także ze względu na przerwę w funkcjonowaniu zespołów 
branżowych spowodowaną wyborami do zespołów branżowych nowej kadencji, które odbyły się w październiku 2020 roku  


*** liczba uległa zmniejszeniu ze względu na wprowadzony stan epidemii i związane z nim obostrzenia  


 


Przedstawione wyżej wykonanie mierników służących ocenie realizacji Programu wskazuje na zrealizowanie 
założeń współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi. 


 


VII. Podsumowanie wykonania Programu Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2020 


W 2020 roku współpraca między Miastem Gliwice a organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz 
przyjmowała formy finansowe i pozafinansowe. 


Środki finansowe przekazane organizacjom na realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów 
ofert zwiększyły się w stosunku do ubiegłych lat. Natomiast środki przekazane w oparciu o „małe granty” oraz 
Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do lat poprzednich znacząco się obniżyły, co ukazane jest  
w poniższej tabeli.  


  Otwarte konkursy ofert 
(PLN) 


„małe granty” (PLN) Prawo zamówień 
publicznych (PLN) 


2016 4 094 577,23 237 814,00 1 336 578,40 


2017 4 847 563,41 194 257,00 2 318 256,70 


2018 5 213 099,60 245 881,88 2 581 803,42 


2019 4 578 069,64 198 479,00 3 254 428,59 


2020 3 617 069,00 128 629,70 1 705 580,91 


            


Współpraca pozafinansowa jest rozwijana przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, które oferuje 
m.in. wsparcie infrastrukturalne oraz doradcze dla organizacji, grup inicjatywnych, liderów i społeczników. 


 


Oceniając realizację Programu warto zwrócić uwagę, iż rok 2020 był zdominowany przez działania na rzecz 
zwalczania Covid-19, co powodowało utrudniony kontakt z organizacjami, społecznikami czy 
wolontariuszami. Pomimo trudności Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych było cały czas otwarte, by 
jak najefektywniej realizować swoje działania oraz podtrzymywać kontakt z odbiorcami. Pracownicy GCOP 
służyli radą i pomocą każdemu beneficjentowi, który kontaktował się z GCOP. W związku z zaistniałą sytuacją 
wsparcie prowadzone było w innej formie niż w poprzednich latach. Wprowadzono możliwość 
elektronicznego podpisywania porozumień. Szkolenia oraz doradztwo prowadzone były w dużej mierze 
telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w formule online. Na bieżąco prowadzone były 







Załącznik nr 4 


21 


 


działania ułatwiające funkcjonowanie organizacji czy społeczników (odbiór korespondencji, wysyłka 
newslettera).  


 


 


Sporządzili: 


Marta Kryś – pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych 


oraz zespół GCOP 
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Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego  
Miasta Gliwice w 2020 r. 


 


1. Podstawa prawna 


Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920): 
 art. 12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: 


9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego powiatu. 
 


2. Informacje ogólne 


Gliwice – miasto na prawach powiatu zajmuje powierzchnię 133,4 km² i stanowi najbardziej ku zachodowi 
wysuniętą jednostkę zespołu miast województwa śląskiego. Zlokalizowane jest w środkowej części zlewni rzeki 
Kłodnicy, na terenach płaskich, zdeformowanych działalnością człowieka. Na terenie Gliwic, w górnej części 
zlewni Kłodnicy, znajduje się większość dopływów rzeki. 
 


3.  Sieć rzeczna i potoki na terenie miasta Gliwice  


 
Rysunek nr 1 – mapa sieci rzecznej na terenie Gliwic. 
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Zestawienie rzek i potoków na obszarze Gliwic: 
 rzeka Kłodnica:  


o długość odcinka: 14,22 km 
 rzeka Bytomka 


o długość odcinka: 3,15 km 
 Kanał Gliwicki 


o długość odcinka: 5,29 km 
 potok Czarniawka  


o długość odcinka: 2,10 km 
 potok Guido 


o długość odcinka: 2,27 km 
 Potok Rokitnicki 


o długość odcinka: 2,97 km 
 potok Ostropka 


o długość odcinka: 6,49 km 
 potok Wójtowianka 


o długość odcinka: 5,99 km 
 potok Kozłówka 


o długość odcinka: 3,26 km 
 Potok Ligocki 


o długość odcinka: 1,97 km 
 Potok Myśliwski/Skotnicki 


o długość odcinka: 3,96 km 
 potok Cienka 


o długość odcinka: 3,05 km 
 Potok Łabędzki 


o długość odcinka: 3,17 km 
 Potok Leśny 


o długość odcinka: 3,06 km 
 Dopływ spod Starych Gliwic 


o długość odcinka: 5,56 km 
 Dopływ z Czechowic 


o długość odcinka: 4,78 km 
 potok Śliwnica 


o długość odcinka: 2,28 km 
 


Obszar Gliwic, na którym występuje prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi przedstawiają Mapy zagrożenia 
powodziowego – załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. 


 
Tabela 1. Zestawienie charakterystycznych stanów wody dla posterunku wodowskazowego 


Wodowskaz Stan ostrzegawczy Stan alarmowy 


Kłodnica – Berbeckiego 160 cm 220 cm 


Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 
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4. Utrzymanie wód (rzeki i potoki) w 2020 r. 


Na terenie miasta Gliwice utrzymaniem i konserwacją cieków i urządzeń na nich zlokalizowanych zajmowały 
się: 


a. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach. 
 Wykaz zadań zrealizowanych w 2020 r. oraz planowanych do realizacji w roku 2021 – załącznik 


nr 2 do niniejszego dokumentu. 
b. Miasto Gliwice – Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 


 Wykaz zadań zrealizowanych w 2020 r. oraz planowanych do realizacji w roku 2021 – załącznik 
nr 3 do niniejszego dokumentu. 


5. System ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Gliwice 


System ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Gliwice składa się z wielu elementów, które odgrywają 
kluczową rolę w ochronie mieszkańców przed skutkami powodzi. W ramach działań przeciwpowodziowych 
Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach realizuje zadania z zakresu remontów 
i bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej, potoków komunalnych i rowów melioracyjnych oraz zadania 
inwestycyjne związane z budową zbiorników retencyjnych i suchych polderów przeciwpowodziowych. W zakres 
prac dotyczących bieżącego utrzymania i konserwacji rowów oraz potoków komunalnych wchodzą: 


 koszenie skarp rowów i zbiorników na całej ich wysokości oraz pasa o szerokości 2,0 m od górnego 
brzegu skarpy rowu i zbiorników trzy razy w roku w miesiącach: maju, lipcu i wrześniu, 


 koszenie skarp potoków na całej ich wysokości oraz pasa o szerokości 0,5 m od górnego brzegu skarpy, 
 grabienie i wywóz urobku powstałego po wykoszeniu skarp, 
 udrażnianie koryta rowów i potoków w celu zapewnienia swobodnego przepływu wody, 
 oczyszczanie na bieżąco rowów z osadów i namułów i ich wywóz po osuszeniu, 
 oczyszczanie na bieżąco dna rowów, potoków i zbiorników z roślinności, 
 usuwanie na bieżąco wraz z wywozem zanieczyszczeń drobnych oraz wielkogabarytowych z koryta 


rowów, potoków i dna zbiorników, 
 czyszczenie na bieżąco krat i przepustów na rowach, potokach i zbiornikach,  
 oczyszczanie płyt betonowych ze ścięciem nawisów wraz z wycinką samosiejek oraz krzewów rosnących 


na skarpach rowów, potoków i zbiorników, 
 usuwanie drzew powodujących zagrożenie drożności rowów i potoków, łącznie ze zrębkowaniem 


gałęzi oraz wywozem zrębków i drewna, 
 czyszczenie zarurowanych odcinków rowów i potoków (tj. przepustów pod drogami publicznymi 


i polnymi), 
 oczyszczanie, odmulanie i koszenie skarp wylotów w przypadku rowów posiadających wylot do rzeki 


Kłodnicy lub innego potoku. 


Ponadto Wydział Gospodarowania Wodami prowadzi monitoring rowów i potoków, a w czasie zwiększonych 
opadów atmosferycznych oraz gwałtownych roztopów zapewnia stały nadzór na rowach, potokach, kratach 
i przepustach aż do chwili zakończenia opadów lub roztopów. 


Punktami szczególnie newralgicznymi w mieście są: 


A. Kraty na potokach i rowach melioracyjnych 


Bezpośredni wpływ na powstawanie podtopień mają m.in. zanieczyszczenia spływające na kraty w czasie 
intensywnych/nawalnych opadów deszczu utrudniające swobodny odpływ wody. Zdarzają się również sytuacje, 
w których przy ponadnormatywnych opadach kraty mogą nie odprowadzać sprawnie wody (z uwagi na 
ograniczoną przepustowość). Aby zminimalizować skutki wywołane spiętrzeniem wód przy kratach, 
przeprowadzane są kontrole na potokach/rowach, a nieczystości z krat są regularnie usuwane. 
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Krata na rowie R-kom18 przy ul. Bojkowskiej. 


 


      
     Krata na potoku Wójtowianka przy ul. Nowy Świat.                            Krata na rowie R-CH w Parku Chrobrego. 
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          Krata na potoku Ostropka przy ul. Nowy Świat.                             Krata na potoku Ostropka przy ul. Słowackiego. 
 
 


 
Krata na rowie RV przy ul. Tarnogórskiej. 
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             Krata na rowie RD przy ul. Daszyńskiego.                                            Krata na rowie R4 przy ul. Nadrzecznej. 
 
 


                                
                Krata na rowie RJ przy ul. Bydgoskiej.                                     Krata na Potoku Skotnickim przy ul. Orląt Śląskich. 
 
Dyspozytorzy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice (PCZK) mają możliwość 
całodobowego zlecenia, w trybie pilnym, firmie (wskazanej przez Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach) prac interwencyjnych mających na celu oczyszczanie krat na potokach i rowach 
melioracyjnych. 
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B. Zbiorniki retencyjne  


Kolejnym elementem systemu ochrony przed powodzią są zbiorniki przeciwpowodziowe. Zgodnie z ustawą 
Prawo wodne zbiornik przeciwpowodziowy jest urządzeniem wodnym, które służy do kształtowania zasobów 
wodnych lub korzystania z tych zasobów1.  


Zbiorniki przeciwpowodziowe:  


 Zbiornik przy ul. Bojkowskiej (dzielnica Trynek, obok ROD „Trynek”) 
o Pojemność: 11 886 m3  


 


 Zbiornik przy ul. Bojkowskiej (dzielnica Trynek, obok A4) 
o Pojemność: 17 500 m3 


 


 


                                                 
1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310). 
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Zbiorniki przy ul. Elsnera (dzielnica Żerniki) 
o Pojemności: 892 m3  


                      


 Zbiornik przy ul. Zygmuntowskiej (dzielnica Kopernik) 
o Pojemność: 5 000 m3  
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Pod koniec 2020 r. oddano do użytku zbiornik przy ul. Bielika (dzielnica Sikornik) o pojemności 5 154 m3. 


 


Lokalizacje pozostałych istniejących zbiorników:  


o ul. Klasztorna,  
o ul. Rybnicka/Knurowska. 


Lokalizacje zbiorników w budowie: 


o na potoku Wójtowianka. 
 


C. Monitoring przeciwpowodziowy  


Oprócz obiektów hydrotechnicznych dodatkowym elementem wspomagającym ochronę przeciwpowodziową 
jest system monitoringu. Składa się on z: 


 Punktów pomiarowych poziomu wody: 
o rzeka Bytomka: ul. Chorzowska, ul. Królewskiej Tamy, 
o rzeka Kłodnica: ul. Baildona, ul. Berbeckiego, 
o Potok Rokitnicki: ul. Elsnera. 


Dane pomiarowe o wysokości lustra wody w poszczególnych punktach wyświetlane są w dedykowanej aplikacji 
zainstalowanej na stanowisku PCZK. 
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Rysunek nr 2 – przykładowy zrzut ekranu z aplikacji Softrol. 


 Kamer monitoringu wizyjnego: 
o potok Wójtowianka: ul. Nowy Świat, 
o Potok Rokitnicki: ul. Elsnera, 
o rzeka Kłodnica: ul. Kaszubska. 


Dodatkowo przy potoku Ostropka przy ul. Słowackiego w sezonie burzowym umieszczono przenośny punkt 
kamerowy. 


6. Zagrożenia powodziowe na terenie miasta Gliwice w 2020 r.  
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Analizując liczbę interwencji PCZK z ostatnich siedmiu lat związanych z podtopieniami można zauważyć, że rok 
2020 był mniej spokojny od poprzedniego. W poprzednich latach wszystkie interwencje dotyczyły podtopień 
spowodowanych intensywnymi opadami deszczu, które towarzyszyły burzom przechodzącym nad Gliwicami. 
W latach 2014-2020 nie odnotowano interwencji spowodowanych wystąpieniem rzek Bytomka oraz Kłodnica 
z koryt (tzw. powódź rozlewna). Szczególnie rok 2018 wyróżnia się na tle ostatnich lat ze względu na największą 
liczbę interwencji przekazanych do PCZK przez mieszkańców i podmioty ratownicze. Najwięcej zgłoszeń (26) 
było w dniu 3 maja 2018 r. po intensywnych opadach deszczu z gradem, które rozłożyły się na całą powierzchnię 
miasta. 
Warto wziąć pod uwagę, że rok 2020 był jednym z najcieplejszych w Polsce w historii pomiarów. Według danych 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB średnia temperatura powietrza wyniosła 9,9 oC. Rok 
ten sklasyfikowano jako ekstremalnie ciepły. Był on jedynie o 0,3 oC chłodniejszy od najcieplejszego w historii 
pomiarów instrumentalnych roku 2019. 


Rok Średnia temperatura [oC] w Polsce 


2020 
2019 


9,9 
10,2 


2018 9,46 


2017 9,1 


2016 9,2 


2015 9,43 


2014 9,3 


 
Cała sytuacja przełożyła się na ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, które były wydawane przez Państwową 
Służbę Hydrogeologiczną2. 


Przykładowa sytuacja związana z występowaniem opadów ponadnormatywnych w 2020 r. 


 26/27 czerwca 2020 r.  
W nocy z 26 na 27 czerwca 2020 r. przez Gliwice przechodziły liczne burze (układ training storms z wbudowanymi 
superkomórkami burzowymi). W wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do lokalnych podtopień w rejonie 
ulic: Słowackiego, Staromiejskiej, Wyczółkowskiego, Kozielskiej, Rybnickiej, Daszyńskiego, Zakopiańskiej, Orchidei, 
Architektów, Śliwki, DK88 (zjazd z Orląt Śląskich), Łabędzkiej, Goździkowej, Poniatowskiego, Azalii, Tulipanów, 
Folwarcznej i Magnolii. W sumie na terenie miasta w zależności od dzielnicy spadło od ok. 45 l/m2 do 60 l/m2.  


 
Wezbrany potok Ostropka przy ul. Słowackiego. 


                                                 
2 Danych meteorologicznych oraz hydrologicznych nie należy utożsamiać z granicami administracyjnymi województw, powiatów, gmin i miast. 
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Podtopiony dom przy ul. Staromiejskiej. 


 


 
Podtopione garaże przy ul. Kozielskiej. 


 


7. Zabezpieczenie logistyczne prowadzonych działań przeciwpowodziowych 


Pracownicy Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG) w przypadku obowiązywania ostrzeżeń meteorologicznych 
i hydrologicznych lub po osiągnięciu przez rzekę Kłodnicę wysokiego stanu wody monitorują miejsca zalewowe 
na terenie miasta. 


Na potrzeby wsparcia działań organizowanych na rzecz miasta przez podmioty ratownicze CRG prowadzi 
magazyn przeciwpowodziowy. Sprzęt ratowniczy z magazynu jest dysponowany na wniosek służb 
prowadzących akcję ratowniczą. Wybrane wyposażenie magazynu przedstawia poniższa tabela.  


 
Tabela 2. Wybrane wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego 


Pozycja Nazwa Liczba 


1.  Sprzęt odwadniający  


 1.1. Pompy szlamowe 2 kpl. 
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Pozycja Nazwa Liczba 


 1.2. Pompy pływające wodne 4 kpl. 


2.  Sprzęt osuszający  


 2.1. Osuszacze 6 kpl. 


3.  Sprzęt ratunkowo-pływający  


 3.1. Łódź KONTRA 350 + przyczepa 1 kpl. 


 3.2. Łódź wiosłowa 5 kpl. 


4.  Sprzęt oświetleniowy  


 4.1. Agregaty prądotwórcze 7 szt. 


5.  Sprzęt roboczy i materiały robocze  


 5.1. Worki 38 800 szt. 


 5.2. Łopaty 25 szt. 


 5.3. Drabiny  2 szt. 


 5.4. Plandeki 45 szt. 


 5.5. Napełniacz worków przeciwpowodziowych TRRIO 1 szt. 


 5.6. Zapory przeciwpowodziowe 28 szt. 


 5.7. Wagoworkownica do piasku 1 szt. 


Źródło: Opracowanie własne 
 
CRG ze środków przyznanych na cele prewencyjne w 2020 r. zakupiło 20 szt. rękawów przeciwpowodziowych 


o długości 10 m i wysokości 80 cm. 


 
Rękaw przeciwpowodziowy zakupiony przez CRG3. 


 
8. Podsumowanie 


Rok 2020 pod względem powodziowym nie wyróżniał się na tle ostatnich lat. Najtrudniejsza sytuacja 
powodziowa wystąpiła w czerwcu, który charakteryzował się dodatnią anomalią temperatury. Przez większość 
miesiąca zablokowana była cyrkulacja atlantycka i napływała niestabilna, wilgotna masa powietrza znad Morza 


                                                 
3 Źródło: Supron3. 
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Czarnego. Doprowadziło to do powstania stacjonarnego frontu, bardzo burzowej aury, lokalnych podtopień 
i wystąpienia stanów alarmowych na rzekach południowej Polski. Rzeka Kłodnica swój najwyższy poziom (239 
cm) osiągnęła w nocy z 26 na 27 czerwca 2020 r., przekraczając stan alarmowy o 19 cm. Intensywne/nawalne 
opady deszczu spowodowały wówczas liczne podtopienia. Najwięcej interwencji odnotowano w dzielnicy Wilcze 
Gardło, Ostropa, Brzezinka, Łabędy oraz Sikornik.  
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Załącznik nr 1 do Informacji o stanie zabezpieczenia  
przeciwpowodziowego Miasta Gliwice  


Mapy zagrożenia powodziowego dla Miasta Gliwice1 


Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%) 
– opracowanie dla rzeki Kłodnicy. 


 
Mapa nr 1 - zagrożenie powodziowe na terenie dzielnicy Sośnica, Ligota Zabrska i Baildona. 
 


 
Mapa nr 2 - zagrożenie powodziowe na terenie dzielnicy Baildona, Politechnika i Śródmieście. 


                                                           
1 Źródło: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP. 







2 


 
Mapa nr 3 - zagrożenie powodziowe na terenie dzielnicy Politechnika, Śródmieście i Wojska Polskiego. 
 


 
Mapa nr 4 - zagrożenie powodziowe na terenie dzielnicy Wojska Polskiego, Szobiszowice i Łabędy. 
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Mapa nr 5 - zagrożenie powodziowe na terenie dzielnicy Łabędy (rejon ul. Portowej). 
 


 
Mapa nr 6 - zagrożenie powodziowe na terenie dzielnicy Łabędy (rejon ujścia Kłodnicy do zbiornika 
Dzierżno Duże). 
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Załącznik nr 2 do Informacji o stanie zabezpieczenia  
przeciwpowodziowego Miasta Gliwice 


Wykaz zadań zrealizowanych w 2020 r. oraz planowanych do realizacji w 2021 r. przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach 


Lp. Nazwa zadania Nakłady 


Zadania zrealizowane w 2020 r. w ramach przyznanych środków finansowych 


1. 
Konserwacja i utrzymanie wałów rzeki Kłodnicy w km 44+230-45+150 (wał ul. Portowa), 
w km 49+300-50+230 (wał ul. Panewnicka) oraz koryta rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. 
Edisona do ul. Baildona w Gliwicach 


51 556,54 zł 


2. Odcinkowe prace utrzymaniowe cieku Kozłówka w km 3+330-5+430 na terenie m. Gliwice 16 849,02 zł 


3. 
Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta cieku Ostropka w km 1+380-1+450 oraz 1+650-
5+300 w Gliwicach 


22 259,40 zł 


 SUMA 90 664,96 zł   


Roboty awaryjne wykonane w 2020 r. 


4. 
Usunięcie złamanej gałęzi drzewa rosnącego na lewej skarpie rzeki Kłodnicy w km 
42+826 na działce nr 136, obręb Port 


- 


5. 


Usunięcie 2 szt. złamanych gałęzi drzew z koryta rzeki Kłodnicy w km 47+241 na działce 
nr 960, obręb Kłodnica, w rejonie ogródków działkowych położnych przy ul. Wybrzeże 
Wojska Polskiego oraz w km 47+973 na działce nr 1556, obręb Stare Miasto, w rejonie 
wodowskazu zlokalizowanego przy ul. Wybrzeże Wojska Polskiego 


- 


6. 
Uporządkowanie z połamanych konarów drzew i naniesionych śmieci koryta rzeki 
Kłodnicy na odcinku wzdłuż ogródków działkowych od ul. Berbeckiego do ul. Jana Śliwki 


- 


7. 


Usunięcie 3 szt. zatorów z koryta rzeki Kłodnicy w km 46+500 w rejonie Drogowej Trasy 
Średnicowej na działce nr 367/2, obręb Kłodnica, oraz uporządkowanie koryta rzeki 
Kłodnicy z gałęzi i konarów drzew zalegających na odcinku w km 45+150-46+650 przy 
ul. Edisona, Portowej i Drogowej Trasy Średnicowej 


- 


Planowane prace w 2021 r. 


8. 
Dwukrotne koszenie wałów rzeki Bytomki w km 0+840-1+154 m. Gliwice (obejmuje 
także teren m. Zabrze i Ruda Śląska) 


181 135,17 zł 


9. 
Dwukrotne koszenie wałów rz. Kłodnicy w km 44+230-45+150, 49+300-50+230 m. Gliwice 
(obejmuje także teren m. Ruda Śląska) 


46 625,35 zł 


10. Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Bytomki w km 0+000-3+150 m. Gliwice (wraz z 
pracami utrzymaniowymi przedmiotowego cieku na terenie m. Zabrze i Bytom) 


172 500,00 zł 


11. 
Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta cieku Czarniawka w km 0+000-2+100 m. Gliwice 
(wraz z pracami utrzymaniowymi cieku na terenie m. Zabrze i Ruda Śląska) 


172 500,00 zł 


12. 
Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta cieku Kozłówka w km 3+073-5+679 (z 
wyłączeniem odcinków utrzymywanych przez Miasto Gliwice) (wraz z utrzymaniem 
przedmiotowego cieku na terenie gm. Rudziniec i Sośnicowice) 


104 000,00 zł 


13. 
Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta cieku Ostropka w km 1+380-1+450 oraz 1+650-
5+398 m. Gliwice (z wyłączeniem odcinków utrzymywanych przez Miasto Gliwice) 


34 500,00 zł 


14. 
Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta cieku Rokitnickiego w km 0+000-2+980 m. Gliwice 
(wraz z pracami na przedmiotowym cieku zlokalizowanym na terenie m. Zabrze, Bytom i 
gm. Zbrosławice) 


100 000,00 zł 


 SUMA 811 260,52 zł   


Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z PGW Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach 
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Załącznik nr 3 do Informacji o stanie zabezpieczenia  
przeciwpowodziowego Miasta Gliwice  


Wykaz zadań z zakresu remontów i bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej, potoków 
komunalnych, rowów oraz inwestycji zrealizowanych w 2020 r. oraz planowanych do realizacji 


w  2021 r. przez Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 


Lp. Nazwa zadania Poniesione nakłady  
w 2020 roku 


Planowane nakłady 
w 2021 roku 


Usługi 


1. Konserwacja i bieżące utrzymanie rowów - 7 rejonów 453 880,85 zł 550 000,00 zł 


2. Utrzymanie potoków komunalnych 272 681,40 zł 601 030,00 zł 


3. Utrzymanie kanalizacji deszczowej 1 915 702,07 zł 1 974 476,00 zł 


4. Obsługa przepompowni kanalizacji deszczowej 140 410,19 zł 100 263,00 zł 


 SUMA 2 782 674,51 zł   3 225 769,00 zł 


Remonty 


5. Remonty bieżące kanalizacji deszczowej 1 724 955,18 zł 2 000 000,00 zł 


6. Naprawa separatorów na kanalizacji deszczowej 63 014,31 zł  


7. Awaryjny remont rowów RF5, RJ, RM3, R4 oraz potoku 
Cienka 


100 491,00 zł  


 SUMA 1 888 460,49 zł   2 000 000,00 zł 


Usługi w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 


8. 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oraz 
przebudowy istniejących odcinków kanalizacji 
deszczowej w ul. Pszczyńskiej 


135 300,00 zł  


9. 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia 
ulic: Goduli i Nadbrzeżnej 


54 120,00 zł  


10. 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy 51 414,00 zł  


11. 
Wykonanie dokumentacji projektowej zbiorników 
retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1 


103 269,00 zł 10 000,00 zł 


12. 
Wykonanie dokumentacji projektowej zbiorników 
retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. Słowackiego 


161 289,90 zł 606 071,00 zł 


13. 
Opracowanie koncepcji dla zagospodarowania zbiornika 
retencyjnego pomiędzy ul. Bojkowska a ul. Toruńską 


59 040,00 zł  


14. 
Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych 
zlewniach na terenie miasta 


245 135,00 zł  


15. 
Zaprojektowanie suchego zb. przeciwpowodziowego 
(polderu przepływowego) na rzece Kłodnicy pomiędzy 
ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską 


 215 496,00 zł 


16. 
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wazów, Azalii, 
Lotników, Makuszyńskiego, Bojkowska 


 500 000,00 zł 


17. 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
odwodnienia w ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej  199 260,00 zł 


18. 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. od 
Łabędzkiej do Parku Szwajcaria 


 51 660,00 zł 
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Lp. Nazwa zadania 
Poniesione nakłady  


w 2020 roku 
Planowane nakłady 


w 2021 roku 


19. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Odlewników  116 850,00 zł 


20. 
Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. 
Syriusza – wykonanie dokumentacji projektowej 


 22 140,00 zł 


21. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Zachodniej 
i Słonecznej 


 103 320,00 zł 


22. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Jesiennej  83 640,00 zł 


23. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Metalowców  62 730,00 zł 


 SUMA 809 567,90 zł 1 971 167,00 zł 


Inwestycje 


24. Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta 8 495 315,27 zł 10 000 000,00 zł 


25. 
Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przy ul. 
Towarowej w Gliwicach 


198 988,79 zł  


26. 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiertniczej, 
Zbożowej, Owczarskiej, Noakowskiego w Gliwicach 
(inwestycja realizowana etapowo) 


 6 000 699,00 zł 


27. 
Wykonanie odwodnienia do zbiornika na potoku 
Wójtowianka w sąsiedztwie inwestycji Raben 


 3 000 000,00 zł 


 SUMA 8 694 304,06 zł 19 000 699,00 zł 


Inwestycje dofinansowane 


28. 
Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do 
rzeki Kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji 
deszczowej wraz z remontem wylotów 


769 878,51 zł 200 571,22 zł 


29. 
Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka 
(Doa) w Gliwicach 


379 406,70 zł 13 493 068,62 zł 


30. 


Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do 
cieków w mieście z zabudową retencji, remontem 
wylotów, skarp, cieków i rzek (14, 15, 18, 40, 41 rz. 
Kłodnica) w systemie zaprojektuj i wybuduj 


163 139,23 zł 1 191 627,68 zł 


31. 
Odwodnienie obszaru dz. Brzezinka Południe w 
Gliwicach – sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 
zbiornika retencyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj 


2 770 800,08 zł 4 723 783,08 zł 


32. 


Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w 
celu odwodnienia terenów położonych pomiędzy 
autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa 
w Gliwicach – etap II 


793 884,26 zł  


33. 


Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach 
kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na 
odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w 
ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w 
Gliwicach na odc. 750 mb 


 2 751 302,61 zł 


34. 
Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią 
kanalizacji deszczowej w systemie zaprojektuj i wybuduj 


 4 696 500,00 zł 


35. Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka  3 000 000,00 zł 


 SUMA 4 877 108,78 zł   30 056 853,21 zł 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Wydziału Gospodarowania Wodami UM w Gliwicach 
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Realizowanej na przełomie lat 2013 i 2014 aktualizacji strategii rozwoju Gliwic towarzyszyło założenie 
o tym, iż jej postanowienia mają być ambitne i precyzyjnie określone. W dokumencie strategii świadomie 
nie odniesiono się do wielu innych procesów - szczególnie tych związanych ze świadczeniem różnego 
rodzaju lokalnych usług publicznych na wysokim poziomie - gdyż uznawano, że jest to już dobrze 
rozumianą rutyną operacyjną w mieście.  
 
Wdrażanie strategii jest regularnie monitorowane. W cyklach rocznych przeprowadzane jest 
zestandaryzowane postępowanie mające na celu weryfikację wskaźników przypisanych do każdego celu 
operacyjnego, zakończone opracowaniem raportu monitoringowego. Tegoroczny raport monitoringowy 
przewidziany był jako ostatni z cyklu, ponieważ odnosi się do horyzontu czasowego wszystkich celów, 
jakie miasto postawiło sobie w strategii. 
 
Po kilkuletnich doświadczeniach, system monitorowania osiągnął dużą dozę stabilności. Podmioty 
zaangażowane w dostarczanie danych w większości sytuacji były dobrze zaznajomione z systemem 
i gromadziły dane na bieżąco lub potrafiły sprawnie dostarczać je, bazując na posiadanych przez siebie 
zasobach informacyjnych. „Raport 2021” opracowany za rok 2020 przynosi informację o tym, że dzięki 
konsekwencji oraz współdziałaniu grupy niezależnych podmiotów; aktorów lokalnej sceny gospodarczej, 
edukacyjnej, społecznej i politycznej - większość z celów udało się osiągnąć. Nie wszystko udało się 
zgodnie z pierwotnym planem, jako że uwarunkowania pewnych procesów znacząco zmieniły się na 
przestrzeni lat. Stąd też podczas realizacji część zamierzeń zrewidowano. Co więcej, utrzymanie 
niektórych już osiągniętych celów utrudniła pandemia Covid-19.   
 
Strukturę strategii tworzą trzy priorytety, które następnie dekomponowane są na cele strategiczne 
i precyzyjnie zakreślone pod względem merytoryki oraz czasu realizacji cele operacyjne.  
 
Priorytet I odnosi się do rozwoju gospodarki. W jego ramach, w zakresie celu strategicznego CS1.1. 
Kreacja nowych firm technologicznych zostały zrealizowane wszystkie cele operacyjne, tj. 


 CO.1.1.1. Trwałe ulokowanie w mieście co najmniej 1 instytucji dokonującej inwestycji 
kapitałowych w firmy technologiczne od 2015 r. 


 CO.1.1.2. Udostępnienie 10.000 m2 powierzchni dla firm technologicznych od 2016 r. 
 CO.1.1.3. Uzbrojenie komunikacyjne i w media terenów pod strategiczne inwestycje do 2018 r. 


w tym terenów specjalnej strefy ekonomicznej. 
 
Cel strategiczny CS.1.2. dotyczy aktywizacji branżowych i tematycznych skupisk firm i sieci współpracy. 
W jego zakresie prawidłowo realizowane są cele operacyjne: 


 CO.1.2.1. Co najmniej 2 tematyczne programy technologiczne koordynowane przez Park 
Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” oraz Agencję Rozwoju Lokalnego [obecnie 
GAPR], realizowane w ramach porozumień firm i jednostek naukowych od 2015 r. 


 CO.1.2.2. 3 tematyczne programy kształcenia realizowane przez porozumienia firm od 2015 r. 
Natomiast ze względu na znikome w chwili obecnej znaczenie pojęcia World-Class-Cluster i rosnącą rolę 
europejskiego systemu certyfikacji, od pewnego czasu sugerowane było – w odniesieniu do celu 
operacyjnego CO.1.2.3. (1 inicjatywa klastrowa wywodząca się z Gliwic osiągająca poziom rozwoju 
pozwalający na sklasyfikowanie w kategorii „World-Class-Cluster” do 2020 r.) – zorientowanie się na 
posiadanie przez klaster związany z miastem statusu „Silver Label of the European Cluster Excellence 
Initiative”. Taki status posiada obecnie klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, 
prowadzony przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, z dużym udziałem firm gliwickich. 
W obecnym brzmieniu cel CO.1.2.3. nie został jednak zrealizowany. 
 
Cel strategiczny CS.1.3. zdefiniowano jako poszerzanie skali działalności sektora usług, w tym usług dla 
spędzania czasu wolnego. Składają się na niego cztery cele operacyjne, z czego zrealizowano dwa: 


 CO.1.3.2. 20 nowych publicznie dostępnych małych przestrzeni rekreacyjnych o znaczeniu 
dzielnicowym oddanych do użytku do 2020 r. 


 CO.1.3.3. Mechanizm inkubacji i wspierania wydarzeń kulturalnych i kulturalno-oświatowych 
dostępny od 2015 r. 
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Cel CO.1.3.1. 60000 m2 nieruchomości w zasobach miasta oferowanych na cele usług spędzania czasu 
wolnego do 2022 r. był w ostatnich latach regularnie realizowany. W 2019 r. jego realizacja została nieco 
zachwiana. Od tego czasu występuje spadek poniżej ustalonego poziomu (do 56,3 tys m2 w 2020 r.), 
a stan ten prawdopodobnie utrzyma się także w 2021 r. Założenia dotyczące wzrostu poziomu wskaźnika 
w 2020 r. nie zostały zrealizowane ze względu na zmniejszenie aktywności najemców i potencjalnych 
najemców w związku z pandemią Covid-19. Ustabilizowanie sytuacji (po-)pandemicznej 
prawdopodobnie stworzy warunki do osiągnięcia celu w 2022 r. 
Czwarty cel (CO.1.3.4. 1 ugruntowana inicjatywa klastrowa w dziedzinie spędzania czasu wolnego do 
2016 r.) sformułowano mając na uwadze perspektywy rozwoju Klastra Przemysłów Kreatywnych 
i Kulturalnych „Made in Śląsk”. Niestety inicjatywa ta zakończyła swoje funkcjonowanie w krótkim okresie 
po zakończeniu projektu finansującego jej inkubację. Jednocześnie w Gliwicach obserwowany jest 
dynamiczny rozwój oferty usług związanych z rekreacją i czasem wolnym. Są one świadczone w znacznej 
mierze przez sektor prywatny, czasami korzystający z infrastruktury publicznej. Szczególna forma 
współpracy klastrowej nie wydaje się być wobec tego niezbędna. Niestety zamrożenie wielu działalności 
związanych z celem, w związku z pandemią Covid-19, bez wątpienia spowolni dynamikę branży. 
 
Priorytet II strategii dotyczy zaradności wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych, a w nim cel 
strategiczny CS.2.1. obejmuje umacnianie zdolności mieszkańców i instytucji pozarządowych do realizacji 
oddolnych inicjatyw w życiu miasta. W ramach tego celu prawidło realizowane były oba cele operacyjne: 


 CO.2.1.1. Malejący odsetek ofert [na realizację zadań w sferze użyteczności publicznej] 
odrzucanych z powodów formalnych. 


 CO.2.1.2. 5% uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w rocznych fakultatywnych 
programach kształtowania liderów od 2015 r. 


Jednak ze względu na pandemię Covid-19 realizacja celu CO.2.1.2. została ograniczona w 2020 r. 
 
Cel strategiczny CS.2.2. odnosi się do budowania odpowiedzialności za własne życie w wymiarach 
prywatnym i zawodowym. W strukturze tego celu zrealizowano dwa cele operacyjne: 


 CO.2.2.1. Zmiana schematów kształcenia uwzględniająca zaradność i postawy przedsiębiorcze 
w całym przekroju kształcenia, wdrożona w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych od 
2016 r. 


 CO.2.2.3. 500 bezrobotnych rocznie objętych lokalnymi paktami zatrudnienia między 
instytucjami rynku pracy i przedsiębiorstwami od 2016 r. 


Natomiast w zakresie celu operacyjnego CO.2.2.2. (Oferta kursów kwalifikacyjnych zawodowych jako 
formuła restrukturyzacji szkolnictwa zawodowego dostępna od 2016 r.) trudno jest jednoznacznie 
ocenić, na ile prowadzenie KKZ stanowiło dobrą formułę restrukturyzacji szkolnictwa zawodowego. 
Mimo wielkich nadziei pokładanych kilka lat temu w tym instrumencie, okazało się, że  brak jest 
znaczącego popytu na tego typu usługę edukacyjną. W kolejnych latach malała liczba nowych KKZ 
wprowadzanych do oferty; jednocześnie uruchamiane były pojedyncze kursy. W roku pandemicznym 
w ogóle ich nie uruchomiono. Wprowadzona w trakcie wdrażania strategii reforma szkolnictwa 
w kierunku szkół branżowych stworzyła nowe uwarunkowania edukacji zawodowej, co sprawiło że cel 
ściśle związany z KKZ stracił na znaczeniu. W nowej strategii miasta potrzebne będzie podejście do 
zagadnienia uwzględniające w pełni obecną formułę kształcenia branżowego. 
 
Ostatnim celem strategicznym w ramach priorytetu II jest CS.2.3. Zwiększanie korzystania z technik 
informacyjnych i komunikacyjnych w pełnym przekroju społecznym mieszkańców. W ramach tego celu 
realizowany jest cel operacyjny CO.2.3.3. Zapewniane przez co najmniej 2 operatorów warunki 
techniczne na całym terytorium miasta, pozwalające na korzystanie z najszybszego dostępnego na 
polskim rynku standardu transferu danych sieci komórkowej od 2016 r. Bliski zrealizowania jest cel 
operacyjny CO.2.3.1. 30% mieszkańców regularnie korzystających z  systemu świadczenia usług 
w mieście w ramach  e-urzędu oraz elektronicznych biur obsługi klienta podmiotów świadczących usługi 
komunalne od 2020 r. Nie jest natomiast realizowany cel operacyjny CO.2.3.2. Darmowy dla odbiorcy 
system personalizowanej informacji o mieście dostępny za pośrednictwem urządzeń mobilnych od 
2015 r. Wydaje się, że wraz z rozwojem licznych komercyjnych aplikacji ułatwiających użytkownikowi 
agregację treści oraz korzystanie z usług i udogodnień miejskich, uzasadnienie dla tworzenia własnego, 
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rozbudowanego systemu maleje. O ile nie powstał on do tej pory, a co za tym idzie nie zgromadził 
istotnej puli użytkowników, pozyskanie tychże będzie w przyszłości coraz trudniejsze. Ponadto obecnie 
w mieście realizowane są prace nad wdrożeniem elektronicznej karty mieszkańca, której system obsługi 
przejmie wybrane funkcje objęte celem. 
 
Priorytet III. Procesy metropolizacyjne, tak jak wcześniejsze priorytety, składa się z trzech celów 
strategicznych. Pierwszy z nich – CS.3.1. Wzmacnianie oferty ponadlokalnej w wizerunkowych 
przestrzeniach miasta – skomponowany został z czterech celów operacyjnych, których wdrożenie 
warunkowane jest rozwojem oferty Areny Gliwice. Celami tymi są: 


 CO.3.1.1. 1 cykliczne wydarzenie o zasięgu międzynarodowym w stałym kalendarium imprez 
w mieście od 2020 r. 


 CO.3.1.2. Doroczne wydarzenie sportowe co najmniej europejskiej rangi w stałym kalendarium 
imprez od 2020 r. 


 CO.3.1.3. 3 koncerty rangi międzynarodowej rocznie od 2018 r. 
 CO.3.1.4. 2 międzynarodowe wydarzenia o charakterze kongresowym lub targowym dla co 


najmniej 500 odbiorców każde, rocznie od 2018 r. 
Cele operacyjne 3.1.2-3.1.4. zostały osiągnięte w roku 2019 i zakładano, że nie zostaną zagrożone 
w przyszłości. Jednak realizacja celu operacyjnego CO.3.1.3. została zachwiana w wyniku pandemii 
Covid-19. Z tego też powodu nie został osiągnięty cel operacyjny CO.3.1.1. 
 
Z kolei cel strategiczny CS.3.2. Tworzenie zróżnicowanej oferty mieszkaniowej w centrum miasta i na 
terenach rezydencjalnych został z wyprzedzeniem zrealizowany w całej rozciągłości trzech celów 
operacyjnych, tj.: 


 CO.3.2.1. 200 mieszkań w centralnych obszarach miasta wprowadzonych na rynek do 2020 r. 
 CO.3.2.2. 400 mieszkań o powierzchni  50-100 m2 oraz domów w zabudowie szeregowej poza 


ścisłym centrum, wprowadzonych na rynek do 2020 r. 
 CO.3.2.3. 50 domów o powierzchni użytkowej pow. 250 m2 oddanych do użytku lub 


wprowadzonych na rynek do 2020 r. 
 
Ostatnim zapisanym w strategii celem strategicznym jest CS.3.3. Umacnianie atrakcyjnej oferty 
edukacyjnej dostępnej w mieście. W ramach tego celu zrealizowano cele operacyjne: 


 CO.3.3.1. 15 kierunków studiów rocznie realizowanych w mieście w systemie gwarantującym 
szczególne przywileje ze względu na użyteczność dla gospodarki (np. stypendia w ramach 
kierunków zamawianych, stypendia fundowane) od 2018 r. 


 CO.3.3.2. 10 kierunków studiów II stopnia rocznie realizowanych w mieście w językach obcych 
od 2018 r. 


Natomiast nie jest realizowany cel operacyjny CO.3.3.3. Możliwość zrealizowania w mieście pełnego 
cyklu kształcenia: szkoła podstawowa – liceum, w co najmniej 2 językach obcych od 2020 r. W gliwickich 
szkołach publicznych prowadzone są rozbudowane programy związane z nauczaniem w języku obcym, 
włącznie z maturą międzynarodową. Nie ma jednak prawnej możliwości zorganizowania publicznego 
kształcenia w całości w języku obcym. Jednocześnie w mieście nie uruchomiły swojej działalności tzw. 
szkoły międzynarodowe, których działalność mogłaby przyczynić się do realizacji celu. Samorząd lokalny 
deklaruje swoją otwartość na wspieranie tego rodzaju inicjatyw, np. przez podjęcie rozmów w zakresie 
udostępnienia lokali stosownych do prowadzenia działalności edukacyjnej. Przyszłość kształcenia 
językowego i międzynarodowego w Gliwicach powinna stać się przedmiotem dyskusji podczas prac nad 
strategią miasta na kolejne lata. 
 
Analizowaną strategię można w ogólnym ujęciu uznać za zrealizowaną. Warto z niej czerpać 
i podtrzymywać osiągnięte rezultaty. Jednak obecnie czas już jest na skupienie się na dobrym 
przygotowaniu dokumentu "Strategia #Gliwice2040" i myślenie o stworzeniu podwalin dla jego 
wdrażania. 
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Wstęp


Realizowanej na przełomie lat 2013 i 2014 aktualizacji strategii 


rozwoju Gliwic towarzyszyło założenie o tym, iż jej postanowienia 


mają być ambitne i precyzyjnie określone. W dokumencie strategii 


świadomie nie odniesiono się do wielu innych procesów -


szczególnie tych związanych ze świadczeniem różnego rodzaju 


lokalnych usług publicznych na wysokim poziomie - gdyż 


uznawano, że jest to już dobrze rozumianą rutyną operacyjną w 


mieście. 


W ostatnim roku realizacji strategii, ostatni z zaplanowanych 


raportów monitoringowych przynosi informacje o tym, że - dzięki 


konsekwencji oraz współdziałaniu grupy niezależnych podmiotów; 


aktorów lokalnej sceny gospodarczej, edukacyjnej, społecznej 


i politycznej - większość z celów udało się osiągnąć. Nie wszystko 


udało się zgodnie z pierwotnym planem, jako że uwarunkowania 


pewnych procesów znacząco zmieniły się na przestrzeni lat. Stąd 


też podczas realizacji część zamierzeń zrewidowano. Co więcej, 


utrzymanie niektórych już osiągniętych celów utrudniła pandemia 


Covid-19.  


Analizowaną strategię można w ogólnym ujęciu uznać za 


zrealizowaną. Warto z niej czerpać i podtrzymywać osiągnięte 


rezultaty. Jednak obecnie czas już jest na skupienie się na dobrym 


przygotowaniu dokumentu "Strategia #Gliwice2040"   


i myślenie o stworzeniu podwalin dla jego wdrażania.


Marcin Baron, Michał Chojkowski, Luk Palmen


InnoCo sp. z o.o.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 73 2015 92


2015 2016


2016 2017


2017 2018


2018 2019


2019 2020


2020


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO


Jak 


odczytywać 


kolejne 


arkusze ?


W tych częściach 


prezentowane są 


dezycje podjęte


w Strategii Gliwic.


Tym  wskaźnikiem proponuje się mierzyć 


poziom realizacji celu operacyjnego.


Jeżeli wartość wskaźnika podana jest


na zielonym tle oznacza to osiągnięcie 


wskaźnika lub niewielkie ryzyko jego 


nieosiągnięcia  w przyszłości.


Tło pomarańczowe oznacza, że obserwowane 


jest ryzyko możliwego nieosiągnięcia wskaźnika 


w przyszłości.


Tło czerwone - wskaźnik nie jest realizowany.


Czerwonym odcieniem 


oznaczono horyzont realizacji 


celu operacyjnego.


W tym polu podawane są 


informacje o tym, co składa się 


na osiągany poziom wartości 


wskaźnika lub o przyjętych 


metodach pomiaru.


Tutaj umieszczane są informacje bądź rekomendacje 


związane z przewidywanymi poziomami wartości wskaźnika 


w przyszłości.


W tych polach wskazuje się kluczowe osoby do kontaktu. Mają one dużą 


wiedzę o aktywnościach związanych z celem operacyjnym i uczestniczyły 


w monitoringu wskaźników sprawozdawanym w niniejszym raporcie.


Legenda







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 1 2015 1


2015 1 2016 1


2016 1 2017 1


2017 1 2018 1


2018 1 2019 1


2019 2 2020 2


2020 2


Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sylwia Rudek-Matuszczak, Dyrektor


Jacek Kotra, DyrektorPark Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice"


Finansowanie nowych firm technologicznych w mieście realizowane jest poprzez działalność funduszy inwestycyjnych 


zlokalizowanych w mieście i dokonujących inwestycji na poziomie seed i start-up. W ramach aktywności PNT Technopark 


Gliwice, wykorzystując finansowanie PO Innowacyjna Gospodarka, realizowano projekt "Akcelerator Technologiczny 


Gliwice" ukierunkowany na inwestowanie kapitałowe w nowe firmy. Działalność ta, dzięki generowanym zwrotom z już 


dokonanych inwestycji, pozwala Parkowi na reinwestowanie pozyskanych środków w kolejne przedsięwzięcia i możliwość 


realizowania kolejnych inwestycji. W roku 2020 została przygotowana kolejna inwestycja w ramach działalności funduszu 


PNT Technopark Gliwice, która została zrealizowana w I kwartale 2021 roku. 


Na bazie doświadczeń z realizacji tego projektu uruchomiono spółkę Akcelerator Technologiczny Gliwice Alternatywna 


Spółka Inwestycyjna, która jest obecnie operatorem programu NCBR "Bridge Alfa" tzn. dokonuje inwestycji kapitałowych 


w nowopowstające firmy technologiczne z między innymi z obszarów elektroniki, urządzeń medycznych, IT i nowych 


materiałów. Do końca 2020 roku Akcelerator dokonał 20 inwestycji w spółki technologiczne, a w 2021 zamierza 


zrealizowac kolejne.


Ponadto Miasto jako udziałowiec Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju dysponuje podmiotem, który 


posiada udziały w spółkach technologicznych. GAPR jest obecnie zaangażowana kapitałowo w kilka spółek celowych o 


profilu technologicznym. GAPR prowadzi także Fundusz Pożyczkowy.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


Kluczowe źródła informacji


Akcelerator Technologiczny Gliwice


Instytucja Osoba do kontaktu


Michał Chojkowski, Prezes Zarządu


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


CO.1.1.1. Trwałe ulokowanie w mieście co najmniej 1 instytucji dokonującej 


inwestycji kapitałowych w firmy technologiczne od 2015 r.


CS1.1. Kreacja nowych firm technologicznych


I. Rozwój gospodarki


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO


Liczba instytucji dokonujących inwestycji kapitałowych w firmy technologiczne na ostatni 


dzień roku kalendarzowego [podmiot]


Cel operacyjny 1.1.1.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok
Wartość wskaźnika (bieżąca / 


narastająco)
Rok


Przewidywana wartość 


wskaźnika (bież./narast.)


2014 50 / 50 2015 1000 / 1050


2015 1000 / 1050 2016 7600 / 8650


2016 3600 / 4650 2017 5000 / 9650


2017 13500/18150 2018 6000/24150


2018 6000/24150 2019 3000/27150


2019 0/24150 2020 0/24150


2020 0/24150


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
I. Rozwój gospodarki


CS1.1. Kreacja nowych firm technologicznych


CO.1.1.2. Udostępnienie 10.000 m2 powierzchni dla firm technologicznych od 2016 


r.


Nowo utworzona w roku kalendarzowym powierzchnia dla firm technologicznych (w tym 


udostępniona na wynajem) [m2]


W 2014 r. Politechnika Śląska udostępniła 50,5 m2 w obiekcie przy ulicy Banacha; w 2015 r. został oddany do użytku 


drugi z budynków PNT Technopark Gliwice, o powierzchni 1.000 m2. W 2016 r. rozpoczęto działania w biurowcu przy ul. 


Zwycięstwa 52 (byłym tzw. szkieletorze), którego powierzchnia użytkowa wynosi 3.600 m2. W 2017 r. zakończono 


budowę budynków A i B "Portowa Offices" przy ulicy Portowej 8 (5.000m2). Na przełomie 2017/2018 finalizowano 


renowację budynku "Starej Poczty" (m.in. siedziba firmy The Software House) i dobudowę obiektu DL Center Point 


Gliwice o powierzchni biurowej ponad 8.500m2. W 2018 roku oddano do użytkowania 6.000 m2 powierzchni przy ul. 


Dworcowej 25. Istotą celu jest udostępnianie nowej, gotowej, "deweloperskiej" powierzchni dla firm technologicznych. 


Stąd do postępu realizacji celu nie wlicza się rotacji lub modernizacji w obiektach istniejących. W 2020 roku nie 


odnotowano pojawienia się nowych powierzchni dedykowanych firmom technlogicznym na terenie miasta.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


W 2020 roku przygotowane do realizacji zostały kolejne inwestycje związane z budową nowoczesnych przestrzeni 


biurowych z przeznaczeniem dla firm technologicznych - są to budowa budynku nr 3 PNT Technoparku Gliwce 


(planowana powierzchnia ok 1000m2) oraz inwestycja DL Prime Gliwice - zespół budynków biurowych przy ulic 


Piwnej/Jagiellońskiej. o łacznej powierzchni 16000 m2. Ponadto na dawnych terenach Fabryki Drutu zakłada się 


zrewitalizowanie kilku obiektów spełniających kryteria celu. Operatorem w tym zakresie będzie GAPR. 


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sylwia Rudek-Matuszczak, Dyrektor


Dworcowa 25


Jacek Kotra, DyrektorPark Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice"


DL Invest Group


Cel operacyjny 1.1.2.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok
Wartość wskaźnika (bieżąca / 


narastająco)
Rok


Przewidywana wartość 


wskaźnika (bież./narast.)


2014 2,3 / 2,3 2015 2 / 4,3


2015 2 / 4,3 2016 2 / 6,3


2016 2 / 6,3 2017 2 / 8,3


2017 0 / 6,3 2018 0 / 6,3


2018 10,7/17 2019 0/17


2019 0/17 2020 0/17


2020 0/17


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
I. Rozwój gospodarki


CS1.1. Kreacja nowych firm technologicznych


CO.1.1.3. Uzbrojenie komunikacyjne i w media terenów pod strategiczne inwestycje 


do 2018 r. w tym terenów specjalnej strefy ekonomicznej


Powierzchnia nowo uzbrojonych w roku kalendarzowym terenów pod inwestycje firm 


technologicznych [ha] 


W ostatnich latach Miasto Gliwice dozbroiło 2,33 ha terenów inwestycyjnych w strefie Nowych Gliwic. W 2015 r. 


uzbrojono 2 ha terenów na dawnym terenie Fabryki Drutu. W 2016 r. do GAPR wniesiono aportem tereny dawnej Fabryki 


Drutu, a w konsekwencji spółka rozpoczęła zarządzanie tymi terenami oraz dalsze ich rewitalizowanie. Docelowo strefa 


zrewitalizowana obejmie tereny o powierzchni ok. 5 ha. W 2018 r. przy ulicy Sowińskiego przygotowano teren pod 


produkcję i usługi o wielkości około 6 ha (GTB Metropolis), a teren o wielkości 4,7 ha przy ulicy Wyczółkowskiego (teren 


KSSE) przygotowano i sprzedano pod inwestycje.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


Ponadto rozwijana jest koncepcja Gliwickiego Obszaru Gospodarczego w południowej części miasta na terenach 


położonych w pobliżu transeuropejskich korytarzy transportowych i w sąsiedztwie węzłów autostradowych A1 i A4 z 


drogami DK44, DK78, DK88. Na obszarze tym planowane są inwestycje pozwalające na przygotowanie terenów pod 


działalność usługowo-produkcyjną. Łączna powierzchnia gruntów niezabudowanych (w miejscowych planach 


zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) 


wynosi ok. 900 ha.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Urząd Miejski w Gliwicach Katarzyna Kobierska, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta


Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sylwia Rudek-Matuszczak, Dyrektor


Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Janusz Michałek, Prezes


Cel operacyjny 1.1.3.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 5 2015 6


2015 5 2016 5


2016 5 2017 5


2017 10 2018 16


2018 16 2019 20


2019 20 2020 26


2020 26


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
I. Rozwój gospodarki


CS.1.2. Aktywizacja branżowych i tematycznych skupisk firm i sieci współpracy


CO.1.2.1. Co najmniej 2 tematyczne programy technologiczne koordynowane przez Park 


Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” oraz Górnośląską Agencję Przedsiębiorczosci 


i Rozwoju, realizowane w ramach porozumień firm i jednostek naukowych od 2015 r.


Liczba tematycznych programów technologicznych prowadzonych w roku kalendarzowym 


[szt.]


GAPR prowadzi sama lub ze swoimi partnerami / spółkami zależnymi programy technologiczne w tematach: technologie 


i techniki medyczne, ICT, Logistyka, lotnictwo/materiały kompozytowe.


PNT Technopark Gliwice uczestniczył i uczestniczy w realizacji programów technologicznych skierowanych do 


przedsiębiorstw. W roku 2020 w Technoparku zostało uruchomione profesjonalne Laboratorium Druku 3D - w ramach 


projektu „Biznesowe zastosowanie koncepcji Learning Factory w procesie rozwoju, ekspansji i cyfrowej transformacji 


przedsiębiorstw”. W ekosystemie Technoparku funkcjonuje Akcelerator Technologiczny Gliwice, który jako fundusz Bridge 


Alfa inwestuje wyłącznie w spółki prowadzące tematyczne programy badawczo-rozwojowe. Obecnie w portfolio 


Akceleratora znajduje się 19 spółek. Ponadto zarówno GAPR jak i Technopark biorą udział w pracach Sieci Regionalnych 


Obserwatoriów Specjalistycznych - prowadzą analizy trendów i otoczenia biznesowego, a także inicjują współpracę w 


obszarach tematycznych ICT oraz medycyna.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


PNT Technopark Gliwice Jacek Kotra, Dyrektor


Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sylwia Rudek-Matuszczak, Dyrektor


Akcelerator Technologiczny Gliwice Michał Chojkowski, Prezes Zarządu


Cel operacyjny 1.2.1.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 0 2015 0


2015 0 2016 0


2016 1 2017 1


2017 10 2018 10


2018 16 2019 16


2019 25 2020 25


2020 20


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
I. Rozwój gospodarki


CS.1.2. Aktywizacja branżowych i tematycznych skupisk firm i sieci współpracy


CO.1.2.2. 3 tematyczne programy kształcenia realizowane przez porozumienia firm 


od 2015 r.


Liczba tematycznych programów kształcenia realizowanych w oparciu o porozumienie firm 


w roku kalendarzowym [szt.]


Cel realizowany jest przez działania Politechniki Śląskiej, W 2020r.. kontynuowano studia dualne na Politechnice Śląskiej na kierunkach: Logistyka, Inżynieria 


materiałowa, Transport kolejowy, Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, są to studia I i II stopnia prowadzone we 


współpracy z Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE). Program studiów łączy teorię zdobywaną na zajęciach na uczelni z praktyczną nauką zawodu 


u pracodawców. Zajęcia praktyczne oraz staże prowadzone są we współpracy z inwestorami wchodzącymi w skład klastra Silesia Automotive & Advanced 


Manufacturing oraz innymi firmami. Wydział MT współpracuje również z firmami, które objęły patronat nad specjalnościami studiów: Zaawansowane układy 


sterowania maszyn i procesów – specjalność pod patronatem firmy Bernecker & Rainer Industrie – Electronic; Integrated Manufacturing Systems 


(Zintegrowane systemy wytwarzania) – specjalność prowadzona w jęz. angielskim pod patronatem firmy Balluff Sp. z o.o.; Mechatronic systems engineering 


(Inżynieria systemów mechatronicznych) – specjalność prowadzona w jęz. angielskim pod patronatem firmy IBS Poland (S); Materials Engineering - Welding 


technologies and surface engineering in manufacturing – specjalność prowadzona w jęz. angielskim pod patronatem firmy Messer Eutectic Castolin sp. z o.o. 


Na wydziałach realizowane są kierunki o profilach praktycznych takie jak: analityka biznesowa, biotechnologia, mechanika i budowa maszyn, automatyka i 


robotyka, nanotechnologia inżynieria biomedyczna, fizyka techniczna, informatyka, automatyka i informatyka przemysłowa, transport kolejowy, 


modelowanie komputerowe, gospodarka obiegu zamkniętego, mechatronika, elektrotechnika, architektura wnętrz.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Janusz Michałek, Prezes


Politechnika Śląska Arkadiusz Mężyk, Rektor


Cel operacyjny 1.2.2.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 0 2015 0


2015 0 2016 0


2016 0 2017 0


2017 0 2018 0


2018 0 2019 0


2019 0 2020 0


2020 0


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
I. Rozwój gospodarki


CS.1.2. Aktywizacja branżowych i tematycznych skupisk firm i sieci współpracy


CO.1.2.3. 1 inicjatywa klastrowa wywodząca się z Gliwic osiągająca poziom rozwoju 


pozwalający na sklasyfikowanie w kategorii „World-Class-Cluster” do 2020 r.


Liczba inicjatyw klastrowych o randze "World-Class-Cluster" funkcjonujących 


w roku kalendarzowym [szt.]


W ostatnich latach w Gliwicach różne środowiska podejmowały działania zmierzające do uruchomienia inicjatyw klastrowych. W ich 


wyniku - co jest zjawiskiem normalnym - duża część pomysłów zweryfikowana została negatywnie lub przekształciła się w aktywności o 


specyfice działania innej niż klastrowa. 


Inicjatywą klastrową silnie związaną z Gliwicami (jej koordynatorem jest GAPR) jest Klaster MedSilesia. Grupuje on najważniejsze 


innowacyjne przedsiębiorstwa z branży medycznej i wszystkie kluczowe jednostki naukowe ze Śląska. Klaster w 2016 r. uzyskał status 


Krajowego Klastra Kluczowego, obecnie - po wygaśnięciu tego statusu - zakłada się jego odnowienie. 


Ponadto na terenie Gliwic i z udziałem podmiotów z Gliwic prowadzonych jest wiele działań w ramach klastra Silesia Automotive & 


Advanced Manufacturing koordynowanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, który posiada europejski status "Silver 


Label" oraz status Krajowego Klastra Kluczowego.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Ze względu na znikome w chwili obecnej znaczenie pojęcia World-Class-Cluster i rosnącą rolę europejskiego systemu 


certyfikacji, od pewnego czasu sugerowane było zorientowanie się na posiadanie przez klaster związany z miastem 


statusu „Silver Label of the European Cluster Excellence Initiative”. Taki status posiada obecnie klaster Silesia Automotive 


& Advanced Manufacturing.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sylwia Rudek-Matuszczak, Dyrektor


Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Izabela Czeremcha, Menedżer klastra MedSilesia


Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Łukasz Górecki, Menedżer klastra SAAM


Cel operacyjny 1.2.3.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 50666,69 2015 50118,61


2015 56204,48 2016 57016,02


2016 55483,29 2017 54334,6


2017 59272,08 2018 58784,68


2018 60454,92 2019 60398,81


2019 57839,2 2020 58030,68


2020 56334,12


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
I. Rozwój gospodarki


CS.1.3. Poszerzanie skali działalności sektora usług, w tym usług dla spędzania czasu 


wolnego


CO.1.3.1. 60000 m2 nieruchomości w zasobach miasta oferowanych na cele usług 


spędzania czasu wolnego do 2022 r.


Powierzchnia nieruchomości w zasobach miasta oferowana na cele usług spędzania czasu 


wolnego na ostatni dzień roku kalendarzowego [m2]


Pierwotnie w strategii wskaźnik osiągania celu operacyjnego został wyznaczony na zdecydowanie zaniżonym poziomie. Stąd po 


kolejnych edycjach monitoringu wdrażania strategii uchwałą Rady Miasta z 19.10.2017 r. przyjęto obecne brzmienie celu. Stan za kolejne 


lata odtworzono na podstawie umów najmu lokali wg specyfikacji w komentarzu do pola "Cel operacyjny". Nieznaczny spadek, jaki 


wystąpił od roku 2019 wynika z mniejszej powierzchni udostępnianej głównie w ramach nieruchomości zarządzanych przez TBS1 oraz 


będących bezpośrednio w zasobie gminy. Założenia dotyczące poziomu wskaźnika w 2020 r. nie zostały zrealizowane ze względu na 


zmniejszenie aktywności najemców i potencjalnych najemców w związku z pandemią Covid-19.


Ponadto na potrzeby spędzania czasu wolnego udostępnia się nieruchomości w ramach działalności jednostek samorządu lokalnego. Są 


nimi m.in.: Arena Gliwice, hala sportowa, korty tenisowe, Kąpielisko Leśne, pływalnie, stadiony, boiska, Palmiarnia, obiekty sportowe w 


szkołach, Gliwicki Teatr Muzyczny, Muzeum w Gliwicach oraz placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obiekty te nie zostały wliczone do 


wartości wskaźnika. Jednak gdyby to nastąpiło, podane powyżej wskaźniki należałoby znacząco zwiększyć. Kalkulacja ta nie oddawałaby 


z kolei istoty celu.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Ustabilizowanie sytuacji (po-)pandemicznej prawdopodobnie stworzy warunki do osiągnięcia celu w 2022 r.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Urząd Miejski Michał Drabik, p.o. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami


Cel operacyjny 1.3.1.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok
Wartość wskaźnika (bieżąca / 


narastająco)
Rok


Przewidywana wartość 


wskaźnika (bież./narast.)


2014 6 / 6 2015 3 / 9


2015 5 / 11 2016 2 / 13


2016 4 / 15 2017 7 / 22


2017 6 / 21 2018 7 / 28


2018 12 / 33 2019 8 / 41


2019 8 / 41 2020 4 / 45


2020 5 / 46


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
I. Rozwój gospodarki


CS.1.3. Poszerzanie skali działalności sektora usług, w tym usług dla spędzania czasu 


wolnego


CO.1.3.2. 20 nowych publicznie dostępnych małych przestrzeni rekreacyjnych 


o znaczeniu dzielnicowym oddanych do użytku do 2020 r.


Liczba nowych publicznie dostępnych przestrzeni rekreacyjnych w dzielnicach oddanych 


do użytku w roku kalendarzowym [szt.]


Miejski Zarząd Usług Komunalnych Tadeusz Mazur, Dyrektor


Miejski Zarząd Usług Komunalnych Tomasz Dudziński


Cel jest realizowany poprzez konsekwentne tworzenie obiektów - głównie placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz 


torów - w ramach działań Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz pojedynczych inicjatyw spółdzielni 


mieszkaniowych. O ile w pierwszych latach wdrażania strategii realizowano głównie obiekty nowe, o tyle w ostatnich 


latach pojawia się coraz więcej projektów związanych z rozbudową lub odnowieniem istniejących przestrzeni 


(zrealizowanych w latach wcześniejszych), co jest naturalnym procesem związanym z ich eksploatacją. 


W 2020 r. zrealizowano: rekultywację Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej; budowę toru do jazdy na rolkach wokół górki 


saneczkowej przy ul. Sadowej; budowę street workout parków przy ul. Syriusza / Gwiazdy Polarnej oraz Dzionkarzy, a 


także budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Lesie Komunalnym przy ul. 


Chorzowskiej. MZUK zrealizował również 14 zadań związanych z rozbudową istniejących przestrzeni lub przygotowaniem 


dokumentacji do prac na przyszłe lata.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Cel operacyjny 1.3.2.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 Tak 2015 Tak


2015 Tak 2016 Tak


2016 Tak 2017 Tak


2017 Tak 2018 Tak


2018 Tak 2019 Tak


2019 Tak 2020 Tak


2020 Tak


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
I. Rozwój gospodarki


CS.1.3. Poszerzanie skali działalności sektora usług, w tym usług dla spędzania czasu 


wolnego


CO.1.3.3. Mechanizm inkubacji i wspierania wydarzeń kulturalnych i kulturalno-


oświatowych dostępny od 2015 r.


Mechanizm inkubacji i wspierania wydarzeń kulturalnych i kulturalno-oświatowych 


funkcjonujący na ostatni dzień roku kalendarzowego [tak/nie]


Mechanizmem wspierającym pojawianie się nowych wydarzeń kulturalnych w mieście są coroczne otwarte konkursy ofert 


na realizację zadań publicznych miasta Gliwice przeprowadzane w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i 


wolontariacie. Szczególnym narzędziem umożliwiającym poszerzenie naszej oferty kulturalnej jest wyodrębniony konkurs 


na projekty nowatorskie (100.000 zł). Jego założeniem jest pozyskanie ofert na realizację zadań, które do tej pory nie były 


prezentowane w Gliwicach i których tematyka nie pokrywa się z dotychczasową ofertą kulturalną.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Urząd Miejski w Gliwicach Stella Zaborowska-Nawrath, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu


Cel operacyjny 1.3.3.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 1 2015 1


2015 1 2016 1


2016 0 2017 0


2017 0 2017 0


2018 0 2019 0


2019 0 2020 0


2020 0


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
I. Rozwój gospodarki


CS.1.3. Poszerzanie skali działalności sektora usług, w tym usług dla spędzania czasu 


wolnego


CO.1.3.4. 1 ugruntowana inicjatywa klastrowa w dziedzinie spędzania czasu wolnego 


do 2016 r.


Liczba ugruntowanych inicjatyw klastrowych w dziedzinie spędzania czasu wolnego 


funkcjonujących w poprzedzającym roku kalendarzowym [szt.]


W wyniku działań Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży Gliwice stały się siedzibą i miastem 


kojarzonym z działaniem Klastra Przemysłów Kreatywnych i Kulturalnych "Made in Śląsk". Pierwsze działania integracyjne 


w gronie klastrowiczów oraz aktywności organizacyjne klastra były wspierane początkowo przez Urząd Miejski w 


Gliwicach, a następnie (w latach 2013 i 2014) były realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków 


Regionalnego Programu Operacyjnego oraz miasta. Pozwoliło to na rozwinięcie kilku ciekawych inicjatyw w gronie 


podmiotów związanych z klastrem. Zakończenie finansowania zewnętrznego ograniczyło pole działań inicjatywy 


klastrowej, jednak grono klastrowiczów starało się podtrzymywać wzajemne relacje i kreować nowe wspólne 


przedsięwzięcia. Jednak obecnie nie są realizowane żadne wspólne przedsięwzięcia pod marką klastra.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Jednym z istotnych uwarunkowań ugruntowania w Gliwicach inicjatywy klastrowej w dziedzinie spędzania czasu wolnego jest potrzeba 


fizycznej przestrzeni będącej swoistą wizytówką klastra, naturalnym miejscem spotkań mieszkańców. Taką rolę mogłyby pełnić byłe 


tereny Fabryki Drutu po ich uprzedniej rewitalizacji. Nie bez znaczenia w tym aspekcie pozostaje także ewentualna rola Starówki oraz 


przestrzeni w i wokół Areny Gliwice. 


Mimo faktu, że inicjatywa klastrowa nie jest kontynuowana, w Gliwicach obserwowany jest dynamiczny rozwój oferty usług związanych z 


rekreacją i czasem wolnym. Są one świadczone w znacznej mierze przez sektor prywatny, czasami korzystający z infrastruktury 


publicznej. Szczególna forma współpracy klastrowej nie wydaje się być wobec tego niezbędna. Dodatkowo niedawne inwestycje 


publiczne oraz już interesująca oferta biznesu sprawiają, że miasto stało w ostatnich kilkunastu miesiącach u progu geometrycznego 


wzrostu podaży i popytu na usługi czasu wolnego. Niestety zamrożenie wielu działalności związanych z celem, w związku z pandemią 


Covid-19, bez wątpienia spowolni ten proces.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Urząd Miejski w Gliwicach Stella Zaborowska-Nawrath, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu


Cel operacyjny 1.3.4.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok
Wartość wskaźnika  /  


zmiana r-r
Rok


Przewidywana wartość 


wskaźnika / zmiana r-r


2014 296 2015 251 / -15%


2015 305 / 3% 2016 300 / -1,6%


2016 387 / 27% 2017 103 / -73%


2017 262 / -32% 2018 280 / 7%


2018 (zmiana wsk.) 33,43% (-12,02pp) 2019 30,42 (3,01pp)


2019 23,12% (-10,31pp) 2020 13,95% (-9,17pp)


2020 14,13% (-8,99pp)


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
II. Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych


CS.2.1. Umacnianie zdolności mieszkańców i instytucji pozarządowych do realizacji 


oddolnych inicjatyw w życiu miasta


CO.2.1.1. Malejący odsetek ofert odrzucanych z powodów formalnych


Do roku 2018: Liczba formalnie dopuszczonych do konkursów wniosków na realizację 


zadań w sferze użyteczności publicznej w roku kalendarzowym [szt.]


Od roku 2018: Odsetek ofert odrzucanych z powodów formalnych [%]


Cel ten ogniskuje się na zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 


zadaniach publicznych, w związku z wykonywaniem: Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 


wolontariacie; Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; Uchwały Rady Miejskiej nr V/55/2011 z dnia 17.03.2011r. w sprawie wsparcia 


rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych; Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 


Do października 2017 r. obowiązywało wcześniejsze brzmienie celu: "Coroczny wzrost o 5% liczby formalnie dopuszczanych do 


konkursów wniosków na realizację zadań w sferze użyteczności publicznej" , zmienione na obecne uchwałą Rady Miasta z 19.10.2017 r. 


Stąd też przyjęto nowy wskaźnik służący pomiarowi osiągania celu. Przy czym dla obliczenia zmiany wskaźnika za rok 2018, obliczono 


także  jego poziom za rok 2017 (45,45%). Istotą celu jest profesjonalizacja organizacji świadczących ww. zadania. Jednak 


profesjonalizacja ta ma także swój wymiar związany z konsolidacją działań, co może wpływać na stale zmniejszającą się ogólną liczbę 


składanych wniosków.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Marta Kryś, Dyrektor


Cel operacyjny 2.1.1.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 483 (7,42%) 2015 0


2015 42 (0,67%) 2016 56 (0,9%)


2016 438 (7,26%) 2017 358 (5,93%)


2017 246 (5,46%) 2018 241 (5,35%)


2018 334 (5,84%) 2019 293 (5,12%)


2019 521 (7,66%) 2020 508 (7,47%)


2020 298 (3,97%)


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
II. Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych


CS.2.1. Umacnianie zdolności mieszkańców i instytucji pozarządowych do realizacji 


oddolnych inicjatyw w życiu miasta


CO.2.1.2. 5% uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w rocznych 


fakultatywnych programach kształtowania liderów od 2015 r.


Liczba uczniów (i odsetek ogółu uczniów) szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących 


w rocznych fakultatywnych programach kształtowania liderów w roku kalendarzowym 


[os., %]


Cel operacyjny był konsekwentnie realizowany dzięki licznym inicjatywom podejmowanym przez dużą część szkół 


ponadpodstawowych w mieście, często we współpracy z organizacjami pozarządowymi, czasem z firmami 


zlokalizowanymi w mieście. Istotne dla realizacji celu było także promowanie wolontariatu oraz prowadzenie projektów 


finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia była działalność Młodzieżowej Rady Miasta. Ze względu 


na pandemię Covid-19 realizacja celu została ograniczona w 2020 r. 


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Praktyka pierwszych lat wdrażania strategii wskazywała, że działania aktywizujące w zakresie kreowania zdolności 


przywódczych u młodych osób były znacząco uzależnione od finansowania zewnętrznego. Następnie coraz większego 


znaczenia nabrały inicjatywy realizowane wspólnie z biznesem, z których nie wszystkie w kolejnych latach były 


kontynuowane. Pielęgnować powinno się także uczestnictwo szkół w unijnych programach wymiany międzynarodowej, 


szczególnie tych, które zostaną uruchomione w nowej perspektywie budżetowej UE. Krótkookresowo jednak 


najważniejszym uwarunkowaniem dla realizacji celu jest ustąpienie pandemii Covid-19.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Urząd Miejski w Gliwicach Mariusz Kucharz, Naczelnik Wydziału Edukacji


Cel operacyjny 2.1.2.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 G-15, PG-17 2015 G-16, PG-17


2015 G-20, PG-16 2016 G-20, PG-16


2016 G-19, PG-16 2017 G-19, PG-16


2017 G-16, PG-13 2018 G-16, PG-12


2018 G-17, PG-14 2019 PG-14


2019 PG-14 2020 PG-14


2020 PG-14


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
II. Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych


CS.2.2. Budowanie odpowiedzialności za własne życie w wymiarach prywatnym 


i zawodowym


CO.2.2.1. Zmiana schematów kształcenia uwzględniająca zaradność i postawy 


przedsiębiorcze w całym przekroju kształcenia, wdrożona w szkołach gimnazjalnych 


i ponadgimnazjalnych od 2016 r.


Liczba szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uwzględniono zaradność 


i postawy przedsiębiorcze w całym przekroju kształcenia wg stanu na ostatni dzień roku 


kalendarzowego [szt.]


Wszystkie, z wyjątkiem jednej szkoły dziedzinowej, szkoły na poziomie ponadpodstawowym uwzględniają cel operacyjny 


co najmniej na poziomie realizacji podstawy programowej. W szkołach zwraca się uwagę na przygotowanie uczniów do 


wyboru dalszego kierunku kształcenia. Pokazywana jest specyfika gospodarki lokalnej, a jednocześnie przekazuje się 


treści związane z kreatywnością, planowaniem biznesu, umiejętnościami miękkimi itp. Ponadto w szkołach są 


podejmowane dodatkowe działania wspierające rozwój postaw przedsiębiorczych np.: współorganizowanie imprez 


szkolnych i miejskich, pozyskiwanie środków finansowych przez uczniów na rzecz organizowanych imprez czy 


wolontariatu, realizowanie własnych projektów, wolontariat uczniowski, wykłady, prelekcje, warsztaty, debaty, udziały w 


konkursach, olimpiadach związanych z przedsiębiorczością, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pożytku 


publicznego. W roku 2020 ze względu na pandemię Covid-19 wiele z tych aktywności przenoszono w miarę możliwości w 


sferę online.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Urząd Miejski w Gliwicach Mariusz Kucharz, Naczelnik Wydziału Edukacji


Cel operacyjny 2.2.1.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok
Wartość wskaźnika (bieżąca / 


narastająco)
Rok


Przewidywana wartość wskaźnika: 


l.nowych kursów wprowadzonych


2014 18 (4) / 18 (4) 2015 13


2015 23 (2) / 41 (6) 2016 18


2016 4 (3) / 45 (9) 2017 3


2017 6 (3) / 51 (12) 2018 3


2018 5 (3) / 56 (15) 2019 4


2019 5 (1) / 61 (16) 2020 3


2020 0 (0) / 61 (16)


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
II. Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych


CS.2.2. Budowanie odpowiedzialności za własne życie w wymiarach prywatnym 


i zawodowym


CO.2.2.2. Oferta kursów kwalifikacyjnych zawodowych jako formuła restrukturyzacji 


szkolnictwa zawodowego dostępna od 2016 r. 


Liczba nowych kursów kwalifikacyjnych zawodowych wprowadzonych do oferty 


(i faktycznie uruchomionych) w roku kalendarzowym [szt.]


Szkoły na terenie miasta podjęły wyzwanie rozwijania oferty kursów kwalifikacyjnych zawodowych. Wprowadzały one do 


oferty liczne nowe kursy, jednak niewiele z nich zostało uruchomionych. Lata 2014 i 2015 były okresem tworzenia 


rozbudowanej oferty KKZ, w kolejnych latach aktywność w tym zakresie zmalała gdyż zarówno wyczerpały się możliwości 


oferowania nowych tematów, jak i osiągnięto granice zainteresowania kursami. Ponadto w roczniku 2019/2020 wystąpił 


problem braku kadry pedagogicznej, wynikający z dużym obciążeniem nauczycieli tzw. "podwójnym rocznikiem" 


(młodzieży kończącej gimnazjum i kończącej ósmą klasę "nowej" szkoły podstawowej). W ramach wdrażania celu 


operacyjnego położono nacisk na zintegrowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych z systemem aktywizacji 


zawodowej prowadzonej przez PUP. Jednak w ostatnich latach KKZ nadal nie cieszyły się zainteresowaniem, a w roku 


pandemii Covid-19 tym bardziej oferta ta nie była realizowana.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Wprowadzona w trakcie wdrażania strategii reforma szkolnictwa w kierunku szkół branżowych stworzyła nowe 


uwarunkowania edukacji zawodowej, co sprawiło że cel ściśle związany z KKZ stracił na znaczeniu. W nowej strategii 


miasta potrzebne będzie podejście do zagadnienia uwzględniające w pełni obecną formułę kształcenia branżowego.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Urząd Miejski w Gliwicach Mariusz Kucharz, Naczelnik Wydziału Edukacji


Cel operacyjny 2.2.2.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 325 2015 340


2015 340 2016 500


2016 1376 2017 800


2017 1427 2018 800


2018 1010 2019 800


2019 683 2020 500


2020 596


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
II. Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych


CS.2.2. Budowanie odpowiedzialności za własne życie w wymiarach prywatnym 


i zawodowym


CO.2.2.3. 500 bezrobotnych  rocznie objętych lokalnymi paktami zatrudnienia 


między instytucjami rynku pracy i przedsiębiorstwami od 2016 r.


Liczba bezrobotnych objętych lokalnymi paktami zatrudnienia między instytucjami rynku 


pracy i przedsiębiorstwami w roku kalendarzowym [os.]


W ramach wdrażania celu realizowane są następujące przedsięwzięcia: realizacja staży dla osób bezrobotnych u 


pracodawców, realizacja szkoleń z zakresu własnej działalności gospodarczej dla bezrobotnych, realizacja dotacji na 


rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przez bezrobotnych, realizacja refundacji na doposażenie stanowisk pracy 


u pracodawców dla bezrobotnych, realizacja subsydiowanego zatrudnienia u pracodawców dla bezrobotnych. W ramach 


realizacji celu operacyjnego zawierane są stosowne umowy z pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi i bezrobotnymi. 


Spadek liczby beneficjentów w ostatnich latach związany był z dobrą sytuacją na lokalnym rynku pracy - mimo pandemii 


Covid-19.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Marek Kuźniewicz, Dyrektor


Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Irena Matusiak, Zastępca Dyrektora


Cel operacyjny 2.2.3.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 7,2 2015 10


2015 12 2016 13


2016 7 2017 18


2017 21 2018 28


2018 5 2019 29


2019 28 2020 30


2020 27


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
II. Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych


CS.2.3. Zwiększanie korzystania z technik informacyjnych i komunikacyjnych w pełnym 


przekroju społecznym mieszkańców


CO.2.3.1. 30% mieszkańców regularnie korzystających z  systemu świadczenia usług 


w mieście w ramach  e-urzędu oraz elektronicznych biur obsługi klienta podmiotów 


świadczących usługi komunalne od 2020 r.


Odsetek ogółu mieszkańców regularnie korzystających z  systemu świadczenia usług w mieście w 


ramach  e-urzędu oraz elektronicznych biur obsługi klienta podmiotów świadczących usługi 


komunalne  na ostatni dzień roku kalendarzowego [%]


Realizacja celu operacyjnego jest związana z konsekwentną informatyzacją obsługi działań samorządu lokalnego (Urzędu Miejskiego 


oraz podległych jednostek), która umożliwia świadczenie coraz większej liczby usług drogą elektroniczną, w tym z użyciem SEKAP i 


ePUAP. W Urzędzie Miejskim od 2013 roku stale rośnie odsetek e-korespondencji w korespondencji ogółem. Natomiast w 2020 r. ze 


względu na zwiększenie ilości korespondencji ogółem (z poziomu 131 118 w 2019r. do 181 250 w 2020 r.) procent korespondencji 


elektronicznej spadł do poziomu 27% . Przy czym jednocześnie w e-korespondencji wzrasta odsetek tej, która jest realizowana w ramach 


SEKAP i ePUAP ( z 42,73% w 2019 r.do 54,71% w 2020r.). Elektroniczne biura obsługi klienta działają w: PEC Gliwice oraz PWiK Gliwice.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Procesy e-administracji oraz e-obsługi klienta są już codziennością w specyfice polskiego samorządu terytorialnego i usług 


komunalnych. W wielu aspektach jednak prawo krajowe wciąż często utrzymuje procedury nie sprzyjające pełnej cyfryzacji świadczenia. 


Dodatkowo w przypadku części spraw na linii mieszkaniec - instytucje publiczne, mieszkańcy ze względu na poziom skomplikowania 


kwestii lub chęć doinformowania/upewnienia się, wybierają tradycyjną formę kontaktu. W kwestiach prostszych skrócenie czasu 


załatwiania sprawy, obniżenie kosztów powstałych po stronie interesanta oraz dowolny wybór momentu załatwiania sprawy determinują 


wybór drogi elektronicznej.


Kluczowymi czynnikami napędzającymi rozwój e-administracji w kolejnych miesiącach i latach będą rządowa polityka cyfryzacji szeroko 


rozumianej administracji publicznej oraz zmiany zachowań społecznych po doświadczeniach związanych z korzystaniem z różnego 


rodzaju e-usług podczas epidemii Covid-19.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Urząd Miejski w Gliwicach Katarzyna Duława, Naczelnik Biura Obsługi Interesantów


Cel operacyjny 2.3.1.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 Tak 2015 Tak


2015 Tak 2016 Tak


2016 Nie 2017 Nie


2017 Nie 2018 Nie


2018 Nie 2019 Nie


2019 Nie 2020 Nie


2020 Nie


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
II. Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych


CS.2.3. Zwiększanie korzystania z technik informacyjnych i komunikacyjnych w pełnym 


przekroju społecznym mieszkańców


CO.2.3.2. Darmowy dla odbiorcy system personalizowanej informacji o mieście 


dostępny za pośrednictwem urządzeń mobilnych od 2015 r.


Darmowy dla odbiorcy system personalizowanej informacji o mieście dostępny 


za pośrednictwem urządzeń mobilnych wg stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego 


[tak/nie]


System personalizowanej informacji o mieście tworzony był w oparciu o dwa typy komunikacji z użytkownikiem: komunikaty SMS oraz 


aplikację mobilną Urzędu Miasta, a także w oparciu o portale społecznościowe. Z badań prowadzonych przez funkcjonujący ówcześnie w 


strukturach Urzędu Miasta Wydział Kultury i Promocji Miasta wynikało, że najpopularniejszymi kanałami komunikacji stały się portale 


społecznościowe. Było to przesłanką do wyeliminowania systemu powiadamiania SMS. Natomiast aplikacja mobilna Urzędu Miasta 


miała zostać zastąpiona aplikacją wdrażaną przez Śląską Sieć Metropolitalną, posiadającą rozbudowane funkcjonalności. Aplikacja ta nie 


została udostępniona do użytkowania. Równolegle powstała aplikacja mobilna prezentująca dane z inteligentnego systemu zarządzania 


ruchem (ITS Gliwice). Podczas dyskusji warsztatowej realizowanej jesienią 2019 r. w związku opracowaniem diagnozy strategicznej Gliwic 


w obszarze "miasta inteligentnego" potwierdziło się stanowisko, że w mieście nie są realizowane prace zmierzające do utworzenia 


zintegrowanej aplikacji. Racjonalnym uzasadnieniem jest duży wybór komercyjnych usług tego typu ułatwiających codzienne czynności 


indywidualnym użytkownikom.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Realizowane są prace nad wdrożeniem elektronicznej karty mieszkańca, której system obsługi przejmie wybrane funkcje 


objęte celem.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Urząd Miejski w Gliwicach


Cel operacyjny 2.3.2.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 bd. 2015 4


2015 3 2016 4


2016 4 2017 4


2017 4 2018 4


2018 4 2019 4


2019 4 2020 4


2020 4


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
II. Zaradność wobec wyzwań społecznych i ekonomicznych


CS.2.3. Zwiększanie korzystania z technik informacyjnych i komunikacyjnych w pełnym 


przekroju społecznym mieszkańców


CO.2.3.3. Zapewniane przez co najmniej 2 operatorów warunki techniczne na całym 


terytorium miasta, pozwalające na korzystanie z najszybszego dostępnego na 


polskim rynku standardu transferu danych sieci komórkowej od 2016 r.


Liczba operatorów zapewniających warunki techniczne na całym terytorium miasta, pozwalające na 


korzystanie z najszybszego dostępnego na polskim rynku standardu transferu danych sieci 


komórkowej  wg stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego [podmiot]


Operatorzy podają jedynie informacje bieżące dotyczące parametrów sieci. Stąd precyzyjne podanie informacji odnośnie 


poziomu osiągania celu możliwe jest jedynie na konkretny dzień dokonania sprawdzenia. Od 2016 roku na potrzeby 


monitoringu strategii dorocznie weryfikowane dane potwierdzają pokrycie miasta transmisją o najwyższym dostępnym 


standardzie taryfowym (w sieciach Orange, Play, Plus i T-mobile). W 2020 r. wszystkie sieci oferowały pełne pokrycie 


technologią 4G oraz pilotażowe / częściowe / przedwdrożeniowe pokrycie technologią 5G. 


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Orange https://www.orange.pl/view/mapazasiegu


Play https://www.play.pl/pomoc/mapa-zasiegu.html


Plus http://www.plus.pl/mapa-zasiegu


T-Mobile http://www.t-mobile.pl/pl/dlaciebie/obsluga-klienta/informacje-i-pomoc/zasieg


Cel operacyjny 2.3.3.



https://www.orange.pl/view/mapazasiegu

https://www.play.pl/pomoc/mapa-zasiegu.html

http://www.plus.pl/mapa-zasiegu

http://www.t-mobile.pl/pl/dlaciebie/obsluga-klienta/informacje-i-pomoc/zasieg

https://www.orange.pl/view/mapazasiegu

https://www.play.pl/pomoc/mapa-zasiegu.html

http://www.plus.pl/mapa-zasiegu

http://www.t-mobile.pl/pl/dlaciebie/obsluga-klienta/informacje-i-pomoc/zasieg





Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 0 2015 0


2015 0 2016 0


2016 0 2017 0


2017 0 2018 0


2018 0 2019 0


2019 0 2020 1


2020 0


Urząd Miejski w Gliwicach Stella Zaborowska-Nawrath, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu


Istotą celu operacyjnego jest wykreowanie w Gliwicach wydarzenia kulturalnego, które byłoby rozpoznawalne w skali 


międzynarodowej i przyciągało do Gliwic relatywnie dużą skalę gości z zagranicy. Realizacja ww. celu jest możliwa 


poprzez rozwijającą się działalność Areny Gliwice. Dostępna przestrzeń oraz profesjonalizacja działania operatora 


znacząco zwiększyły potencjał Gliwic, w których już od 2018 r. odbywają się wydarzenia na skalę międzynarodową. Były 


nimi m.in. Sensation Poland 2018 czy A State Of Trance czy Dreamstate. Na realizację założeń dotyczących osiągnięcia 


zamierzonego celu w 2020 r. wpłynęły wprowadzone ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych w związku z 


pandemią Covid-19.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Najistotniejszym uwarunkowaniem osiągnięcia celu jest dalszy rozwój oferty programowej operatora Areny Gliwice w 


zakresie produkcji wydarzeń o największym potencjale przyciągania publiczności.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
III. Procesy metropolizacyjne


CS.3.1. Wzmacnianie oferty ponadlokalnej w wizerunkowych przestrzeniach miasta


CO.3.1.1. 1 cykliczne wydarzenie o zasięgu międzynarodowym w stałym kalendarium 


imprez w mieście od 2020 r.


Liczba cyklicznych (powtarzalnych w mieście) wydarzeń o zasięgu międzynarodowym 


zorganizowanych w mieście w roku kalendarzowym [szt.]


Cel operacyjny 3.1.1.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 0 2015 0


2015 0 2016 0


2016 0 2017 0


2017 0 2018 0


2018 0 2019 0


2019 2 2020 2


2020 2


Urząd Miejski w Gliwicach Stella Zaborowska-Nawrath, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu


Istotą celu operacyjnego jest przyciągnięcie do Gliwic ważnego wydarzenia sportowego, które pozycjonowałoby Gliwice w globalnym 


przekazie medialnym i przyciągało do miasta gości z zagranicy. Realizacja ww. celu jest możliwa poprzez rozwijającą się działalność 


Areny Gliwice, która posiada wyposażenie odpowiednie nie tylko do realizacji imprez wzmiankowanej rangi, ale także do  przygotowania 


ich transmisji telewizyjnych. Dotychczas  odbyły się takie wydarzenia jak Gala KSW czy Gala Boksu KnockOut Boxing Night 5. Organizacja 


tego typu wydarzeń na początku funkcjonowania obiektu dobrze rokuje na przyszłość i stwarza spore prawdopodobieństwo osiągania 


zamierzonego celu w przyszłości.  Na realizację założeń dotyczących osiągnięcia celu w 2020 r. wpłynęły wporwadzone ograniczenia w 


zakresie organizacji imprez masowych w związku z pandemią Covid-19. W Gliwicach odbyły się mecze w ramach Siatkarskiej Ligi 


Mistrzów sezonu 2019/2020. Na początku 2020 r. w Arenie odbył się mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy w Koszykówce 2021 – 


Polska vs Izrael, który przyciągnął 12 043 kibiców.  Niestety, z powodu epidemii w ostatnim momencie odwołany zostały turniej 2020 


ITTF Challenge Gliwice Polish Open.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Kluczowym uwarunkowaniem osiągania celu w kolejnych latach jest konsekwentne budowanie kalendarza imprez dla 


Areny Gliwice  i wchodzenie w międzynarodowe relacje pozwalające znaleźć się w gronie potencjalnych lokalizacji 


rozpatrywanych jako miejsca odbywania się ważnych imprez sportowych. Należy jednak mieć na uwadze, że organizacja 


tego typu przedsięwzięć w dużym stopniu uzależniona jest od kalendarza i polityki prowadzonej przez związki sportowe, 


które decydują o terminach i miejscach rozgrywek. Istnieje ryzyko związane z tym, że w nadchodzących latach w Polsce 


mało prawdopodobna jest realizacja dużych, a tym  bardziej dorocznych, imprez sportowych.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
III. Procesy metropolizacyjne


CS.3.1. Wzmacnianie oferty ponadlokalnej w wizerunkowych przestrzeniach miasta


CO.3.1.2. Doroczne wydarzenie sportowe co najmniej europejskiej rangi w stałym 


kalendarium imprez od 2020 r.


Liczba dorocznych (powtarzalnych w mieście) wydarzeń sportowych co najmniej 


europejskiej rangi zorganizowanych w mieście w roku kalendarzowym [szt.]


Cel operacyjny 3.1.2.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 0 2015 0


2015 0 2016 0


2016 0 2017 0


2017 0 2018 1


2018 2 2019 3


2019 3 2020 5


2020 1


Urząd Miejski w Gliwicach Stella Zaborowska-Nawrath, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu


Istotą celu operacyjnego jest organizowanie w Gliwicach koncertów szeroko rozpoznawalnych artystów, które  


pozycjonowałoby Gliwice w co najmniej europejskim przekazie medialnym i przyciągały do miasta gości co najmniej z 


sąsiadujących krajów. W 2018 r. dzięki działalności Areny Gliwice odbyły się dwa przedsięwzięcia spełniające te kryteria: 


Sensation Poland 2018 oraz A State Of Trance.  W 2019 r.  odbyły się m.in. koncerty zespołów Slayer oraz Scorpions. 


Zorganizowana została również Eurowizja Junior. Na 2020 r. przewidywano występy takich gwiazd jak: Nick Cave, Lenny 


Kravitz, Kiss etc. Niestety na realizację tych założeń wpłynęły wprowadzone ograniczenia w zakresie organizacji imprez 


masowych w związku z pandemią Covid-19 i powiązane z nimi odwołania tras koncertowych. Wobec tego w 2020 r. - w 


zakresie wydarzeń międzynarodowych - udało się zorganizować wyłącznie koncert Jamesa Blunta.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Kluczowym uwarunkowaniem jest konsekwentne  budowanie kalendarza imprez dla Areny Gliwice i wchodzenie w 


międzynarodowe relacje pozwalające znaleźć się w gronie  potencjalnych lokalizacji rozpatrywanych jako miejsca 


odbywania się koncertów w ramach tras uznanych wykonawców. 


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
III. Procesy metropolizacyjne


CS.3.1. Wzmacnianie oferty ponadlokalnej w wizerunkowych przestrzeniach miasta


CO.3.1.3. 3 koncerty rangi międzynarodowej rocznie od 2018 r.


Liczba koncertów rangi międzynarodowej zorganizowanych w mieście w roku 


kalendarzowym [szt.]


Cel operacyjny 3.1.3.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 0 2015 0


2015 0 2016 1


2016 0 2017 0


2017 0 2018 0


2018 0 2019 1


2019 2 2020 3


2020 2


Urząd Miejski w Gliwicach Stella Zaborowska-Nawrath, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu


Istotą celu operacyjnego jest organizowanie w Gliwicach kongresów lub targów, które pozycjonowałoby miasto w 


wybranych, co najmniej europejskich, środowiskach profesjonalnych i przyciągały do niego gości z zagranicy na 


relatywnie dużą skalę. Dotychczasowe lata wdrażania strategii pokazują, że na skutek rozpoczęcia działalności Areny 


Gliwice pojawiają się wydarzenia targowe na skalę ogólnopolską. Dotychczas w kalendarzu imprez targowych pojawiły się 


EXPO Gliwice 20. Targi Budownictwa, Architektury,  Miniaturowa Polska. Świat wokół kolei, Targi Wędkarskie 


RYBOMANIA. Te ostatnie są największymi targami wędkarskimi w Polsce i jedną z największych wystaw tej branży w 


Europie, co może się przełożyć na liczbę i charakter odbiorców.  Założenia dotyczące realizacji celu w 2020 r. mogły się 


zmieniać z powodu ograniczeń w zakresie organizacji imprez targowych w związku z pandemią Covid-19.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Głównym uwarunkowaniem realizacji celu jest poszukiwanie przez operatora Areny Gliwice ofert targowych lub 


kongresowych, które przyciągną określoną publiczność, a poprzez stosowny marketing i pozycjonowanie będą 


oddziaływały na charakter odbiorców (krajowych, zagranicznych). Cel mógłby być również realizowany przez gliwickie 


środowiska naukowe lub biznesowe, organizujące swoje konferencje tematyczne. Na przestrzeni ostatnich lat stopniowo 


pojawiają się przedsięwzięcia, które zaczynają spełniać postawiony cel operacyjny.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
III. Procesy metropolizacyjne


CS.3.1. Wzmacnianie oferty ponadlokalnej w wizerunkowych przestrzeniach miasta


CO.3.1.4. 2 międzynarodowe wydarzenia o charakterze kongresowym lub targowym 


dla co najmniej 500 odbiorców każde, rocznie od 2018 r.


Liczba międzynarodowych wydarzeń o charakterze kongresowym lub targowym 


dla co najmniej 500 odbiorców zorganizowanych w mieście w roku kalendarzowym [szt.]


Cel operacyjny 3.1.4.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok
Wartość wskaźnika (bieżąca / 


narastająco)
Rok


Przewidywana wartość 


wskaźnika (bież./narast.)


2014 98 2015 bd.


2015 101 / 199 2016 123 / 322


2016 274 / 473 2017 559 / 1032


2017 537 / 1010 2018 131 / 1141


2018 90 / 1165 2019 44 / 1209


2019 44 / 1209 2020 251 / 1460


2020 230 / 1439


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bożena Kus, Dyrektor


Deweloperzy inwestujący w Gliwicach


Z zasobu komunalnego w obszarze centralnym miasta kolejno w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 (plan) 


odpowiednio: 44, 33, 48, 26, 44, 20, 35 lokale(i) mieszkalne(ych) sprzedano na rzecz najemców; 27, 31, 27, 20, 24, 7, 25 


lokali sprzedano w przetargu; 6, 12, 15, 5, 12, 8, 9 lokali wyremontowanych wskazano do zasiedlenia; 21, 25, 16, 15, 10, 9, 


5 lokali(e) wymagających(e) remontu wskazano do zasiedlenia.


W 2017 r. przeprowadzono badanie w grupie deweloperów, które pozwoliło na "urealnienie" wartości podawanego 


wskaźnika w zakresie całego rynku nieruchomości. Kolejne wartości dodawane były sukcesywnie na podstawie informacji 


gromadzonych z rynku. Znaczne zwiększenie poziomu wskaźnika w 2020 roku jest wynikiem oddania do użytku 165 


mieszkań w kompleksie Ogrodów Królowej Bony (IV etap). 


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
III. Procesy metropolizacyjne


CS.3.2. Tworzenie zróżnicowanej oferty mieszkaniowej w centrum miasta i na terenach 


rezydencjalnych


CO.3.2.1. 200 mieszkań w centralnych obszarach miasta wprowadzonych na rynek 


do 2020 r.


Liczba nowych mieszkań w centralnych obszarach miasta oddanych do użytku w roku 


kalendarzowym [szt.]


Cel operacyjny 3.2.1.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok
Wartość wskaźnika (bieżąca / 


narastająco)
Rok


Przewidywana wartość 


wskaźnika (bież./narast.)


2014 ok. 60 2015 ok. 75


2015 ponad 85 / ok. 145 2016 ponad 170 / ok. 315


2016 77 / ok. 222 2017 161 / ok. 383


2017 ok. 85 / ok. 307 2018 ok. 260 / ok. 567


2018 ok. 136 / ok. 443 2019 ok. 284 / ok. 727


2019 ok. 381 / ok. 824 2020 ok. 400 / ok. 1224


2020 ok. 386 / ok.1210


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
III. Procesy metropolizacyjne


CS.3.2. Tworzenie zróżnicowanej oferty mieszkaniowej w centrum miasta i na terenach 


rezydencjalnych


CO.3.2.2. 400 mieszkań o powierzchni  50-100 m2 oraz domów w zabudowie 


szeregowej poza ścisłym centrum, wprowadzonych na rynek do 2020 r.


Liczba nowych mieszkań oraz domów w zabudowie szeregowej poza ścisłym centrum 


oddanych do użytku w roku kalendarzowym [szt.]


W latach 2014-2015 wartość wskaźnika szacowana była głównie na podstawie ankiety telefonicznej z deweloperami oraz analizy ofert publikowanych w 


internecie. Do dużych inwestycji deweloperskich, które wpłynęły na realizację celu w tych latach zaliczyć można osiedla: przy ul. Kozielskiej, Radosne, 


Zamkowa, przy ul. Dolnej i Pocztowej, Wójtowe Pole, Wiśniowe Wzgórze, Bursztynowe. 


Z danych podanych przez deweloperów podczas warsztatu tematycznego w dniu 2 czerwca 2017 r. wynika, że poza ścisłym centrum miasta w 2016 r. 


powstało 77 mieszkań i domów w zabudowie szeregowej, a za 2017 r. wartość ta wynosiła będzie: 161. Zorganizowanie w/w warsztatu tematycznego 


pozwoliło "urealnić" wartość zmierzonego wskaźnika od roku 2016.


W 2017 roku zostało wprowadzonych na rynek ok. 85 mieszkań i domów spełniających kryteria celu. Najważniejsze inwestycje miały miejsce w 


następujących lokalizacjach: ul.Pocztowa,  Górna, Poezji.


W roku 2018 zostało wprowadzonych na rynek około 136 mieszkań i domów. Najważniejsze inwestycje miały miejsce to w ramach inwestycji Osiedle 


Paryskie oraz Osiedle Bursztynowe. 


W roku 2019 zostało wprowadzonych na rynek około 402 mieszkań i domów. Najważniejsze inwestycje miały miejsce to w ramach inwestycji: Osiedle 


Paryskie (kolejne budynki), Osiedle Glivia, Nowe Wiśniowe, Osiedle Radosne. W roku 2020 zostało wprowadzonych na rynek około 386 mieszkań. 


Najważniejsze inwestycje to: Osiedle Nove Villove, Osiedle Radosne, Osiedle Parkowe, Ogrody królowej Bony, Nowy Sikornik etap II i III.


Należy także zwrócić uwagę, że w ostatnio oddanych inwestycjach, tak jak i w latach poprzednich sporo mieszkań ma powierzchnię nieco poniżej 50m2, 


które to nie zostały wliczone do wskaźnika.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


W kolejnych latach planowane są kolejne duże inwestycje w mieście. Są to między innymi inwestycje w ramach kolejnych 


etapów budowy osiedli i kompleksów takich jak: Glivia, Nove Villove, Osiedle Parkowe, Osiedle Karolinki, Apartamenty 


Mikołowska, Apartamenty Glivice, Osiedle Majowe. 


Plany deweloperów na kolejne lata (2021-2022) przyczynią się do powstania w mieście minimum kolejnych 400 mieszkań 


spełniających kryteria celu, a co za tym idzie dalszego wzrostu osiągniętego wskaźnika.


W mniejszym stopniu powstają osiedla domków jednorodzinnych i zabudowy bliźniaczej. Realizowane i planowane 


inwestycje w większości dotyczą domów o większej powierzchni niż 100 m2. 


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Urząd Miejski w Gliwicach Sebastian Ptak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bożena Kus, Dyrektor


Deweloperzy inwestujący w Gliwicach


Cel operacyjny 3.2.2.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok
Wartość wskaźnika (bieżąca / 


narastająco)
Rok


Przewidywana wartość 


wskaźnika (bież./narast.)


2014 26 / 26 2015 ---


2015 13 / 39 2016 ---


2016 18 / 57 2017 ---


2017 46 / 103 2018 50 / 153


2018 60 / 163 2019 40 / 203


2019 69 / 232 2020 44 / 276


2020 86 / 318


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
III. Procesy metropolizacyjne


CS.3.2. Tworzenie zróżnicowanej oferty mieszkaniowej w centrum miasta i na terenach 


rezydencjalnych


CO.3.2.3. 50 domów o powierzchni użytkowej pow. 250 m2 oddanych do użytku lub 


wprowadzonych na rynek do 2020 r.


Liczba nowych domów o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2, które zostały 


zaewidencjonowane geodezyjnie w roku kalendarzowym [szt.]


Dane oblicza się korzystając z Ewidencji Gruntów i Budynków Miasta Gliwice, stosując przeliczniki powierzchni zabudowy. 


Pierwotne brzmienie celu, tj. "50 domów o powierzchni użytkowej pow. 250 m2 na działkach o powierzchni pow. 2.000 


m2 oddanych do użytku lub wprowadzonych na rynek do 2020 r." zostało w okresie wdrażania strategii zmienione na 


obecne (uchwałą Rady Miasta z 19.10.2017 r.), ze względu na realia funkcjonowania gliwickiego rynku nieruchomości. W 


wyniku tego dokonano przeliczenia wartości wskaźnika; stąd dla danych historycznych nie podaje się wartości 


przewidywanych.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Urząd Miejski w Gliwicach Sebastian Ptak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii


Cel operacyjny 3.2.3.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 27 2015 24


2015 10 2016 10


2016 11 2017 12


2017 14 2018 17


2018 17 2019 17


2019 17 2020 17


2020 16


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
III. Procesy metropolizacyjne


CS.3.3. Umacnianie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostępnej w mieście


CO.3.3.1. 15 kierunków studiów rocznie realizowanych w mieście w systemie gwarantującym 


szczególne przywileje ze względu na użyteczność dla gospodarki (np. stypendia w ramach 


kierunków zamawianych, stypendia fundowane) od 2018 r.


Liczba kierunków studiów realizowanych w mieście w systemie gwarantującym szczególne 


przywileje ze względu na użyteczność dla gospodarki wg stanu na ostatni dzień roku 


kalendarzowego [szt.]


Cel jest realizowany wyłącznie przez Politechnikę Śląską. Po zakończeniu zewnętrznego finansowania projektów tzw. kierunków 


zamawianych realizacja celu związana była z kierunkami, które pozwalają uzyskać szczególne uprawnienia zawodowe oczekiwane ze 


strony pracodawców. Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym utworzono studia dualne (prowadzone we współpracy z Katowicką 


Specjalną Strefę Ekonomiczną; program łączy teorię zdobywaną na zajęciach na uczelni z praktyczną nauką zawodu u pracodawców; 


zajęcia praktyczne oraz staże prowadzone są we współpracy z inwestorami wchodzącymi w skład klastra Silesia Automotive & Advanced 


Manufacturing oraz innymi firmami). Ponadto Politechnika Śląska przygotowała programy studiów dualnych na następujących 


kierunkach: Inżynieria Materiałowa, Mechatronika, Transport kolejowy oraz specjalności II stopnia pod patronatem przedsiębiorstw. Na 


innych wydziałach również realizowane są kierunki o profilu praktycznym gdzie realizowane są projekty edukacyjne przy współpracy z 


przedsiębiorstwami lub w oparciu o rozeznanie prowadzone wśród przedsiębiorstw. Na uczelni działa Centrum Kształcenia Kadr 


Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.


Za pośrednictwem Biura Karier studenci zachęcani są do angażowania się w ogólnopolskie konkursy organizowane przez polskie i 


zagraniczne przedsiębiorstwa, w tym dotyczące płatnych staży.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Politechnika Śląska


Cel operacyjny 3.3.1.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 4 2015 4


2015 7 2016 10


2016 15 2017 15


2017 22 2018 22


2018 23 2019 23


2019 19 2020 19


2020 17


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
III. Procesy metropolizacyjne


CS.3.3. Umacnianie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostępnej w mieście


CO.3.3.2. 10 kierunków studiów II stopnia rocznie realizowanych w mieście 


w językach obcych od 2018 r.


Liczba kierunków lub specjalizacji studiów II stopnia  realizowanych w mieście w językach 


obcych wg stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego [szt.]


W ofercie Politechniki Śląskiej w roku 2020 znajdowały się następujące specjalizacje w ramach kierunków drugiego stopnia w języku angielskim: 


Automatic control and Robotics – Integrated Manufacturing Systems (under patronage of Balluff company); Biotechnology-Biofuels; Control, Electronics, 


and Information Engineering (CEIE) - Automatic Control; Control, Electronics, and Information Engineering (CEIE) - Electronics and Telecommunication; 


Control, Electronics, and Information Engineering (CEIE) -Data Science; Electrical engineering; Energy Transition - Power Engineering; Industrial and 


Engineering Chemistry; Informatics; Materials Engineering - Welding technologies and surface engineering in manufacturing (under the patronage of Messer 


Eutectic Castolin sp. z o.o. company); Mechanical Engineering - Aircraft Design; Mechanical Engineering – Aircraft propulsion systems; Mechatronics – 


Mechatronic Systems Engineering (under the patronage of IBS Poland company); Mining and Geology; Power Engineering - Energy Transition; Transport; 


Logistics (part-time)


Poza tym w Politechnice Śląskiej oferowanych jest dodatkowo 12 kierunków na studiach inżynierskich realizowanych w języku angielskim, a także, głównie z 


myślą o studentach uczestniczących w wymianie międzynarodowej, prowadzone są liczne pojedyncze przedmioty w języku angielskim. Prowadzone są także 


tzw. kierunki hybrydowe (z językiem polskim oraz innym obcym). Ich lista dostępna jest na stronie internetowej uczelni.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Cel został zrealizowany


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Politechnika Śląska


Cel operacyjny 3.3.2.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Priorytet


Cel strategiczny


Cel operacyjny


Wskaźnik


Rok Wartość wskaźnika Rok
Przewidywana wartość 


wskaźnika


2014 Nie 2015 Nie


2015 Nie 2016 Nie


2016 Nie 2017 Nie


2017 Nie 2018 Nie


2018 Nie 2019 Nie


2019 Nie 2020 Nie


2020 Nie


Urząd Miejski w Gliwicach Mariusz Kucharz, Naczelnik Wydziału Edukacji


Obecnie w Gliwicach funkcjonują szkoły z oddziałami zarówno z językiem niemieckim jak i językiem angielskim jako 


drugim językiem nauczania. Jest także prowadzone poszerzone nauczanie języka niemieckiego na poziomie szkoły 


podstawowej.  Konsekwentnie zwiększa się liczba szkół, w których programy poszerzane są o kształcenie w języku obcym, 


głównie angielskim lub kształcenie językowe. 


I Liceum Ogólnokształcące ma status liceum dwujęzycznego, prowadzone są w nim dwa programy w ramach standardu 


międzynarodowej matury (IB): Middle Years Programme oraz Diploma Programme. 


Stan prawny nie przewiduje w szkołach publicznych możliwości utworzenia oddziałów, w których nauczanie jest 


prowadzone w języku obcym. Formalnie ogranicza to możliwości samorządu lokalnego w zakresie organizacji kształcenia 


w taki sposób, by spełnić założenia celu operacyjnego. Istotnym aspektem jest także zgłaszany przez dyrektorów szkół 


brak kadr nauczycielskich posiadających uprawnienia do nauczania (przedmiotów innych niż języki) w językach obcych.


Uwarunkowania osiągania celu operacyjnego w kolejnych latach


Brak możliwości wykreowania powiązanej z celem oferty przez samorząd lokalny nie zmienia faktu, iż można w 


warunkach polskich prowadzić kształcenie w pełni organizowane w językach obcych lub w tzw. dualności językowej, w 


formie tzw. szkół międzynarodowych, bazujących na programach afiliowanych przy / notyfikowanych w systemach innych 


krajów. Szkoły takie np. anglo- czy francuskojęzyczne w Warszawie lub Krakowie oferują kształcenie wyłącznie w językach 


obcych lub z językiem polskim jako drugim językiem. Szkoła tego typu na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej 


Metropolii działa w Zabrzu na zasadach opisanych w dokumencie: http://miedzynarodowaszkola.eu/pl/o-nas-1 i w 


Katowicach (https://international.edu.pl/informacje/o-nas). Samorząd lokalny deklaruje swoją otwartość na wspieranie 


tego rodzaju inicjatyw, np. przez podjęcie rozmów w zakresie udostępnienia lokali stosownych do prowadzenia 


działalności edukacyjnej. Przyszłość kształcenia językowego i międzynarodowego w Gliwicach powinna stać się 


przedmiotem dyskusji podczas prac nad strategią miasta na kolejne lata.


Kluczowe źródła informacji


Instytucja Osoba do kontaktu


Informacje uzupełniające dotyczące zaawansowania osiągania celu operacyjnego


ARKUSZ MONITOROWANIA CELU OPERACYJNEGO
III. Procesy metropolizacyjne


CS.3.3. Umacnianie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostępnej w mieście


CO.3.3.3. Możliwość zrealizowania w mieście pełnego cyklu kształcenia: szkoła 


podstawowa – liceum, w co najmniej 2 językach obcych od 2020 r.


Możliwość zrealizowania w mieście pełnego cyklu kształcenia: szkoła podstawowa – 


liceum, w co najmniej 2 językach obcych wg stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego 


[tak/nie]


Cel operacyjny 3.3.3.







Monitoring realizacji celów "Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022"


Rysunek. Obszar centralny analizowany dla CO.3.2.1.


Informacja uzupełniająca:


UWAGI METODYCZNE


Uwagi metodyczne
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 Uchwała Autor Status Realizacja 


 
9 stycznia 2020 r. 


 1. Uchwała nr XII/204/2020 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gliwice 


KD obowiązująca W realizacji 


13 lutego 2020 r. 
 2. Uchwała nr XIII/205/2020 zmieniająca 


uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice 


BZP Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą 
zgodnie z podjętą 
nową uchwałą nr 
XXII/436/2020 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 
17 grudnia 2020 r. 
w sprawie 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta 
Gliwice, która weszła 
w życie 1 stycznia 
2021 r. 


 3. Uchwała nr XIII/206/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2020 rok 


BA Wykonana  Utraciła moc 
obowiązującą ze 
względu na koniec 
roku budżetowego i 
wejście w życie 
uchwały 
nr XXII/437/2020 
Rady Miasta Gliwice z 
dnia 17 grudnia 2020 
r. w sprawie budżetu 
miasta na 2021 rok. 


 4. Uchwała nr XIII/207/2020 w sprawie 
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie umarzania, 
odraczania terminów płatności, rozkładania 
na raty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Miastu 
Gliwice oraz jego jednostkom 
organizacyjnym będącym jednostkami 
budżetowymi lub samorządowymi 
instytucjami kultury, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w 
przypadkach, w których ulga będzie 
stanowić pomoc publiczną oraz wskazania 
organów uprawnionych do udzielania ulg 


KS Wykonana Realizacja obowiązku 
wynikającego z 
ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych 
i niektórych innych 
aktów prawnych 


 5. Uchwała nr XIII/208/2020 w sprawie 
zamknięcia cmentarza komunalnego przy ul. 
Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej w Gliwicach 


MZUK Utraciła moc  W dn. 17 marca 2020 
r. wszczęte zostało 
postępowanie 
nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia 
nieważności uchwały 
w całości, jako 
sprzecznej z art. 4 
ust. 1 w zw. z art. 13 
ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów 
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normatywnych 
i niektórych innych 
aktów, w związku z 
art. 1 ust. 4 ustawy z 
dnia 31 stycznia 1959 
r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych. 
W dn. 20 marca 2020 
r. Wojewoda wydał 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze 
stwierdzające 
nieważność uchwały 
w całości. 


 6. Uchwała nr XIII/209/2020 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego fragment dzielnicy Wójtowa 
Wieś, położony po południowej stronie ulic 
Wójtowskiej i Dolnej Wsi 


PP Obowiązująca Uchwalono miejscowy 
plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 


 7. Uchwała nr XIII/210/2020 w sprawie nadania 
nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta 
Gliwice 


GE Wykonana  Uchwała została 
wykonana w dn. 9 
marca 2020 r. 
poprzez ujawnienie w 
operacie 
ewidencyjnym nazwy 
ulicy: Arkadego 
Fiedlera, 
zawiadomienie 
stosownych organów 
i jednostek 
organizacyjnych 
o wprowadzonej 
zmianie w ewidencji 
gruntów i budynków, 
zamieszczenie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego 
aktualnego spisu 
nazw ulic i placów 
miasta Gliwice, 
uzupełnienie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
wykazu nowo 
nadanych nazw ulic 
i placów miasta 
Gliwice od roku 1989, 
poinformowanie 
zainteresowanych 
o wejściu w życie 
przedmiotowej 
uchwały. 


 8. Uchwała nr XIII/211/2020 w sprawie nadania 
nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta 
Gliwice 


GE Wykonana Uchwała została 
wykonana w dn. 
9 marca 2020 r. 
poprzez ujawnienie w 
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operacie 
ewidencyjnym nazwy 
ulicy: Marii 
Czaplickiej, 
zawiadomienie 
stosownych organów 
i jednostek 
organizacyjnych 
o wprowadzonej 
zmianie w ewidencji 
gruntów i budynków, 
zamieszczenie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego 
aktualnego spisu 
nazw ulic i placów 
miasta Gliwice, 
uzupełnienie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
wykazu nowo 
nadanych nazw ulic 
i placów miasta 
Gliwice od roku 1989, 
poinformowanie 
zainteresowanych 
o wejściu w życie 
przedmiotowej 
uchwały. 


 9. Uchwała nr XIII/212/2020 w sprawie nadania 
nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta 
Gliwice 


GE Wykonana Uchwała została 
wykonana w dn. 
9 marca 2020 r. 
poprzez ujawnienie w 
operacie 
ewidencyjnym nazwy 
ulicy: Tony’ego 
Halika, 
zawiadomienie 
stosownych organów 
i jednostek 
organizacyjnych 
o wprowadzonej 
zmianie w ewidencji 
gruntów i budynków, 
zamieszczenie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego 
aktualnego spisu 
nazw ulic i placów 
miasta Gliwice, 
uzupełnienie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
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wykazu nowo 
nadanych nazw ulic 
i placów miasta 
Gliwice od roku 1989, 
poinformowanie 
zainteresowanych 
o wejściu w życie 
przedmiotowej 
uchwały. 


 10. Uchwała nr XIII/213/2020 w sprawie nadania 
nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta 
Gliwice 


GE Wykonana Uchwała została 
wykonana w dn. 
9 marca 2020 r. 
poprzez ujawnienie w 
operacie 
ewidencyjnym nazwy 
ulicy: Leonida Teligi, 
zawiadomienie 
stosownych organów 
i jednostek 
organizacyjnych 
o wprowadzonej 
zmianie w ewidencji 
gruntów i budynków, 
zamieszczenie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego 
aktualnego spisu 
nazw ulic i placów 
miasta Gliwice, 
uzupełnienie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
wykazu nowo 
nadanych nazw ulic 
i placów miasta 
Gliwice od roku 1989, 
poinformowanie 
zainteresowanych 
o wejściu w życie 
przedmiotowych 
uchwał. 


 11. Uchwała nr XIII/214/2020 w sprawie nadania 
nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta 
Gliwice 


GE Wykonana Uchwała została 
wykonana w dn. 
9 marca 2020 r. 
poprzez ujawnienie w 
operacie 
ewidencyjnym nazwy 
ulicy: Zimowa, 
zawiadomienie 
stosownych organów 
i jednostek 
organizacyjnych 
o wprowadzonej 
zmianie w ewidencji 
gruntów i budynków, 
zamieszczenie 
w Biuletynie 
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Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego 
aktualnego spisu 
nazw ulic i placów 
miasta Gliwice, 
uzupełnienie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
wykazu nowo 
nadanych nazw ulic 
i placów miasta 
Gliwice od roku 1989, 
poinformowanie 
zainteresowanych 
o wejściu w życie 
przedmiotowych 
uchwał. 


 12. Uchwała nr XIII/215/2020  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą 
i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Gliwice, 
położonej w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 
38 


GN Obowiązująca W realizacji 


 13. Uchwała nr XIII/216/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego i zawarcia z 
dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych 
umów dzierżaw nieruchomości położonej w 
Gliwicach przy ul. Waryńskiego 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – zawarto 
umowę dzierżawy  


 14. Uchwała nr XIII/217/2020 w sprawie 
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice 


ZGM Wykonana Realizacja obowiązku 
wynikającego z 
ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych 
i niektórych innych 
aktów prawnych 


 15. Uchwała nr XIII/218/2020 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXI/416/2012 z dnia 28 czerwca 
2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego za I półrocze samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
oraz samorządowych instytucji kultury 


KP Obowiązująca W realizacji 


 16. Uchwała nr XIII/219/2020 w sprawie 
przyjęcia "Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na 
lata 2020-2025” 


ZD Obowiązująca W realizacji 


 17. Uchwała nr XIII/220/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Gliwice na lata 2016-2025 


ZD Obowiązująca W realizacji 


 18. Uchwała nr XIII/221/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie miasta Gliwice 


ZD Obowiązująca Na terenie Miasta 
Gliwice funkcjonuje 
1 apteka świadcząca 
usługi w porze nocnej 
i dni wolne od pracy 
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(Apteka CITO). 
Obowiązek ustalania 
rozkładu godzin 
pracy aptek wynika 
z przepisów Prawa 
Farmaceutycznego. 


 19. Uchwała nr XIII/222/2020  zmieniająca 
uchwałę w sprawie zaproszenia do 
osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny 
repatriantów zamieszkałej na terenie 
Republiki Kazachstanu 


ZD Obowiązująca Osiedlenie 
repatriantów jest w 
trakcie realizacji 
i powinno nastąpić 
w I kw. 2021 r.  


 20. Uchwała nr XIII/223/2020  zmieniająca 
uchwałę w sprawie zaproszenia do 
osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny 
repatriantów zamieszkałej na terenie 
Republiki Kazachstanu 


ZD Obowiązująca Osiedlenie 
repatriantów jest w 
trakcie realizacji 
i powinno nastąpić 
w I kw. 2021 r.  


 21. Uchwała nr XIII/224/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i ustalania 
odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania od 
opłat, jak również trybu ich pobierania 


OPS Obowiązująca W realizacji 


 22. Uchwała nr XIII/225/2020 w sprawie 
powierzenia przez Skarb Państwa – 
Wojewodę Śląskiego miastu Gliwice na 
prawach powiatu zadania związanego 
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 
dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia 
dla członków powiatowej komisji lekarskiej 
orzekającej o stopniu zdolności do czynnej 
służby wojskowej 


SO Obowiązująca W realizacji 


 23. Uchwała nr XIII/226/2020 w sprawie 
stwierdzenia braku właściwości do 
rozpatrzenia wniosków mieszkańca 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały wraz 
z wnioskami została 
przekazana organowi 
właściwemu, o czym 
poinformowano 
wnioskodawcę 


 24. Uchwała nr XIII/227/2020 w sprawie 
stwierdzenia braku właściwości do 
rozpatrzenia skargi na działania zastępcy 
Prezydenta Miasta 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały wraz 
ze skargą została 
przekazana organowi 
właściwemu, o czym 
poinformowano 
skarżącego 


 25. Uchwała nr XIII/228/2020 w sprawie uznania 
za bezzasadną skargi na Prezydenta Miasta 
Gliwice w zakresie poprawności udzielenia 
upoważnienia do przekazywania pism do 
rozpatrzenia 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
skarżącemu 


 26. Uchwała nr XIII/229/2020 w sprawie 
podtrzymania stanowiska wyrażonego przez 
Radę Miasta Gliwice w uchwale nr 
XI/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
skarżącemu 
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Gliwicach oraz uznania za bezzasadną skargi 
na Prezydenta Miasta Gliwice dotyczącej 
sposobu załatwienia skargi na działania 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 


 27. Uchwała nr XIII/230/2020 w sprawie 
negatywnego rozpatrzenia petycji 
mieszkańców w sprawie zmiany metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
składającym petycję 


 23 kwietnia 2020 r. 


 28. Uchwała nr XIV/231/2020  zmieniająca 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice 


BZP Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą 
zgodnie z uchwałą nr 
XXII/436/2020 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 
17 grudnia 2020 r. 
w sprawie 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta 
Gliwice, która weszła 
w życie 1 stycznia 
2021 r. 


 29. Uchwała nr XIV/232/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2020 rok 


BA Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą ze 
względu na koniec 
roku budżetowego i 
wejście w życie 
uchwały 
nr XXII/437/2020 
Rady Miasta Gliwice z 
dnia 17 grudnia 2020 
r. w sprawie budżetu 
miasta na 2021 rok. 


 30. Uchwała nr XIV/233/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej 


PO Obowiązująca Ze względu na 
sytuację finansową 
podatników 
w związku z 
pandemią  
COVID-I9, w uchwale 
odstąpiono od 
naliczania opłaty 
prolongacyjnej 
w przypadku 
rozłożenia na raty lub 
odroczenia terminu 
płatności, 
stanowiących dochód 
Miasta Gliwice, 
podatków i zaległości 
podatkowych oraz 
niepodatkowych 
należności 
budżetowych o 
charakterze 
publiczno-prawnym i 
zaległości w tych 
należnościach, za 
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wyjątkiem tych 
należności, od 
których zgodnie z 
odrębnymi 
przepisami nie są 
naliczane odsetki za 
zwłokę. 


 31. Uchwała nr XIV/234/2020 w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i sposób świadczenia usług 
przez punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 


UK Utraciła moc W dn. 26 czerwca 
2020 r. zostało 
wszczęte 
postępowanie 
nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia 
nieważności uchwały 
w całości, jako 
sprzecznej z art. 6r 
ust. 3 i ust. 3b ustawy 
z dnia 13 września 
1996 roku 
o utrzymaniu 
czystości i porządku 
w gminach w związku 
z art. 7 Konstytucji 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. W dn.2 lipca 
2020 r. wydane 
zostało 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze 
stwierdzające 
nieważność uchwały 
w całości. - podjęto 
uchwałę nr 
XVI/324/2020, wobec 
której także wydano 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze 


 32. Uchwała nr XIV/235/2020 w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gliwice 


UK  Utraciła moc W dn. 27 maja 2020 r. 
wszczęte zostało 
postępowanie 
nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia 
nieważności uchwały 
w całości, jako 
niezgodnej z art. 4 
ust. 2 i ust. 2a ustawy 
z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku 
w gminach, 
w związku 2 art. 7 
Konstytucji 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. W dn. 28 
maja wydane zostało 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze 
stwierdzające 
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nieważność uchwały 
w całości. – podjęto 
nr uchwałę 
XVI/325/2020 ,wobec 
której także wydano 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze  


 33. Uchwała nr XIV/236/2020 w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Gliwice w 2020 roku 


MZUK Wykonana  Utraciła moc 
obowiązującą z dn. 
31 grudnia 2020 r.  


 34. Uchwała nr XIV/237/2020 w sprawie 
zamknięcia cmentarza komunalnego przy ul. 
Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej w Gliwicach 


MZUK Wykonana  Uchwała weszła w 
życie z dn.14 maja 
2020 r. W związku z 
powyższym, od tego 
dnia cmentarz 
komunalny przy 
ul. Pszczyńskiej 
i ul. Kopalnianej 
w Gliwicach jest 
zamknięty.  


 35. Uchwała nr XIV/238/2020 w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do 
ustalania wysokości cen i opłat za 
korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej 


MZUK Obowiązująca W dn. 22 maja 2020 r. 
wszczęte zostało 
postępowanie 
nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia 
nieważności uchwały 
w całości, jako 
sprzecznej z art. 4 
ust. 1 w zw. z art. 13 
pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 roku o 
ogłaszaniu aktów 
normatywnych 
i niektórych innych 
aktów prawnych, 
w związku z art. 4 ust. 
1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 roku o 
gospodarce 
komunalnej. W 
związku 
z przygotowaniem 
uchwały zmieniającej, 
zgodnej z uwagami 
nadzoru prawnego, 
odstąpiono od 
wydania 
rozstrzygnięcia 
nadzorczego, 
a postępowanie 
zostało umorzone. 


 36. Uchwała nr XIV/239/2020 w sprawie zmiany 
Uchwały nr XX/528/2004 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. w 
sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 


ZDM Wykonana Uchwała miała na 
celu czasowe 
obniżenie opłat z 
tytułu zajęcia pasa 
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za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych, dla których zarządcą jest 
Prezydent Miasta 


drogowego 
z przeznaczeniem na 
sezonowe 
prowadzenie 
działalności 
gastronomicznej 
i obowiązywała do 
31 grudnia 2020 r.  
W okresie jej 
obowiązywania 
Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach 
stosował wyłącznie 
nowe, obniżone 
stawki. 


 37. Uchwała nr XIV/240/2020 w sprawie 
zaopiniowania projektu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie 
pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. 


ZDM Wykonana Realizacja obowiązku 
zaopiniowania 
projektu 
rozporządzenia 
Ministra 
Infrastruktury, 
wynikającego z art. 5 
ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 
2 Ustawy z dn. 21 
marca 1985 o 
drogach publicznych, 
celem zmiany 
przebiegu DK78 (w 
związku z budową 
zachodniej 
obwodnicy miasta na 
odcinku 
od ul. Daszyńskiego 
do ul. Rybnickiej i 
zaliczenia jej do 
kategorii dróg 
krajowych). 


 38. Uchwała nr XIV/241/2020 w sprawie 
zaopiniowania projektu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia 
dróg do kategorii dróg krajowych. 


ZDM Wykonana Realizacja obowiązku 
zaopiniowania 
projektu 
rozporządzenia 
Ministra 
Infrastruktury, 
wynikającego z art. 5 
ust. 2 Ustawy z dn. 21 
marca 1985 o 
drogach publicznych, 
celem zmiany 
przebiegu DK78 (w 
związku z budową 
zachodniej 
obwodnicy miasta na 
odcinku od 
ul. Daszyńskiego do 
ul. Rybnickiej i 
zaliczenia jej do 
kategorii dróg 
krajowych). 
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 39. Uchwała nr XIV/242/2020 w sprawie nadania 
nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta 
Gliwice 


GE Wykonana Uchwała została 
wykonana w dn. 
15 maja 2020 r. 
poprzez: ujawnienie 
w operacie 
ewidencyjnym nazwy 
ulicy: Jachtowa; 
zawiadomienie 
stosownych organów 
i jednostek 
organizacyjnych 
o wprowadzonej 
zmianie w ewidencji 
gruntów i budynków; 
zamieszczenie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
aktualnego spisu 
nazw  ulic i placów 
miasta Gliwice; 
uzupełnienie w BIP 
wykazu nowo 
nadanych nazw ulic i 
placów miasta 
Gliwice od roku 1989; 
poinformowanie 
zainteresowanych 
o wejściu w życie 
przedmiotowej 
uchwały. 


 40. Uchwała nr XIV/243/2020 w sprawie 
odstąpienia od dochodzenia należności o 
charakterze cywilnoprawnym oraz ustalenia 
zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 
59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych, dotyczących 
należności pieniężnych z tytułu oddania 
nieruchomości w najem, dzierżawę lub 
użytkowanie, przypadających za okres stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii 


GN Obowiązująca Na podstawie 
uchwały udzielane są 
ulgi w spłacie 
należności 
cywilnoprawnych, 
przedsiębiorcom, 
których sytuacja 
finansowa  
pogorszyła się w 
związku z COVID-19 


 41. Uchwała nr XIV/244/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości gruntowej 
obejmującej działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 
193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188 
obręb Kozłówka, zapisanej w księdze 
wieczystej nr GL1G/00018855/4, o łącznej 
powierzchni 0,6271 ha, położonej przy ul. 
Lubelskiej, będącej własnością miasta 
Gliwice 


GN Obowiązująca W realizacji – został 
ogłoszony przetarg 


 42. Uchwała nr XIV//245/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego i zawarcie na 
czas nieoznaczony umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości 
położonej w Gliwicach przy ulicy Stanisława 
Ignacego Witkiewicza 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana - została 
zawarta kolejna 
umowa dzierżawy 
z dotychczasowym 
dzierżawcą 
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 43. Uchwała nr XIV/246/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą 
i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Gliwice, 
położonej w Gliwicach przy ul. Nad Łąkami 1 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana - została 
zawarta kolejna 
umowa dzierżawy 
z dotychczasowym 
dzierżawcą 


 44. Uchwała nr XIV/247/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą 
i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Gliwice, 
położonej w Gliwicach przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 29 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana - została 
zawarta kolejna 
umowa dzierżawy 
z dotychczasowym 
dzierżawcą 


 45. Uchwała nr XIV/248/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego i zawarcie na 
czas nieoznaczony umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą , 
nieruchomości położonej w Gliwicach przy 
ul. Żwirki i Wigury 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana - została 
zawarta kolejna 
umowa dzierżawy 
z dotychczasowym 
dzierżawcą 


 46. Uchwała nr XIV/249/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Gliwice przy ul. 
Portowej 19-21 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana - została 
zawarta kolejna 
umowa dzierżawy 
z dotychczasowym 
dzierżawcą 


 47. Uchwała nr XIV/250/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Gliwice, 
położonej w Gliwicach przy ul. Czajki 7 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana - została 
zawarta kolejna 
umowa dzierżawy 
z dotychczasowym 
dzierżawcą 


 48. Uchwała nr XIV/251/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Gliwice, 
położonej w Gliwicach przy ul. Kormoranów 
25 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana - została 
zawarta kolejna 
umowa dzierżawy 
z dotychczasowym 
dzierżawcą 


 49. Uchwała nr XIV/252/2020  w sprawie zgody 
na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat z 
dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości 
położonej w Gliwicach przy ul. Bartosza 
Głowackiego 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana - została 
zawarta kolejna 
umowa dzierżawy 
z dotychczasowym 
dzierżawcą 


 50. Uchwała nr XIV/253//2020 w sprawie 
utworzenia Szkoły Podstawowej nr 30 w 
Gliwicach, ulica Sikornik 34 


ED Wykonana Szkoła została 
utworzona i podjęła 
działalność.  


 51. Uchwała nr XIV/254/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz 
określenia granic obwodów publicznych 


ED Obowiązująca W realizacji 
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szkół podstawowych od dnia 1 września 
2019 roku 


 52. Uchwała nr XIV/255/2020 w sprawie 
utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 
w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 20 


ED Wykonana  Szkoła została 
utworzona i podjęła 
działalność. 


 53. Uchwała nr XIV/256/2020 w sprawie 
włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 w 
Gliwicach do Górnośląskiego Centrum 
Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 20. 


ED Wykonana Szkołę włączono do 
zespołu (GCE) i 
podjęła ona 
działalność.  


 54. Uchwała nr XIV/257/2020 w sprawie 
utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 
w Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a 


ED Wykonana Szkoła została 
utworzona i podjęła 
działalność. 


 55. Uchwała nr XIV/258/2020 w sprawie 
włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w 
Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a do 
Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. 
Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach 


ED Wykonana Szkołę włączono do 
zespołu (ZSS) i 
podjęła ona 
działalność. 


 56. Uchwała nr XIV/259/2020 w sprawie 
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 
kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2020 
roku 


KP Wykonana Uchwała utraciła moc 
z końcem 2020 r. 


 57. Uchwała nr XIV/260/2020 w sprawie 
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie nadania 
statutu Gliwickiemu Centrum Organizacji 
Pozarządowych 


GCOP Wykonana Realizacja obowiązku 
wynikającego z 
ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych 
i niektórych innych 
aktów prawnych 


 58. Uchwała nr XIV/261/2020 w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych PFRON na ich realizację w 2020 
r. 


OPS Wykonana Zadania na 2020 r. 
zostały zrealizowane 


 59. Uchwała nr XIV/262/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie 
Miasta Gliwice Programu "Gliwicki Senior 
65+ i 75+" 


ZD Obowiązująca Uchwała obniżyła 
dolną granicę wieku 
dla beneficjentów 
programu „Gliwicki 
Senior”. Obecnie 
uczestnikiem 
programu może być 
mieszkaniec Gliwic, 
który ukończył 60 lat. 


 60. Uchwała nr XIV/263/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie zaproszenia do 
osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny 
repatriantów zamieszkałej na terenie 
Republiki Kazachstanu 


ZD Obowiązująca Osiedlenie 
repatriantów jest w 
trakcie realizacji 
i powinno nastąpić  
w I kw. 2021 r.  


 61. Uchwała  nr XIV/264/2020 w sprawie 
przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia oraz 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w 
sprawie podwyższenia wyceny punktu za 
świadczenie usług z zakresu rehabilitacji 
dzieci w ośrodku dziennym / oddziale 
dziennym oraz o wyrównanie dysproporcji w 
finansowaniu świadczeń pomiędzy 
województwami 


ZD Wykonana Apel został 
przekazany 
wskazanym w 
uchwale adresatom 
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 62. Uchwała nr XIV/265/2020 w sprawie 
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego 


BPM Wykonana Realizacja obowiązku 
wynikającego z 
ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych 
i niektórych innych 
aktów prawnych 


 63-83. Uchwały nr XIV/266-286/2020 w sprawie 
obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstów 
jednolitych uchwał w sprawie nadania statutów 
dzielnicom 


BR Wykonane Realizacja obowiązku 
wynikającego z 
ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych 
i niektórych innych 
aktów prawnych 


 28 maja 2020 r. 


 84. Uchwała nr XV/287/2020 w sprawie przyjęcia 
stanowiska w sprawie uhonorowania 30-
lecia restytucji samorządu lokalnego w 
Polsce 


BR/BPM Wykonana W dn. 3 czerwca 2020 
r. uchwała została 
przesłana do 
Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów 


 85. Uchwała nr XV/288/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice 


BZP Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą 
zgodnie z uchwałą 
nr XXII/436/2020 
Rady Miasta Gliwice z 
dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta 
Gliwice, która weszła 
w życie 1 stycznia 
2021 r. 


 86. Uchwała nr XV/289/2020 w sprawie emisji 
obligacji komunalnych miasta Gliwice oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu 


BZP Obowiązująca W 2020 roku zostały 
wyemitowane 
wszystkie zapisane w 
Uchwale serie 
obligacji, emisję 
przeprowadził Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego. Wykup 
obligacji nastąpi 
w częściach w okresie 
od 2022 do 2030 
roku. Od 2021 roku, 
w okresach 
półrocznych, 
wypłacane będą 
odsetki od wszystkich 
serii, w wysokości 
stawki WIBOR 6M 
ustalonej na dwa dni 
robocze przed 
rozpoczęciem okresu 
odsetkowego, 
powiększonej o 
marżę. 







Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Gliwice w 2020 r. wraz z informacją nt. realizacji 
 


 87. Uchwała nr XV/290/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2020 rok 


BA Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą ze 
względu na koniec 
roku budżetowego i 
wejście w życie 
uchwały nr 
XXII/437/2020 Rady 
Miasta Gliwice z 
dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie budżetu 
miasta na 2021 rok 


 88. Uchwała nr XV/291/2020 w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych oraz 
właścicieli nieruchomości, którzy są 
zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie 
odpadów komunalnych 


UK Obowiązująca W realizacji 


 89. Uchwała nr XV/292/2020 w sprawie 
regulaminów określających zasady i tryb 
korzystania z miejskich obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej miasta Gliwic 


MZUK Obowiązująca W realizacji - 
zaktualizowano 
stawki w oparciu o 
obecnie kształtujące 
się ceny na rynku 
komercyjnym; 
realizacja obowiązku 
wynikającego z  
 art. 6 ust. 2 i 4 
ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku 
w gminach 


 90. Uchwała nr XV/293/2020 w sprawie 
pozbawienia kategorii dróg powiatowych 
niektórych ulic na terenie miasta Gliwice 


ZDM Obowiązuje 
w części 


W dn. 29 czerwca 
2020 r. wszczęte 
zostało postępowanie 
nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia 
nieważności uchwały 
w części określonej w 
§ 2 - jako sprzecznej 
z art. 2 i 7 Konstytucji 
RP w zw. z art. 10 ust. 
2 ustawy z dn. 21 
marca 1985 r. 
o drogach 
publicznych. W dn. 
2 lipca 2020 r. 
wydane zostało 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze 
stwierdzające 
częściową nieważność 
uchwały w części 
określonej w par. 2.  


 91. Uchwała nr XV/294/2020 w sprawie 
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych 
niektórych ulic na terenie miasta Gliwice 


ZDM  Utraciła moc W dn. 26 czerwca 
2020 r. wszczęte 
zostało postępowanie 
nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia 







Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Gliwice w 2020 r. wraz z informacją nt. realizacji 
 


nieważności uchwały 
w całości – jako 
niezgodnej z 6a ust. 2 
i 3 ustawy z dn. 21 
marca 1985 roku o 
drogach publicznych  
oraz art. 7 Konstytucji 
Rzeczypospolitej. 
W dn. 2 lipca 2020 r. 
wydane zostało 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody 
Śląskiego 
stwierdzające 
nieważność uchwały 
w całości. 


 92. Uchwała nr XV/295/2020 w sprawie 
zaliczenia drogi wybudowanej na terenie 
miasta Gliwice w rejonie ul. Bojkowskiej do 
kategorii dróg publicznych – gminnych oraz 
ustalenia jej przebiegu 


ZDM Obowiązująca W realizacji 


 93. Uchwała nr XV/296/2020 w sprawie 
zaliczenia drogi wybudowanej na terenie 
miasta Gliwice, włączonej do ronda w ciągu 
ul. Bojkowskiej, do kategorii dróg 
publicznych – powiatowych oraz ustalenia 
jej przebiegu 


ZDM Obowiązująca W realizacji 


 94. Uchwała nr XV/297/2020 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego przy 
ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej 


PP Obowiązująca Procedura 
planistyczna w toku. 


 95. Uchwała nr XV/298/2020 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego na 
wschód od ul. Ceramików 


PP Obowiązująca Procedura 
planistyczna w toku. 


 96. Uchwała nr XV/299/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
nowych i kolejnych umów dzierżaw na czas 
nieoznaczony z wnioskodawcami, 
nieruchomości stanowiących własność 
miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy 
ul. Kosmonautów 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – zawarto 
umowy dzierżawy 


 97. Uchwała nr XV/300/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego i zawarcia z 
dotychczasowym dzierżawcą kolejnej 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej 
w Gliwicach przy ul. Pliszki 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – zawarto 
umowę dzierżawy 


 98. Uchwała nr XV/301/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego i zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat 
z dotychczasowym dzierżawcą, 
nieruchomości położonej w Gliwicach przy 
ul. Władysława Stanisława Reymonta 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – zawarto 
umowę dzierżawy 
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 99. Uchwały nr XV/302/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na wniesienie 
nieruchomości położonej w Gliwicach przy 
ul. Akademickiej 50 jako wkład niepieniężny 
(aport) do spółki 


NA Wykonana W dn. 16 listopada 
2020r. został zawarty 
akt notarialny - 
umowa przeniesienia 
własności 
nieruchomości 
zabudowanej halą 
Arena pomiędzy 
miastem Gliwice a 
GAPR Sp. z o.o. 


 100. Uchwała nr XV/303/2020 w sprawie 
wyłączenia Szkoły Podstawowej nr 23 w 
Gliwicach z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 
w Gliwicach 


ED Wykonana Szkołę wyłączono 
z zespołu i następnie 
włączono do Zespołu 
Szkolno-
Przedszkolnego nr 16 


 101. Uchwała nr XV/304/2020 w sprawie 
włączenia Szkoły Podstawowej nr 30 w 
Gliwicach do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 
w Gliwicach 


ED Wykonana Po utworzeniu szkoły 
i podjęciu przez nią 
działalności włączono 
ją do ZSO nr 5 


 102. Uchwała nr XV/305/2020 w sprawie 
rozwiązania Zespołu Przedszkoli Miejskich 
nr 3 w Gliwicach 


ED Wykonana  Rozwiązano ZSP nr 3, 
Przedszkole nr 41 
włączono do ZSO nr 
5, a Przedszkole nr 29 
do ZSP nr 15 


 103. Uchwała nr XV/306/2020 w sprawie 
włączenia Przedszkola Miejskiego nr 41 w 
Gliwicach do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 
w Gliwicach 


ED Wykonana PM 41 włączono do 
ZSP nr 5 


 104. Uchwała nr XV/307/2020 w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 15 w Gliwicach 


ED Wykonana Utworzono ZSP nr 15 
poprzez połączenie 
w zespół PM nr 29 i 
SP nr 41 


 105. Uchwała nr XV/308/2020 w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 16 w Gliwicach 


ED Wykonana Utworzono ZSP nr 16 
poprzez połączenie 
w zespół PM nr 23 i 
SP nr 23 


 106. Uchwała nr XV/309/2020 w sprawie 
rozwiązania Zespołu Przedszkoli Miejskich 
nr 4 w Gliwicach 


ED Wykonana Rozwiązano ZPM nr 
4. Przedszkola nr 4 i 
40 włączono do ZSP 
nr 14  


 107. Uchwała nr XV/310/2020 w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 14 w Gliwicach 


ED Wykonana Utworzono ZSP nr 14 
poprzez połączenie 
PM nr 4, PM nr 40 i 
SP nr 28 


 108. Uchwała nr XV/311/2020 w sprawie 
przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 
43 z siedzibą w Gliwicach, ul. Sopocka 6, 
poprzez zmianę siedziby 


ED Wykonana Siedzibę PM nr 43 
zmieniono z ul. 
Sopockiej 6 na ul. 
Płocką 16 (w ZSO nr 
12)  


 109. Uchwała nr XV/312/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Gliwice 


ED Obowiązująca W realizacji 
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 110. Uchwała nr XV/313/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 
do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe 


ED Obowiązująca W realizacji 


 111. Uchwała nr XV/314/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz 
określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych od dnia 1 września 
2019 roku 


ED Obowiązująca W realizacji 


 112. Uchwała nr XV/315/2020 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 
Gliwice dotyczącej pełnienia obowiązków 
zarządcy cmentarza 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
skarżącemu 


 113. Uchwała nr XV/316/2020/2020 w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działania 
Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
skarżącemu 


 114. Uchwała nr XV/317/2020 w sprawie 
zmiany uchwały nr XIV/238/2020 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w 
sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta 
Gliwice do ustalania wysokości cen i opłat za 
korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej 


BPM Wykonana Uchwała została 
wykonana poprzez 
zmianę w uchwale 
nr XIV/238/2020 
zapisu dot. wejścia w 
życie 


 25 czerwca 2020 r. 


 115. Uchwała nr XVI/318/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice 


BZP Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą 
zgodnie z uchwałą nr 
XXII/436/2020 
Rady Miasta Gliwice z 
dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta 
Gliwice, która weszła 
w życie 1 stycznia 
2021 r. 


 116. Uchwała nr XVI/319/202 zmieniająca 
uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2020 rok 


BA Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą ze 
względu na koniec 
roku budżetowego i 
wejście w życie 
uchwały nr 
XXII/437/2020 Rady 
Miasta Gliwice 
z dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie budżetu 
miasta na 2021 rok 


 117. Uchwala nr XVI/320/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia jednostek 
budżetowych, które gromadzą na 
wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych 
dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i 
trybu sporządzania planu finansowego, 


BA Obowiązująca W realizacji 
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dokonywania zmian w tym planie oraz ich 
zatwierdzani 


 118. Uchwała nr XVI/321/2020 w sprawie 
udzielenia wotum zaufania Prezydentowi 
Miasta Gliwic 


BR (RM) Wykonana Rada Miasta udzieliła 
Prezydentowi Miasta 
wotum zaufania 


 119. Uchwała nr XVI/322/2020 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2019 r. 


KS Wykonana Rada Miasta 
zatwierdziła 
sprawozdanie 
finansowe wraz ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
za 2019 r. 


 120. Uchwała XVI/323/2020 w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta Gliwice z wykonania budżetu za 2019 
r. 


BR (RM) Wykonana Rada Miasta udzieliła 
Prezydentowi Miasta 
absolutorium z 
wykonania budżetu 
za 2019 r. 


 121. Uchwała nr XVI/324/2020 w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i sposób świadczenia usług 
przez punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 


UK Utraciła moc W dn. 29 lipca 2020 r. 
Śląski Urząd 
Wojewódzki 
w Katowicach wszczął 
postępowanie 
nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia 
nieważności uchwały 
w całości, jako 
sprzecznej z art. 4 
ust.2 i ust.2a ustawy 
o utrzymaniu 
czystości i porządku 
w gminach. W dn. 30 
lipca 2020 r. wydane 
zostało 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze – 
wniesiono skargę na 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze. 
Posiedzenie niejawne 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego 
odbędzie się 17 
lutego 2021 r. 


 122. Uchwała XVI/325/2020 w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gliwice 


UK Utraciła moc W dn. 29 lipca 2020 r. 
Śląski Urząd 
Wojewódzki w 
Katowicach wszczął 
postępowanie 
nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia 
nieważności uchwały 
w całości, jako 
sprzecznej z art. 6r 
ust.3 w zw. z art. 4 
ust. 2 ustawy o 
utrzymaniu czystości 
i porządku 
w gminach. W dn. 
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30 lipca 2020 r. 
wydane zostało 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze – 
wniesiono skargę na 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze. 
Posiedzenie niejawne 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego 
odbędzie się 17 
lutego 2021 r. 


 123. Uchwała nr XVI/326/2020 w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zabytkami 
miasta Gliwice na lata 2020-2023 


AB Obowiązująca W realizacji 


 124. Uchwała nr XVI/327/2020 w sprawie 
udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice 
na rok 2020 na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków 


AB Wykonana Na mocy uchwały 
prace 
konserwatorskie 
zostały wykonane do 
końca roku 2020. 
Sprawozdanie 
z wykorzystania 
przyznanej dotacji 
jest weryfikowane 
w Wydziale 
Księgowości. 


 125. Uchwała nr XVI/328/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości obejmującej 
zabudowaną działkę nr 886 obr. Nowe 
Miasto, położoną na płn. od ul. Sobieskiego 
w Gliwicach, stanowiącą własność miasta 
Gliwice 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – sprzedaż 
w drodze przetargu  


 126. Uchwała nr XVI/329/2020 w sprawie 
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami Miasta 
Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, 
obciążania oraz ich wydzierżawiania na 
okres dłuższy niż 3 lata 


GN Wykonana Realizacja obowiązku 
wynikającego z 
ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych 
i niektórych innych 
aktów prawnych 


 127. Uchwala nr XVI/330/2020 o zmianie 
uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice 
na wybrane przedsięwzięcia dotyczące 
ochrony środowiska 


ŚR Obowiązująca W realizacji 


 128. Uchwała nr XVI/331/2020 w sprawie 
wystąpienia z apelem do Prezesa Rady 
Ministrów o podjęcie działań zmierzających 
do likwidacji nielegalnie składowanych 
odpadów przy ul. Cmentarnej w Gliwicach 


ŚR Wykonana Apel został 
przekazany do 
wskazanych 
w uchwale adresatów 


 129. Uchwała nr XVI/332/2020 w sprawie 
przyjęcia apelu do Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o 
zwiększenie środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań 
powiatu oraz o zmianę przepisów 


ZD/RM Wykonana Apel został 
przekazany do 
wskazanych 
w uchwale adresatów 
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dotyczących dofinansowania turnusów 
rehabilitacyjnych 


 130. Uchwała nr XVI/333/2020 w sprawie 
stwierdzenia braku właściwości do 
rozpatrzenia odwołania od decyzji 
konkursowej 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały wraz 
z interwencją została 
przekazana do 
rozpatrzenia przez 
organ właściwy, 
o czym 
poinformowano 
nadawę 


 131. Uchwala nr XVI/334/2020 w sprawie 
pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
podmiotowi 
składającemu petycję 


 30 lipca 2020 r. 
 


 132. Uchwała nr XVII/335/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice 


BZP Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą 
zgodnie z uchwałą nr 
XXII/436/2020 Rady 
Miasta Gliwice z 
dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta 
Gliwice, która weszła 
w życie 1 stycznia 
2021 r. 


 133. Uchwala nr XVII/336/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2020 rok 


BA Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą ze 
względu na koniec 
roku budżetowego i 
wejście w życie 
uchwały nr 
XXII/437/2020 Rady 
Miasta Gliwice 
z dn.17 grudnia 2020 
r. w sprawie budżetu 
miasta na 2021 rok 


 134. Uchwala nr XVII/337/2020 o zmianie 
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty. 


UK Obowiązująca Od 1 października 
2020 r. podniesiono 
stawki opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi, dla 
zbilansowania 
systemu gospodarki 
odpadami oraz 
wprowadzono zniżkę 
dla właścicieli 
nieruchomości 
wyposażonych 
w kompostownik 


 135. Uchwała nr XVII/338/2020 w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych 


PO Obowiązująca W realizacji 
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oraz określenia warunków i trybu składania 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 


 136. Uchwala nr XVII/339/2020 w sprawie 
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych 
niektórych ulic na terenie miasta Gliwice 


ZDM Wykonana Realizacja obowiązku 
zaopiniowania 
projektu 
rozporządzenia 
Ministra 
Infrastruktury 
wynikającego z art. 5 
ust. 2 Ustawy z dn. 21 
marca 1985 o 
drogach publicznych, 
celem zmiany 
przebiegu DK78 (w 
związku z budową 
zachodniej 
obwodnicy miasta na 
odcinku od 
ul. Daszyńskiego do 
ul. Rybnickiej i 
zaliczeniem jej do 
kategorii dróg 
krajowych) 


 137. Uchwała nr XVII/340/2020 w sprawie 
określenia strefy płatnego parkowania na 
drogach publicznych oraz zasad pobierania 
opłat za parkowanie na terenie miasta 
Gliwice 


ZDM Obowiązująca Nadzór prawny 
wszczął 
postępowanie 
nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia 
nieważności uchwały 
w całości, jako 
sprzecznej z art. 13b 
ust. 5 w zw. z ust. 4 
ustawy z dn. 21 
marca 1985 r. 
o drogach 
publicznych. W dn. 
5 października 2020 
r. organ nadzoru 
umorzył 
postępowanie 
nadzorcze ze względu 
na podjęcie uchwały 
zmieniającej, 
uwzględniającej jego 
uwagi. 


 138. Uchwała nr XVII/3412020 w sprawie 
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
terenie miasta Gliwice 


GE Wykonana Uchwała została 
wykonana w dn. 
21 sierpnia 2020 r. 
poprzez: ujawnienie 
w operacie 
ewidencyjnym nazwy 
ulicy: Samborska, 
zawiadomienie 
stosownych organów 
i jednostek 
organizacyjnych 
o wprowadzonej 
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zmianie w ewidencji 
gruntów i budynków, 
zamieszczenie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
aktualnego spisu 
nazw ulic i placów 
miasta Gliwice, 
uzupełnienie w BIP 
wykazu nowo 
nadanych nazw ulic i 
placów miasta 
Gliwice od roku 1989, 
poinformowanie 
zainteresowanych 
o wejściu w życie 
przedmiotowej 
uchwały. 


 139. Uchwała nr XVII/342/2020 w sprawie 
udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice 
na rok 2020 na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków 


AB Wykonana Na mocy uchwały, 
prace 
konserwatorskie  
zostały wykonane do 
końca 2020 r.. 
Sprawozdanie  
z wykorzystania 
przyznanej dotacji 
zostało 
zaakceptowane w dn. 
19 stycznia 2021 r. 


 140. Uchwala nr XVII/343/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości gruntowych 
obejmujących: działkę nr 45/2 obręb Ligota 
Zabrska, działki o nr 36/4 oraz 37 obręb 
Ligota Zabrska, działki o nr 41 oraz 42 obręb 
Ligota Zabrska, działkę nr 39 obręb Ligota 
Zabrska oraz działkę nr 38 obręb Ligota 
Zabrska, będące własnością Miasta Gliwice 


GN Obowiązująca W realizacji – został 
ogłoszony przetarg 


 141. Uchwała nr XVII/344/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości 
obejmujących niezabudowane działki nr 
526/2 i 527/2, obręb Politechnika, położone 
przy ul. Kujawskiej w Gliwicach, stanowiące 
własność miasta Gliwice 


GN Obowiązująca W realizacji 


 142. Uchwala nr XVII/345/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości obejmującej 
działkę nr 1168 obr. Stare Miasto oraz 
działkę nr 1169 obr. Stare Miasto 
zabudowane budynkiem położonym przy ul. 
Stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach, 
stanowiącą własność miasta Gliwice 


GN Obowiązująca W realizacji 


 143. Uchwała nr XVII/346/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – zawarto 
umowę dzierżawy 
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i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Gliwice, 
położonej w Gliwicach przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 29 


 144. Uchwała nr XVII/347/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
nowych umów dzierżawy i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach pomiędzy 
ulicami Gipsową i Ustroń 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – zawarto 
umowę dzierżawy 


 145. Uchwała nr XVII/348/2020 w sprawie 
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gliwicach na rok szkolny 2020/2021 


ED Obowiązująca W realizacji 


 146. Uchwała nr XVII/349/2020 w sprawie 
określenia regulaminu otwartego konkursu 
ofert oraz kryteriów wyboru ofert na 
zapewnienie możliwości korzystania z 
wychowania przedszkolnego 
w niepublicznych przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych niepublicznych szkół 
podstawowych oraz niepublicznych innych 
formach wychowania przedszkolnego 


ED Obowiązująca W realizacji 


 147. Uchwała nr XVII/350/2020 w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych na terenie miasta Gliwice 
przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne 
i osoby fizyczne, a także trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania 


ED Obowiązująca W realizacji 


 148. Uchwała nr XVII/351/2020 w sprawie 
wyznaczenia daty wyborów do Rad Dzielnic: 
Czechowice, Ligota Zabrska, Szobiszowice, 
Wójtowa Wieś 


BR Wykonana Wybory odbyły się 
w dn. 22 listopada 
2020 r. - wybrane 
zostały Rady Dzielnic: 
Ligota Zabrska, 
Szobiszowice oraz 
Wójtowa Wieś. Rada 
Dzielnicy Czechowice 
nie została wybrana 
ze względu na brak 
wystarczającej liczby 
kandydatów. 


 149. Uchwała nr XVII/352/2020 w sprawie 
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla 
przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic: 
Czechowice, Ligota Zabrska, Szobiszowice, 
Wójtowa Wieś oraz ustalenia wysokości diet 
członków Miejskiej Komisji Wyborczej i 
obwodowych komisji wyborczych 


BR Wykonana jw. 


 150. Uchwała nr XVII/353/2020 w sprawie 
powołania Zespołu ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników w wyborach 
uzupełniających 


BR Wykonana W skład Zespołu 
powołano radnych: 
Leszka Curyłę, 
Łukasza 
Chmielewskiego 
i Grażynę Walter-
Łukowicz. Rada 
Miasta dokonała 
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wyboru ławników na 
sesji w dn. 17 grudnia 
2020 r., a Zespół 
zakończył prace. 


 151. Uchwała nr XVII/354/2020 w sprawie 
stwierdzenia braku właściwości do 
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 


BR (RM) wykonana Kopia uchwały wraz 
ze skargą została 
przekazana do 
rozpatrzenia przez 
organ właściwy, o 
czym poinformowano 
skarżącego. 


 152. Uchwała nr XVII/355/2020 w sprawie 
rozpatrzenia petycji podmiotów 
świadczących usługi hotelarskie, dotyczącej 
obniżenia wymiaru podatku od 
nieruchomości na czas trwania pandemii 
COVID-19 


BR (RM) wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
podmiotowi 
składającemu petycję 


 27 sierpnia 2020 r. 


 153. Uchwała nr XVIII/356/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice 


BZP wykonana Utraciła moc 
obowiązującą 
zgodnie z uchwałą nr 
XXII/436/2020 Rady 
Miasta Gliwice z 
dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta 
Gliwice, która weszła 
w życie 1 stycznia 
2021 r. 


 154. Uchwała nr XVIII/357/2020  zmieniająca 
uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2020 rok 


BA wykonana Utraciła moc 
obowiązującą ze 
względu na koniec 
roku budżetowego i 
wejście w życie 
uchwały nr 
XXII/437/2020 Rady 
Miasta Gliwice z 
dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie budżetu 
miasta na 2021 rok 


 155. Uchwała nr XVIII/358/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej 


PO Obowiązująca Ze względu na 
sytuację finansową 
podatników 
w związku z 
pandemią COVID-I9 
w uchwale 
przedłużono okres 
odstąpienia od 
naliczania opłaty 


 156. Uchwała nr XVIII/359/2020 w sprawie 
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Gliwice 
opłaty targowej oraz określenia wysokości 
stawek opłaty targowej 


PO Wykonana Realizacja obowiązku 
wynikającego z 
ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych 
i niektórych innych 
aktów prawnych 
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 157. Uchwała nr XVIII/360/2020 w sprawie 
wniesienia skargi do sądu 
administracyjnego na rozstrzygnięcia 
nadzorcze Wojewody Śląskiego nr 
NPII.4131.1.728.2020 oraz nr 
NPII.4131.1.730.2020 z dnia 30 lipca 2020 r. 


UK Wykonana Skarga z dn. 
31 sierpnia 2020 r. do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, 
w którym sprawy są 
prowadzone pod 
odrębnymi 
sygnaturami II SA/GI 
1298/20 i II SA/GI 
1299/20 


 158. Uchwała nr XVIII/361/2020 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód 
od linii kolejowej i na północ od ul. 
Przyszowskiej 


PP Obowiązująca Procedura 
planistyczna w toku 


 159. Uchwała nr XVIII/362/2020 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część dzielnicy Łabędy, położoną na północ 
i na zachód od linii. kolejowych 


PP Obowiązująca Procedura 
planistyczna w toku 


 160. Uchwala nr XVIII/363/2020 w sprawie 
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
terenie miasta Gliwice 


GE Wykonana Uchwała została 
wykonana w dn. 
22 września 2020 r. 
poprzez: ujawnienie 
w operacie 
ewidencyjnym nazwy 
ulicy: Fregaty, 
zawiadomienie 
stosownych organów 
i jednostek 
organizacyjnych 
o wprowadzonej 
zmianie w ewidencji 
gruntów i budynków, 
zamieszczenie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej: 
aktualnego spisu 
nazw ulic i placów 
miasta Gliwice, 
uzupełnienie w BIP: 
wykazu nowo 
nadanych nazw ulic i 
placów miasta 
Gliwice od roku 1989, 
poinformowanie 
zainteresowanych 
o wejściu w życie 
przedmiotowej 
uchwały 


 24 września 2020 r. 


 161. Uchwała nr XIX/364/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice 


BZP wykonana Utraciła moc 
obowiązującą 
zgodnie z uchwałą nr 
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XXII/436/2020 Rady 
Miasta Gliwice z 
dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta 
Gliwice, która weszła 
w życie 1 stycznia 
2021 r. 


 162. Uchwała nr XIX/365/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2020 rok 


BA wykonana Utraciła moc 
obowiązującą ze 
względu na koniec 
roku budżetowego i 
wejście w życie 
uchwały nr 
XXII/437/2020 Rady 
Miasta Gliwice z 
dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie budżetu 
miasta na 2021 rok 


 163. Uchwała nr XIX/366/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie regulaminów 
określających zasady i tryb korzystania z 
miejskich obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej miasta Gliwic 


MZUK Obowiązująca W realizacji 


 164. Uchwała nr XIX/367/2020 zmieniająca 
uchwałę Nr XVII/340/2020 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie 
określenia strefy płatnego parkowania na 
drogach publicznych oraz zasad pobierania 
opłat za parkowanie na terenie miasta 
Gliwice 


ZDM Obowiązująca W realizacji 


 165. Uchwała nr XIX/368/2020 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część dzielnicy Łabędy, położoną na 
południe od ul. Przyszowskiej. 


PP Obowiązująca Procedura 
planistyczna w toku 


 166. Uchwała nr XIX/369/2020 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część dzielnicy Łabędy, położoną na 
południe od linii kolejowej i na zachód od 
ul. Portowej 


PP Obowiązująca Procedura 
planistyczna w toku 


 167. Uchwała nr XIX/370/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego i zawarcia z 
dotychczasowym dzierżawcą kolejnej 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej 
przy ul. Rybnickiej 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – zawarto 
umowę dzierżawy 


 168. Uchwała nr XIX/371/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
kolejnej umowy dzierżawy na okres do 
trzech lat z wnioskodawcą, nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Gliwice, 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – zawarto 
umowę dzierżawy 
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położonej w Gliwicach na zachód od 
ul. Reja 


 169. Uchwała nr XIX/372/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego i zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy na czas 
nieoznaczony, z dotychczasowym 
dzierżawcą, nieruchomości położonej w 
Gliwicach przy ul. Jowisza 


GN Obowiązująca W realizacji 


 170. Uchwała nr XIX/373/2020 w sprawie 
przyjęcia "Programu Polityki Senioralnej 
Miasta Gliwice na lata 2021-2025" 


ZD Obowiązująca   W realizacji 


 171. Uchwała nr XIX/374/2020 w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach 


OPS Wykonana Powierzone zadania 
są w realizacji 


 172. Uchwała nr XIX/375/2020 w sprawie 
wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 
z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu 
§ 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. poz. 936, z 
późn.zm.) w zakresie kwot wynagrodzenia 
zasadniczego zawartych w tabeli I lit. B 
Lp.2, tiret drugie, kolumna 3 zatytułowana: 
„wynagrodzenie zasadnicze (kwota w 
złotych)”, zamieszczonej w Załączniku nr 1 
do rozporządzenia z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą 
Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1282) oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego oraz o przedstawicielach 
Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie 
Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 90 poz. 759). 


KS (RM) Wykonana Uchwała została 
wykonana, wniosek 
do Trybunału 
Konstytucyjnego 
został złożony 


 22 października 2020 r. 


 173. Uchwała nr XX/376/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice 


BZP Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą 
zgodnie z uchwałą nr 
XXII/436/2020 Rady 
Miasta Gliwice z 
dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta 
Gliwice, która weszła 
w życie 1 stycznia 
2021 r. 


 174. Uchwała nr XX/377/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2020 ro 


BA Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą ze 
względu na koniec 
roku budżetowego i 
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wejście w życie 
uchwały 
nr XXII/437/2020 
Rady Miasta Gliwice 
z dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie budżetu 
miasta na 2021 rok 


 175. Uchwała nr XX/378/2020 w sprawie 
zawarcia porozumienia międzygminnego 
dotyczącego współdziałania Gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Gliwice 
przy realizacji zadania polegającego na 
ponownym wyznaczeniu obszaru i granic 
aglomeracji Gliwice 


GW Wykonana Porozumienie zostało 
zawarte z gminą 
Pyskowice w dn. 
28 października 2020 
r. Opublikowano je 
w Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Śląskiego z 2021r. 
poz.433 


 176. Uchwała nr XX/379/2020 w sprawie 
powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii zadań z zakresu budowy, 
przebudowy i remontu wiat przystankowych 
lub innych budynków służących pasażerom 


UK Wykonana W dn. 21 stycznia 
2021 r. zostało 
podpisane 
porozumienie z GZM 
w sprawie 
powierzenia 
Górnośląsko-
Zagłębiowskiej 
Metropolii zadań 
z zakresu budowy, 
przebudowy i 
remontu wiat 
przystankowych lub 
innych budynków 
służących pasażerom 


 177. Uchwała nr XX/380/2020 w sprawie 
przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych 
stacji ładowania dla miasta Gliwice 


UK Wykonana W oparciu o Plan 
przyjęty uchwałą 
Tauron Dystrybucja 
S.A. jest zobowiązany 
do wybudowania 
stacji ładowania 
pojazdów 


 178. Uchwała nr XX/381/2020 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
położonego w rejonie ulic Jana Nowaka-
Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt Śląskich 


PP Obowiązująca Uchwalono miejscowy 
plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 


 179. Uchwała nr XX/382/2020 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
położonego w rejonie ulicy Nowy Świat 
i przedłużenia ulicy Kosów, z wyłączeniem 
fragmentu południowego 


PP Obowiązująca  Uchwalono miejscowy 
plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 


 180. Uchwała nr XX/383/2020 w sprawie 
odstąpienia od sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego w 
rejonie ulicy Nowy Świat i przedłużenia 
ulicy Kosów - w części obejmującej 
południowy fragment 


PP Wykonana Odstąpiono od 
sporządzenia 
miejskiego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
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 181. Uchwała nr XX/384/2020 w sprawie 
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
terenie miasta Gliwice 


GE Wykonana Uchwała została 
wykonana w dn. 
13 listopada 2020 r. 
poprzez ujawnienie 
w operacie 
ewidencyjnym nazwy 
ulicy: Konstantego 
Wolnego, 
zawiadomienie 
stosownych organów 
i jednostek 
organizacyjnych 
o wprowadzonych 
zmianach w ewidencji 
gruntów i budynków, 
zamieszczenie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w 
Gliwicach aktualnego 
spisu nazw  ulic i 
placów miasta 
Gliwice, uzupełnienie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
wykazu nowo 
nadanych nazw ulic 
i placów miasta 
Gliwice od roku 1989, 
poinformowanie 
zainteresowanych 
o wejściu w życie 
przedmiotowej 
uchwały 


 182. Uchwała nr XX/385/2020 w sprawie 
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
terenie miasta Gliwice 


GE Wykonana Uchwała została 
wykonana w dn. 
13 listopada 2020 r. 
poprzez ujawnienie 
w operacie 
ewidencyjnym nazwy 
ulicy: Trzcinowa, 
zawiadomienie 
stosownych organów 
i jednostek 
organizacyjnych 
o wprowadzonych 
zmianach w ewidencji 
gruntów i budynków, 
zamieszczenie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
aktualnego spisu 
nazw  ulic i placów 
miasta Gliwice, 
uzupełnienie w BIP 
wykazu nowo 
nadanych nazw ulic i 
placów miasta 
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Gliwice od roku 1989, 
poinformowanie 
zainteresowanych 
o wejściu w życie 
przedmiotowej 
uchwały. 


 183. Uchwała nr XX/386/2020 w sprawie 
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
terenie miasta Gliwice 


GE Wykonana Uchwała została 
wykonana w dn. 
13 listopada 2020 r. 
poprzez ujawnienie w 
operacie 
ewidencyjnym nazwy 
ulicy: Wiklinowa, 
zawiadomienie 
stosownych organów 
i jednostek 
organizacyjnych 
o wprowadzonych 
zmianach w ewidencji 
gruntów i budynków, 
zamieszczenie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
aktualnego spisu 
nazw  ulic i placów 
miasta Gliwice, 
uzupełnienie w BIP 
wykazu nowo 
nadanych nazw ulic i 
placów miasta 
Gliwice od roku 1989, 
poinformowanie 
zainteresowanych 
o wejściu w życie 
przedmiotowej 
uchwały. 


 184. Uchwała nr XX/387/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na darowiznę 
nieruchomości stanowiącej własność miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach w rogu ulic 
Górnej i św. Jacka, oznaczonej nr 65 
w obrębie Ligota Zabrska 


GN Obowiązująca W realizacji 


 185. Uchwała nr XX/388/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości obejmującej 
działkę nr 109 obr. Stare Miasto poł. przy 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej, al. Przyjaźni i 
ul. Berbeckiego w Gliwicach oraz działkę nr 
110 obr. Stare Miasto położoną przy ul. 
Wybrzeże Armii Krajowej w Gliwicach, 
stanowiącej własność miasta Gliwice 


GN Obowiązująca W realizacji 


 186. Uchwała nr XX/389/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
nowych i kolejnych umów dzierżaw na czas 
nieoznaczony z wnioskodawcami, 
nieruchomości stanowiących własność 


GN Wykonana Uchwala została 
wykonana - 
podpisano umowy 
dzierżawy 
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miasta Gliwice, położonych w Gliwicach na 
wschód od ulicy Skarbnika 


 187. Uchwała nr XX/390/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą 
i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Gliwice, 
położonej przy ulicy Czajki, na czas 
nieoznaczony 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – zawarto 
umowę dzierżawy 


 188. Uchwała nr XX/391/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej 
własność miasta Gliwice, położonej 
w Gliwicach przy ulicy Zygmunta Starego 


GN Wykonana Uchwala została 
wykonana - 
podpisano umowę 
dzierżawy 


 189. Uchwała nr XX/392/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej 
własność miasta Gliwice, położonej 
w Gliwicach przy ulicy Brzozowej 


GN Wykonana Uchwala została 
wykonana - 
podpisano umowę 
dzierżawy 


 190. Uchwała nr XX/393/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, nieruchomości stanowiących 
własność miasta Gliwice, położonych w 
Gliwicach na wschód od ulicy Pszczyńskiej 
oraz przy ulicy Błonie 


GN Wykonana Uchwala została 
wykonana - 
podpisano umowę 
dzierżawy 


 191. Uchwała Nr XX/394/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej 
własność miasta Gliwice, położonej 
w Gliwicach przy ulicy Toruńskiej 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – zawarto 
umowę dzierżawy 


 192. Uchwała Nr XX/395/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. 
Zygmunta Starego 19 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – zawarto 
umowę dzierżawy 


 193. Uchwała nr XX/396/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego i zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy do dnia 
16.04.2021 r., z dotychczasowym 
dzierżawcą, nieruchomości położonej w 
Gliwicach przy ulicy Lipowej 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – zawarto 
umowę dzierżawy 


 194. Uchwała nr XX/397/2020 w sprawie 
wyboru sposobu prowadzenia i formy 
wykonywania zadań własnych gminy z 
zakresu informatyzacji działalności 
związanej z realizacją zadań publicznych 


ED Utraciła moc W dn.18 listopada 
2020 r. nadzór 
prawny Wojewody 
Śląskiego wszczął 
postępowanie 
nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia 
nieważności uchwały 







Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Gliwice w 2020 r. wraz z informacją nt. realizacji 
 


w całości, jako 
sprzecznej z art. 4 
ust. 1 pkt 1 w zw. z 
art. 1 ustawy z dn. 20 
grudnia 1996 r. 
o gospodarce 
komunalnej. W dniu 
25 listopada 2020 r. 
wydane zostało 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia 
nieważności uchwały. 


 195. Uchwała nr XX/398/2020 w sprawie 
wyboru sposobu prowadzenia i formy 
wykonywania zadań własnych z zakresu 
promocji gminy 


KP Obowiązująca W realizacji 


 196. Uchwała nr XX/399/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie zaproszenia do 
osiedlenia na terenie miasta Gliwice 
rodziny repatriantów zamieszkałej na 
terenie Republiki Kazachstanu 


ZD Obowiązująca Osiedlenie 
repatriantów jest w 
trakcie realizacji 
i powinno nastąpić  
w I kw. 2021 r.  


 197. Uchwała nr XX/400/2020 w sprawie 
zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta 
Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej 
na terenie Republiki Kazachstanu 


ZD Obowiązująca Miasto złożyło 
wniosek o dotację na 
remont i wyposażenie 
mieszkania dla 
repatriantów, której 
pozyskanie jest 
warunkiem 
zaproszenia rodziny. 


 198. Uchwała nr XX/401/2020 w sprawie 
zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta 
Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej 
na terenie Republiki Kazachstanu 


ZD Obowiązująca Miasto złożyło 
wniosek o dotację na 
remont i wyposażenie 
mieszkania dla 
repatriantów, której 
pozyskanie jest 
warunkiem 
zaproszenia rodziny. 


 199. Uchwała nr XX/402/2020 w sprawie 
zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta 
Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej 
na terenie Republiki Kazachstanu 


ZD Obowiązująca Miasto złożyło 
wniosek o dotację na 
remont i wyposażenie 
mieszkania dla 
repatriantów, której 
pozyskanie jest 
warunkiem 
zaproszenia rodziny. 


 200. Uchwała nr XX/403/2020 w sprawie 
zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta 
Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej 
na terenie Republiki Kazachstanu 


ZD Obowiązująca Miasto złożyło 
wniosek o dotację na 
remont i wyposażenie 
mieszkania dla 
repatriantów, której 
pozyskanie jest 
warunkiem 
zaproszenia rodziny. 


 201. Uchwała nr XX/404/2020 w sprawie 
programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2021 


GCOP Obowiązująca  W realizacji 







Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Gliwice w 2020 r. wraz z informacją nt. realizacji 
 


 202. Uchwała nr XX/405/2020 w sprawie 
stwierdzenia braku właściwości do 
rozpatrzenia skargi na Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w 
Gliwicach 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
wraz ze skargą do 
rozpatrzenia przez 
organ właściwy, 
o czym 
poinformowano 
skarżącego. 


 203. Uchwała nr XX/406/2020 w sprawie 
rozpatrzenia petycji przedsiębiorców 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
podmiotowi 
składającemu petycję 


 204. Uchwała nr XX/407/2020 w sprawie 
negatywnego rozpatrzenia wniosku 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
do wnioskodawcy 


 26 listopada 2020 r. 


 205. Uchwała nr XXI/408/2020 w sprawie 
przyjęcia apelu do Rządu RP w sprawie 
zawarcia porozumienia w sprawie budżetu 
Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz 
Funduszu Odbudowy oraz o przyjęcie i 
uznanie kwot wynegocjowanych w tych 
dokumentach 


BRM Wykonana Apel został wysłany 
do wskazanych w 
uchwale adresatów 


 206. Uchwała nr XXI/409/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice 


BZP Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą 
zgodnie z uchwałą nr 
XXII/436/2020 Rady 
Miasta Gliwice 
z dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta 
Gliwice, która weszła 
w życie 1 stycznia 
2021 r. 


 207. Uchwała nr XXI/410/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2020 rok 


BA wykonana Utraciła moc 
obowiązującą ze 
względu na koniec 
roku budżetowego i 
wejście w życie 
uchwały nr 
XXII/437/2020 Rady 
Miasta Gliwice z 
dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie budżetu 
miasta na 2021 rok 


 208. Uchwała nr XXI/411/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej 


PO Obowiązująca Ze względu na 
sytuację finansową 
podatników 
w związku z 
pandemią 
COVID-I9 w uchwale 
przedłużono okres 
odstąpienia od 
naliczania opłaty 
prolongacyjnej 







Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Gliwice w 2020 r. wraz z informacją nt. realizacji 
 


 209. Uchwała nr XXI/412/2020 w sprawie 
wyboru sposobu prowadzenia i formy 
wykonywania zadań własnych gminy z 
zakresu gospodarki nieruchomościami 


UK Obowiązująca Przekazano zadania 
zarządzania obiektem 
pod nazwą: 
„Zachodnia Brama 
Metropolii Silesia - 
Centrum 
Przesiadkowe w 
Gliwicach” Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej 
w celu realizacji 
zadania własnego 
gminy, polegającego 
na zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb 
wspólnoty 
samorządowej 
w zakresie 
gospodarki 
nieruchomościami 


 210. Uchwała nr XXI/413/2020 w sprawie 
ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z 
dróg i ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym 


UK Obowiązująca Realizacja obowiązku 
wynikającego z art. 
130a ust. 6 ustawy 
Prawo o ruchu 
drogowym. 


 211. Uchwała nr XXI/414/2020 w sprawie 
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
terenie miasta Gliwice 


GE Wykonana Uchwała została 
wykonana w dn. 29 
grudnia 2020 r. 
poprzez: ujawnienie 
w operacie 
ewidencyjnym nazwy 
ulicy: Ekologów, 
zawiadomienie 
stosownych organów 
i jednostek 
organizacyjnych 
o wprowadzonych 
zmianach w ewidencji 
gruntów i budynków, 
zamieszczenie 
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
aktualnego spisu 
nazw ulic i placów 
miasta Gliwice, 
uzupełnienie w BIP 
wykazu nowo 
nadanych nazw ulic i 
placów miasta 
Gliwice od roku 1989, 
poinformowanie 
zainteresowanych 
o wejściu w życie 
przedmiotowej 
uchwały. 


 212. Uchwała nr XXI/415/2020 w sprawie 
udzielenia zgody na przyznanie bonifikaty 
od ustalonych Miejskiemu Zarządowi Usług 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana - jednostce 
udzielono bonifikaty 







Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Gliwice w 2020 r. wraz z informacją nt. realizacji 
 


Komunalnych w Gliwicach opłat rocznych z 
tytułu trwałego zarządu 


od opłat za trwały 
zarząd 


 213. Uchwała nr XXI/416/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego i zawarcie 
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z 
dotychczasowym dzierżawcą, 
nieruchomości położonej w Gliwicach na 
południe od ulicy Piaskowej 


GN Wykonana Uchwała została 
wykonana – zawarto 
umowę dzierżawy 


 214. Uchwała nr XXI/417/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
nowej i kolejnej umowy dzierżawy na czas 
nieoznaczony z wnioskodawcą, 
nieruchomości stanowiących własność 
miasta Gliwice, położonych w Gliwicach 
przy ulicy Jana Kasprowicza 


GN Obowiązująca W realizacji 


 215. Uchwała nr XXI/418/2020 w sprawie 
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Miasta Gliwice na rok 2021 


ZD Obowiązująca W realizacji 


 216. Uchwała nr XXI/419/2020 w sprawie 
przyjęcia Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Gliwice na lata 2021-2025 


ZD Obowiązująca W realizacji 


 217. Uchwała nr XXI/420/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie powołania Rady 
Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej 
statutu 


ZD Obowiązująca W realizacji 


 218. Uchwała nr XXI/421/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości 
wynagrodzeń przysługujących rodzinom 
zastępczym zawodowym, rodzinom 
zastępczym zawodowym pełniącym funkcję 
pogotowia rodzinnego oraz osobom 
prowadzącym rodzinny dom dziecka 


ZD Obowiązująca  Od dn. 1 stycznia 
2021 r. wzrosło 
miesięczne 
wynagrodzenie 
rodzin zastępczych 
zawodowych, 
wypłacane przez 
Centrum Pieczy 
Zastępczej i 
Wspierania Rodziny. 
Obecnie na terenie 
miasta nie 
funkcjonuje rodzinny 
dom dziecka, zatem 
jednostka nie 
wypłaca 
miesięcznego 
wynagrodzenia 
osobom 
prowadzącym 
rodzinny dom 
dziecka, planuje się, 
że rodzinny dom 
dziecka w Gliwicach 
zostanie utworzony w 
lutym 
2021 r. 


 219. Uchwala nr XXI/422/2020 w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia 


OPS Obowiązująca W realizacji 







Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Gliwice w 2020 r. wraz z informacją nt. realizacji 
 


odpłatności za pobyt w dziennych domach 
pomocy 


 220. Uchwała nr XXI/423/2020 w sprawie 
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie miasta 
Gliwice 


ZD Wykonana Realizacja obowiązku 
wynikającego z 
ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych 
i innych aktów 
prawnych 


 221. Uchwała nr XXI/424/2020 w sprawie 
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie Statutu 
Żłobków Miejskich w Gliwicach 


ŻM Wykonana Realizacja obowiązku 
wynikającego z 
ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych 
i niektórych innych 
aktów prawnych 


 222. Uchwała nr XXI/425/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych 


BR Obowiązująca W realizacji 


 223. Uchwała nr XXI/426/2020 w sprawie w 
sprawie stwierdzenia braku właściwości do 
rozpatrzenia petycji 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
wraz z petycją do 
rozpatrzenia przez 
organ właściwy, 
o czym 
poinformowano 
składającego petycję 


 224. Uchwała nr XXI/427/2020 w sprawie 
stwierdzenia braku właściwości do 
rozpatrzenia skargi na prezesa jednego z 
gliwickich stowarzyszeń 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
wraz ze skargą do 
rozpatrzenia przez 
organ właściwy, 
o czym 
poinformowano 
skarżącego. 


 225. Uchwała nr XXI/428/2020 w sprawie 
rozpatrzenia petycji 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
składającemu petycję 


 226. Uchwała nr XXI/429/2020 w sprawie 
rozpatrzenia petycji.  


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
składającemu petycję. 


17 grudnia 2020 r. 
 227. Uchwała nr XXII/430/2020 zmieniająca 


uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice 


BZP Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą 
zgodnie z uchwałą nr 
XXII/436/2020 Rady 
Miasta Gliwice 
z dn.17 grudnia 2020 
r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta 
Gliwice, która weszła 
w życie 1 stycznia 
2021 r. 


 228. Uchwała nr XXII/431/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice 
na 2020 rok 


BA Wykonana Utraciła moc 
obowiązującą ze 
względu na koniec 
roku budżetowego i 
wejście w życie 







Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Gliwice w 2020 r. wraz z informacją nt. realizacji 
 


uchwały 
nr XXII/437/2020 
Rady Miasta Gliwice 
z dn. 17 grudnia 2020 
r. w sprawie budżetu 
miasta na 2021 rok 


 229. Uchwała nr XXII/432/2020 w sprawie 
wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 
z wnioskiem o zbadanie zgodności 
przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. 
o szczególnych zasadach rozliczeń podatku 
od towarów i usług oraz dokonywania 
zwrotu środków publicznych 
przeznaczonych na realizację projektów 
finansowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
lub od państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu przez 
jednostki samorządu terytorialnego z 
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i 
Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 


KS Obowiązująca W realizacji – projekt 
wniosku do TK jest 
przygotowywany 


 230. Uchwała nr XXII/433/2020 w sprawie 
wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 
z wnioskiem o zbadanie zgodności 
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą 
Samorządu Lokalnego 


KS Obowiązująca W realizacji – projekt 
wniosku do TK jest 
przygotowywany 


 231. Uchwała nr XXII/434/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych 
technologii i innowacji 


PO Obowiązująca Przedłużono okres 
obowiązywania 
uchwały, a więc 
możliwość 
korzystanie ze 
zwolnienia z podatku 
od nieruchomości. 


 232. Uchwała nr XXII/435/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości budynków, w których 
wykonano remont elewacji lub dachu 


PO Obowiązująca Przedłużono okres 
obowiązywania 
uchwały, a więc 
możliwość 
korzystania ze 
zwolnienia z podatku 
od nieruchomości. 


 233. Uchwała nr XXII/436/2020 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Gliwice 


BZP Obowiązująca W realizacji 


 234. Uchwała nr XXII/437/2020 w sprawie 
budżetu miasta Gliwice na 2021 rok 


BA Obowiązująca W realizacji 


 235. Uchwała nr XXII/438/2020 w sprawie 
zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-
2023 


GW Obowiązująca Plan został 
opracowany przez 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 
i Kanalizacji  


 236. Uchwała nr XXII/439/2020 zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia zasad i 
warunków korzystania z przystanków 
komunikacji miejskiej na terenie Miasta 
Gliwice 


UK Obowiązująca Uchwała została 
zmieniona, ponieważ 
konieczne stało się 
dopisanie 4 
stanowisk 
przystankowych 
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wybudowanych przy 
ul. Okrężnej 


 237. Uchwała nr XXII/440/2020 w sprawie 
zawarcia porozumienia międzygminnego 
dotyczącego współdziałania Gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Smolnica 
przy realizacji zadania polegającego na 
ponownym wyznaczeniu obszaru i granic 
aglomeracji Smolnica 


GW Wykonana Porozumienie zostało 
zawarte z gminą 
Smolnica w dn. 
18 grudnia 2020 r . 


 238. Uchwała nr XXII/441/2020 w sprawie 
określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami miasta Gliwice w 
zakresie nabywania, zbywania, obciążania 
oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy 
niż 3 lata 


GN Obowiązująca 
w części 


W realizacji; W dn. 
20 stycznia 2021 r. 
nadzór prawny 
Wojewody Śląskiego 
wszczął 
postępowanie 
nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia 
nieważności uchwały 
w części określonej w 
określonej w: - § 4 
uchwały - jako 
sprzecznej z art. 4 
ust. 1 ustawy o 
ogłaszaniu aktów 
normatywnych 
i niektórych innych 
aktów prawnych i art. 
42 ustawy o 
samorządzie 
gminnym, 
- § 6 ust. 1, 2, 3 oraz 
§ 7 ust. 2, 3, 4 
załącznika uchwały – 
jako sprzecznej z art. 
2 i art. 7 Konstytucji 
RP w zw. z art. 18 ust. 
2 pkt 9 lit. a ustawy o 
samorządzie 
gminnym w zw. z art. 
34 ust. 6 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce 
nieruchomościami; 
- § 6 ust. 6 pkt 1 i 5 
załącznika do 
uchwały - jako 
sprzecznej z art. 2 
Konstytucji RP.  W 
dn. 21 stycznia 
wydane zostało 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze 
stwierdzające 
nieważność uchwały 
w ww. części. 


 239. Uchwała nr XXII/442/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności kompleksu nieruchomości 


GN Obowiązująca W realizacji 
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obejmującego: działkę nr 1334 obr. 
Sośnica, działkę nr 1335/5 obr. Sośnica 
oraz działkę nr 1335/7 obr. Sośnica 
położonego przy ul. Władysława 
Sikorskiego 66 w Gliwicach, stanowiącego 
własność miasta Gliwice 


 240. Uchwała nr XXII/443/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności kompleksu nieruchomości 
obejmującego niezabudowane działki: nr 7, 
nr 8/1, nr 18/1, nr 50/2, nr 75, nr 77, nr 
656, nr 657/2, nr 661, nr 662/4, nr 663/2, nr 
664/2, obręb Bojków Wschód, położone na 
północ od ul. Siennej w Gliwicach, 
stanowiące własność miasta Gliwice 


GN Obowiązująca W realizacji 


 241. Uchwała nr XXII/444/2020 w sprawie 
zmiany statutu Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych 


GCOP Obowiązująca W realizacji 


 242. Uchwała nr XXII/445/2020 w sprawie 
planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w 2021 r. 


OPS Obowiązująca W realizacji 


 243. Uchwała nr XXII/446/2020 w sprawie 
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego nr 
NPII.4131.1.957.2020 z dnia 25.11.2020 r. 


ED Wykonana Skarga została 
wniesiona do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego 


 244. Uchwała nr XXII/447/2020 w sprawie 
określenia kierunków rozwoju sportu w 
Gliwicach od 2021 r. 


KP Obowiązująca W realizacji 


 245. Uchwała nr XXII/448/2020 w sprawie 
stwierdzenia wyboru ławników Sądu 
Okręgowego w Gliwicach kadencji 2020-
2023 w wyborach uzupełniających 


BR Wykonana Rada Miasta wybrała 
dwóch ławników 
w głosowaniu tajnym. 
Informacja o wyborze 
ławników została 
przekazana Prezesowi 
Sądu Okręgowego 
w Gliwicach 


 246. Uchwała nr XXII/449/2020 w sprawie 
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2021 rok 


BR (RM) Obowiązująca W realizacji 


 247. Uchwała nr XXII/450/2020 w sprawie 
negatywnego rozpatrzenia petycji w 
sprawie zmiany metody naliczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 


BR (RM) Wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
składającemu petycję 


 248. Uchwała nr XXII/451/2020 w sprawie 
rozpatrzenia petycji w sprawie nagrywania 
i publicznego udostępniania przebiegu 
posiedzeń komisji Rady Miasta Gliwice 


BR (RM) wykonana Kopia uchwały 
została przekazana 
składającemu petycję 


  
Łączna suma uchwał podjętych w 2020 r. - 248 
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Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny  
dla miasta Gliwice na lata 2019 – 2021 


Podstawa prawna:  


1) art. 176 pkt 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 821 z późn. zm.), 


2) uchwała nr XLI/910/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia 
„Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Gliwice na lata 2019-2021”. 


Realizatorzy i partnerzy programu: 
1) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, 
2) Ośrodek Pomocy Społecznej, 
3) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 
4) szkoły i przedszkola, 
5) organizacje pozarządowe, 
6) placówki opiekuńczo – wychowawcze, 
7) Policja, 
8) Straż Miejska, 
9) sąd rodzinny, kuratorzy zawodowi i społeczni, 
10) Urząd Miejski, 
11) pozostali partnerzy, którzy prowadzą działania na rzecz wspierania rodziny. 


CEL STRATEGICZNY: 
Tworzenie społecznych, kulturowych i materialnych warunków do podniesienia jakości życia dziecka i rodziny. 


Cel operacyjny Przedsięwzięcia Realizacja mierników 


1. Wspieranie rodzin 
w wychowywaniu 
dzieci. 
 


a) dofinansowywanie miejsc 
w dziennych formach opieki  


nad dzieckiem do lat 3, 
 


 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dofinansował 
w formie dotacji 600 miejsc w żłobkach niepublicznych, 
zapewniono również 229*/241 miejsc w Żłobkach Miejskich 
(łącznie dofinansowano 829 miejsc), 
*w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 


 


b) udzielanie konsultacji 
i specjalistycznego poradnictwa: 
psychologicznego, 
pedagogicznego, rodzinnego 
i prawnego, 


 


 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna udzieliła łącznie 
3.950 konsultacji i specjalistycznych porad 
psychologicznych i pedagogicznych, 


 placówki oświatowe udzieliły łącznie 7.896 konsultacji 
i specjalistycznych porad, 


 Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny udzieliło 
255 konsultacji oraz porad z zakresu specjalistycznego 
poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego 
i rodzinnego, 


 Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił łącznie 899 konsultacji 
i specjalistycznych porad, 


 


c) wdrażanie programów 
prozdrowotnych, profilaktyczno – 
edukacyjnych i doskonalących 
umiejętności wychowawcze 
rodziców, 


 


 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zrealizowała 
7 programów profilaktyczno – edukacyjnych 
i doskonalących umiejętności wychowawcze rodziców 
(między innymi konferencję Rozwiedzione Dziecko, projekt 
Antydepresyjny Autobus Edukacyjny, grupę wsparcia 
dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, filmiki 
i scenariusze edukacyjne dla rodziców na fb i stronie 
internetowej o tematyce z zakresu logopedii, pracy 
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z emocjami i pracy z nastolatkiem, comiesięczne artykuły 
w MSI o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, ponadto 
pracownicy PPP napisali książkę „To będzie piękny dzień” 
będącą zbiorem tekstów edukacyjno-motywujących), 
z których łącznie skorzystało ok. 3 tyś osób, 


 Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 
rozpoczęło realizację Treningu Umiejętności 
Wychowawczych, w zajęciach wzięło udział 15 osób, 
z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną 
w kraju, wywołaną przez SARS-CoV-2, realizacja treningu 
została wstrzymana, 


 szkoły i przedszkola wdrożyły łącznie: 
- 46 programów prozdrowotnych (Akademia „Uwielbiam”,  
autorski program rozwijający inteligencję emocjonalną 
dzieci, Bieg po zdrowie, Czyściochowe przedszkole, Czyste 
powietrze wokół nas, Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu, 
działania profilaktyczne związane z Covid-19, Dzieciaki 
Mleczaki, Dziel się uśmiechem – higiena jamy ustnej, 
Ekokulturalne przedszkolaki, Emocje w przedszkolu, 
Energetyki – w czym tkwi prawdziwa siła człowieka, FASD – 
profilaktyka prozdrowotna i profilaktyka uzależnień, 
Fluoryzacja zębów, HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję, 
Jestem kompetentny. Trening umiejętności miękkich, Klub 
zdrowego przedszkolaka, Kubusiowi Przyjaciele Natury, 
Mleko (w szkole), Moda na zdrowie, Nie pal przy mnie 
proszę, Podstępne WZW (wirusowe zapalenie wątroby), 
Polsko, uśmiechaj się!, Przedszkolaki z pasją, Spotkanie 
z ekologią, Standford harmony – program o emocjach, 
Szklanka mleka, szkolne programy Gangu Fajniaków 
(edukacja ekologiczna), śniadanie na trawie, The Daily Mile 
– profilaktyka zdrowotna, trening umiejętności 
społecznych, Trzymaj formę, tygodnie ekologii, W świecie 
dziecięcych uczuć i emocji, warsztaty radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych i stresowych, warsztaty rozwijające 
umiejętności uczenia się i organizacji pracy, Warzywa 
i owoce (w szkole), Wirusoochrona, Wybierz życie – 
profilaktyka raka szyjki macicy, zbiórki szkolne – 
elektrośmieci, baterie, plastik, Zdrowie psychiczne, Zdrowo 
i sportowo z Decathlon, Zdrowo i świadomie żyję, Zdrowo 
jem zdrowo rosnę, Znamię, znam je – profilaktyka czerniaka 
Żywienie na wagę zdrowia), 
- 29 programów profilaktyczno – edukacyjnych (Akademia 
Bezpiecznego Puchatka, Bezpieczne dziecko – przyjaciel 
Sznupka, Bezpieczne wakacje, Bezpieczny Internet, Cała 
Polska czyta dzieciom, Cukierki – program wczesnej 
profilaktyki uzależnień, Debata – profilaktyka narkotykowa, 
Dzieci uczą rodziców – profilaktyka bezpieczeństwa, 
Fonoholizm uzależnienie od telefonu, Gliwickie skarby, 
Inter Act – program antydyskryminacyjny, Kampania 4U – 
postępowanie w przypadku wystąpienia ataku 
terrorystycznego, Kiszone ogórki, Korekta – profilaktyka 
alkoholowa, Masz wybór, NOE – profilaktyka narkotykowa 
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i alkoholowa, Nawigacja w kryzysie – program profilaktyki 
uniwersalnej, Nie daj się, Odpowiedzialność karna, program 
profilaktyczno – wychowawczy, Przemoc w Internecie, 
Przyjaciele Zippiego, Przystań sieci – bezpieczeństwo 
w Internecie, Smak życia czyli debata o dopalaczach, 
Smartfon – przyjaciel czy wróg?, Tort szczęścia, Zachowaj 
trzeźwy umysł, Zanim spróbujesz, Znajdź sposób na siebie 
– profilaktyka uniwersalna, 
- 6 programów doskonalących umiejętności wychowawcze 
(Bądźmy poszukiwaczami autorytetu, Bezpieczny Internet, 
Postaw na rodzinę, Przystań sieci – bezpieczeństwo 
w Internecie, szkolne programy profilaktyczno-
wychowawcze, Wpływ gier komputerowych na zachowania 
dzieci), 
w których uczestniczyło około 17.162 beneficjentów, 


 Żłobki Miejskie wdrożyły 4 programy prozdrowotne, 
profilaktyczno-edukacyjne i doskonalące umiejętności 
wychowawcze rodziców (Bezpieczny żłobek, Książka 
na miarę malucha, Rośnij zdrowo, Kształtowanie 
i utrwalanie nawyków higienicznych), w których 
uczestniczyło 375 dzieci, 


 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w ramach 
programów prozdrowotnych zorganizował:  
- zadanie w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, 
polegające na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich grup 
wiekowych na terenie dzielnicy Łabędy, 
- treninigi Tai-Chi dla mieszkańców Miasta oraz 
- prelekcję zdrowotną pt. „Rak to nie wyrok” w ramach 
„Kawiarenki Zdrowia”, 
w których wzięło udział łącznie ok. 400 osób, 


 Straż Miejska w ramach wdrażania programów 
prozdrowotnych i profilaktyczno – edukacyjnych 
zorganizowała w sierpniu 2020 r. Piknik rodzinny ze Strażą 
Miejską pn. „Zdrowo, jodowo, odjazdowo”, w którym 
wzięło udział 200 osób, 


 Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował 2 programy 
profilaktyczno – edukacyjne i doskonalące umiejętności 
wychowawcze rodziców (Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie 
oraz Usługi społeczne na start II), w których łącznie 
uczestniczyło 152 beneficjentów, 


 


d) realizowanie programów 
wzmacniających rodziny 
wielodzietne, niepełne, 
dysfunkcyjne, 
 


 Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny od marca 
2020 r. realizowało autorski projekt współfinansowany 
ze środków EFS „Wspieramy – Wzmacniamy – Rozwijamy. 
Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”, 
w których łącznie uczestniczyło 230 osób, 


 Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował 2 programy 
wzmacniające rodziny wielodzietne, niepełne 
i dysfunkcyjne (Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie, Usługi 
społeczne na start II – usługi społeczne świadczone 
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
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zamieszkujących na terenie miasta Gliwice 
współfinansowany ze środków EFS), w których 
uczestniczyło łącznie 152 beneficjentów, 


 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizował 2 
programy skierowane do rodzin wielodzietnych, - Rodzina 
3+ (realizowany w mieście od 1.01.2013 r.), do którego 
przystąpiły 102 nowe rodziny, wydano 523 nowych kart, 
oraz pozyskano 1 nowy podmiot oferujący zniżki, 
- Karta Dużej Rodziny (program ogólnopolski realizowany 
przez miasto jako zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej) z której skorzystało 191 nowych rodzin, wydano 
1.085 Kart Dużej Rodziny, 


 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zrealizowała 
6 programów wzmacniających rodziny wielodzietne, 
niepełne i dysfunkcyjne (konferencję Rozwiedzione 
Dziecko, projekt Antydepresyjny Autobus Edukacyjny, 
grupę wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, 
filmiki i scenariusze edukacyjne dla rodziców na fb i stronie 
internetowej o tematyce z zakresu logopedii, pracy 
z emocjami i pracy z nastolatkiem, comiesięczne artykuły 
w MSI o tematyce psychologiczno-pedagogicznej), 
z których skorzystało ok. 3 tyś osób, 


 w 5 gliwickich placówkach oświatowych organizowane były 
świetlice opiekuńczo-wychowawcze i realizowane były 
programy profilaktyczne wzmacniające rodziny 
wielodzietne, niepełne i dysfunkcyjne (Postaw na rodzinę, 
Zachowaj trzeźwy umysł), z których skorzystało łącznie 168 
beneficjentów, 


 


e) utworzenie 
ogólnodostępnej bazy 
placówek/instytucji/organizacj
i świadczących profesjonalną 
pomoc dla rodzin. 


 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych utworzył 
„Bazę placówek/ instytucji/ organizacji 
świadczących profesjonalną pomoc dla rodziny 
i seniorów”, która dostępna jest w Internecie pod 
adresem: https://bip.gliwice.eu/pomoc-spoleczna, 


2. Wzmacnianie funkcji 
rodziny i budowanie 
więzi rodzinnych. 
 


a) tworzenie i realizowanie 
projektów i kampanii służących 
kształtowaniu pozytywnego 
wizerunku rodziny, umacnianiu 
więzi rodzinnych oraz 
podtrzymywaniu tradycji 
rodzinnych, 


 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
zrealizowała 2 projekty (warsztaty dla rodziców 
o skutecznym wychowaniu zorganizowane 
w Biblioforum oraz grupę wsparcia dla rodziców 
dzieci z zespołem Aspergera), w których wzięło 
udział 35 beneficjentów, 


 szkoły i przedszkola zrealizowały łącznie: 
- 25 projektów/ kampanii służących kształtowaniu 
pozytywnego wizerunku rodziny, umacnianiu więzi 
rodzinnych oraz podtrzymywaniu tradycji 
rodzinnych (Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, 
Dzień Babci i Dziadka, Moje drzewo genealogiczne, 
Przerwany marsz, E-babcia i e-dziadek, Święto 
rodziny, Rodzina Rodzinie, Działalność Klubu 
Rodzica – warsztaty TUS, Grupa wsparcia – 
warsztaty dla rodziców z grup terapeutycznych, 
występy artystyczne z okazji świąt Bożego 
Narodzenia, jasełka, spotkania wigilijne, Wielka 
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Orkiestra Świątecznej Pomocy – integracja rodzin 
w ramach prac sztabu, Tradycje Świąt 
Wielkanocnych, Andrzejki, Wesoło się bawimy – 
warsztaty z propozycjami ciekawych zabaw dla 
dzieci i rodziców z grup integracyjnych, imprezy 
sportowe, Dzień sukcesu, Mały Miś w świecie 
wielkiej literatury, warsztaty zielarskie, plastyczne 
oraz zajęcia ruchowe w ramach budżetu 
obywatelskiego, Wolontariat, Pozytywna dyscyplina, 
warsztaty wspomagające rozwój emocjonalno-
społeczny, oraz uczestniczyły w 
- 5 kampaniach (Postaw na rodzinę, Nierozerwalni, 
Bądźmy poszukiwaczami autorytetu, Nie krzycz 
na mnie proszę, W święta razem), 
w których łącznie uczestniczyło 6.145 osób, 


 Komenda Miejska Policji uczestniczyła w 3 
piknikach rodzinnych, podczas których poruszano 
tematykę bezpieczeństwa i zachowań 
profilaktycznych zmierzających do ograniczenia 
i przeciwdziałania występującym zjawiskom 
patologicznym, w piknikach uczestniczyło łącznie 
600 osób,  


 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt 
Usługi społeczne na start II służący kształtowaniu 
pozytywnego wizerunku rodziny oraz umacnianiu 
więzi rodzinnych, w którym łącznie wzięło udział 
140 beneficjentó,. 


 


b) realizowanie działań mających 
na celu integrację 
międzypokoleniową, 
 


 placówki oświatowe zrealizowały łącznie 27 działań 
mających na celu integrację międzypokoleniową (obchody 
Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci i Dziadka, 
Święto Rodziny, tworzenie drzew genealogicznych, wyjście 
na cmentarz – wspomnienie najbliższych, potańcówka dla 
babci i dziadka, udział zuchów w powiatowych obchodach 
100-lecia harcerstwa na ziemiach gliwickich, festyny 
i pikniki rodzinne, spotkania okolicznościowe, kiermasze, 
Wigilijne kartki dla seniora, Jasełka i inne przedstawienia, 
film – włączenie członków rodzin do wspólnych 
przygotowań w okresie świątecznym z wykorzystaniem 
komunikacji zdalnej, koncert noworoczny, wspólne 
kolędowanie, „Szlachetna paczka”, E-babcia i E-dziadek - 
popołudniowe spotkania babć i dziadków z uczniami celem 
nauki obsługi komputera, zawody sportowe dla uczniów 
i ich dziadków, Winylowe pokolenia – wspólne warsztaty 
dla wnuków i dziadków przy muzyce i bajkach słuchanych 
z płyn winylowych, Akcja „Przerwany marsz” - skierowana 
do babć, dziadków, pradziadków, których dzieciństwo 
przypadało na czas okupacji, Szkoła pamięta, Zbiórka 
darów dla Caritas, Zbiórka darów dla osób w szpitalu 
chorych na Covid, współpraca Szkolnych Kół Wolontariatu 
z domami pomocy społecznej i hospicjum), w których 
uczestniczyło łącznie około 8.896 beneficjentów, 
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 Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadziło 
liczne działania mające na celu integrację 
międzypokoleniową, w tym: 
- 1 żywą Lekcję Historii z Sybirakami (spotkanie gliwickiej 
młodzieży z Sybirakami, w trakcie którego odbyła się 
projekcja filmu wraz z prezentacją i interpretacją przez 
osoby zesłane na Sybir oraz wspólna debata), 
- 1 jasełka dla seniorów, 
- 1 spotkanie sąsiedzkie przy tężni połączone z animacjami 
i zabawami dla całych rodzin, 
- 1 bal karnawałowy połączony z warsztatem tworzenia 
masek karnawałowych, 
- 3 spotkania sąsiedzkie połączone z sadzeniem roślin 
i zakładaniem ogródków na tyłach kamienic w obrębie 
Dzielnicy Baildona, 
-2 spotkania w ramach akcji „Zielono Mi”, w trakcie których 
odbywała się wymiana sadzonek roślin, 
- 3 spotkania sąsiedzkie połączone ze strojeniem choinek 
w otwartej przestrzeni na Dzielnicy Baildona 
z wykorzystaniem ozdób wykonanych z wcześniej 
otrzymanych zestawów, 
- 1 rozdawanie pakietów kreatywnych do wspólnego 
spędzania czasu wolnego w domu podczas lockdownu 
w postaci zestawów rękodzielniczych, plastycznych 
i minigier planszowych, 
- 1 Konkurs wiedzy o Dzielnicy Baildona w postaci 
krzyżówki, 
-1 Kiermasz rękodzieł i podarowanych towarów, połączony 
z animacjami i warsztatami rękodzielniczymi, 
zorganizowany w celu zbierania środków na cel 
charytatywny (wsparcie na leczenie mieszkańca dzielnicy), 
- 89 spotkań w ramach klubów zainteresowań w Klubie 
Osiedlowym (spotkania dyskusyjne, rękodzielnicze, 
majsterkowanie, gry planszowe), 
w których wzięło udział ok. 500 beneficjentów, 


3. Tworzenie 
warunków 
do prawidłowego 
rozwoju dzieci 
i młodzieży 


a) dożywianie dzieci i młodzieży 
w szkołach i przedszkolach, 


 


 W 24 placówkach oświatowych (szkoły i przedszkola) miało 
miejsce dożywianie dzieci i młodzieży, z pomocy w formie 
dożywiania skorzystało 3598 uczniów i przedszkolaków, 


 Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia w postaci 
dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach 
dla 471 beneficjentów,  


 
b) prowadzenie dla dzieci zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
 


 Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 
przeprowadziło 11 warsztatów dla Szkolnych Klubów 
Wolontariatu z zakresu diagnozy lokalnych potrzeb, analizy 
realizowanych zadań oraz planowania projektów, w których 
łącznie uczestniczyło 147 beneficjentów, 


 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przekazał środki 
finansowe 11 szkołom na prowadzenie świetlic opiekuńczo 
– wychowawczych dla dzieci pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych, z udziału w zajęciach świetlicowych 
skorzystało 286 dzieci, 
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 placówki oświatowe prowadziły 9 rodzajów zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych: 
- zajęcia sportowe (w tym SKS, judo, szermierka, siatkówka, 
koszykówka, szachy, pływanie, hokej, zajęcia 
dla cheerleaderek), 
- zajęcia artystyczne (w tym wokalno – instrumentalne, 
nauka gry na gitarze, zajęcia chóru szkolnego, teatralne, 
taneczne, rytmika, plastyczne, origami, klub szydełkowy, 
fotograficzne, zajęcia z rękodzieła), 
- zajęcia techniczno-informatyczne (w tym komputerowe, 
z zakresu programowania, z dziedziny robotyki, 
z modelarstwa lotniczego), 
- zajęcia rozwijające zainteresowania, uzdolnienia 
i wrażliwość (patriotyczne, turystyczne, czytelnicze, 
kulinarne, wolontariat, spotkania zuchów), 
- kółka przedmiotowe (matematyczne, polonistyczne, 
językowe, historyczne, przyrodnicze), 
- zajęcia terapeutyczne (w tym arteterapia, muzykoterapia, 
bajkoterapia, terapia wad postawy, zajęcia logopedyczne, 
biofeedback), 
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno - 
wspomagające, rewalidacyjne, zajęcia wyrównawcze 
dla obcokrajowców, 
- zajęcia z przedmiotów maturalnych, przygotowanie 
do olimpiad i konkursów przedmiotowych, 
- zajęcia z uczniem zdolnym, 
w których uczestniczyło łącznie około 7.734 uczniów, 


 6 placówek wsparcia dziennego (w tym 4 prowadzone 
na zlecenie miasta) prowadziło zajęcia pozaszkolne dla 322 
dzieci: Świetlica Animator prowadzona przez 
Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju 
Młodzieży, do której uczęszczało 30 dzieci, Świetlica 
opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci i młodzieży 
prowadzona przez Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Gliwicach, do której uczęszczało 30 
dzieci, Placówka wsparcia dziennego prowadzona przez 
Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy, 
z której skorzystało 35 dzieci, Placówka wsparcia dziennego 
TRAMPOLINA prowadzona w formie pracy podwórkowej 
w dzielnicach: Łabędy, Sośnica, Szobiszowice, Osiedle 
Baildona oraz okolicach ul. Chorzowskiej i Świętokrzyskiej 
przez Fundację SPORT-TRAVEL, do których łącznie 
uczęszczało 174 dzieci. Placówki, które nie były 
prowadzone na zlecenie miasta to Placówka wsparcia 
dziennego w formie pracy podwórkowej prowadzona przez 
Stowarzyszenie GTW w dzielnicach Zatorze i Wójtowa 
Wieś/Ostropa, do której uczęszczało 23 dzieci oraz 
Świetlica Św. Rity prowadzona przez Fundację Świętej Rity, 
do której uczęszczało 30 wychowanków. 
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c) organizowanie wypoczynku 
letniego i zimowego dla dzieci 
i młodzieży, 
 


 17 szkół zorganizowało wypoczynek letni i zimowy 
(półkolonie letnie i zimowe, kolonie letnie, zimowiska, 
obozy sportowe, zimowy rajd turystyczny) dla 1.114 
uczniów, 


 Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił wypoczynek na 
kolonii letniej w Korbielowie dla 6 dzieci, organizowanej 
przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach, 


 Miejski Zarząd Usług Komunalnych zorganizował letni 
wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie Piłkarskiego 
Lata z MZUK, Lekkoatletycznego Lata z MZUK, 
Koszykarskiego Lata z MZUK oraz Lata w skateparku 
dla 322 beneficjentów, 


 Centrum Pieczy Zastępczej i Wpierania Rodziny 
zorganizowało wypoczynek dla 125 dzieci w formie 
zimowiska w Szklarskiej Porębie oraz kolonii letnich 
w Milówce dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem, 
a także skierowało grupę 15 dzieci na kolonie letnie 
profilaktyczne organizowane przez Kuratorium Oświaty, 


 


d) tworzenie, rozbudowa 
i modernizacja bazy sportowo – 
rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży, 
 


 w placówkach oświatowych zostało rozbudowanych 
i zmodernizowanych 15 obiektów sportowo – 
rekreacyjnych oraz powstały 4 nowe obiektów dla dzieci 
i młodzieży, 


 Miejski Zarząd Usług Komunalnych zbudował 
i zmodernizował 16 baz sportowo - rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży (w tym place zabaw, siłownie 
zewnętrzne, halę widowiskowo-sportową w Sośnicy), 


 Żłobki Miejskie przeprowadziły modernizację placów 
zabaw w Oddziale III przy ul. Żeromskiego 26a, 


 


e) propagowanie wśród dzieci, 
młodzieży zdrowego i aktywnego 
stylu spędzania wolnego czasu 
poprzez wspieranie sportu i 
rekreacji oraz organizowanie 
imprez o tym charakterze, 
 


 placówki oświatowe wspierały sport i zdrowy styl życia 
poprzez uczestniczenie oraz zorganizowanie różnego 
rodzaju przedsięwzięć, w których uczestniczyło łącznie 
10.758 osób: 
- wydarzenia promujące zdrowy i aktywny styl życia (dzień 
sportu, Dzień Dziecka na sportowo, tydzień na sportowo, 
Europejski Tydzień Sportu, dzień zdrowego żywienia – 
zdrowe śniadanie, tydzień zdrowia, maraton zdrowia), 
- zajęcia i treningi sportowe (sks, siatkówka, koszykówka, 
piłka nożna, futsal, hokej (na trawie), jazda na rolkach, tenis 
stołowy, judo, akrobatyka, zumba, fitness, joga, zajęcia 
na siłowni, zajęcia pływackie, ćwiczenia na zdrowy 
kręgosłup, nordic walking, zajęcia taneczne, zajęcia zespołu 
cheerleaderek, gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika, 
sportowe przerwy – aktywności fizyczne uczniów w czasie 
przerw między lekcjami), 
- wyjścia i wyjazdy sportowo-rekreacyjne (wyjścia 
na lodowisko, wyjścia na curling, wyjazdy narciarsko-
snowboardowe, zjeżdżanie na nartach i sankach, rajdy 
rowerowe, wycieczki krajoznawcze, spacery, podchody, 
zajęcia i zabawy o ogrodzie przedszkolnym), 
- imprezy i zawody biegowe (bieg w stulecie bitwy 
warszawskiej, The Daily Mile – codziennie jedna mila, Bieg 
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po ćmoku, Mikołajkowy bieg po zdrowie, IX Gliwicki Bieg 
Orkiestrowy, Akcja biegowa wspierająca młodzież 
uzależnioną, IV Bieg Erazmusa), 
- zawody/ turnieje/ olimpiady/ konkursy sportowe (Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar SASP, Ogólnopolski Turniej Piłki 
Ręcznej, Międzyszkolna Liga Futsalu chłopców, Gliwicka 
Liga koszykówki, Mistrzostwa Gliwic w piłce siatkowej, 
Szkolny Turniej Siatkówki Jedynek, Turniej o Puchar 
Dyrektora ZSET w siatkówce plażowej, II Integracyjny 
Międzyszkolny Turniej Ringo, Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodziczek w Judo, Konkurs sportowy 
„Najlepszy z najlepszych”, Memoriał Lekkoatletyczny Sęka – 
Mistrzostwa Gliwic, Igrzyska Młodzieży i Dzieci, Spartakiada 
mikołajkowa, Impreza „Świąteczny tor przeszkód 
w wodzie”, konkurs „Wyzwanie sportowe w okresie 
pandemii”), 


 - akcje, programy, wydarzenia promujące sport i zdrowy 
styl życia (28 Olimpiada promująca zdrowy styl życia, 
Ogólnopolski program „Trzymaj formę”, Akcja „Zdrowo 
i sportowo z Decathlon”, Program „Aktywne dziecko, 
aktywny rodzic”, Warsztaty „Włącz Aktywność 
ze Sławomirem Szmalem”, zajęcia survivalowe dla uczniów 
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, rozmowy 
i pogadanki o znaczeniu sportu i aktywności dla zdrowia 
w ramach szkolnych programów wychowawczo-
profilaktycznych), 


 Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 
zorganizowało wyjście integracyjne wychowanków Domów 
Dziecka, rodzin biologicznych i rodzin zastępczych 
na turniej koszykówki Polska-Izrael rozgrywany w Arenie 
Gliwice oraz udział wychowanków Domów Dziecka w Lekcji 
wf z Mistrzem – siatkarką Moniką Brzostek, 


 Wydział Kultury i Sportu zrealizował łącznie 115 
przedsięwzięć sportowych (treningi, turnieje, mecze, 
zawody, rajdy piesze, jazda na rolkach, deskorolkach 
i hulajnogach, biegi, marsz nordic walking, zawody 
w rowerowej jeździe na czas, w tym wraz z organizatorami 
wiodącymi SzKS „Muszkieter” – Szermierczy 
Międzynarodowy Turniej „Muszkieter-Trophy”, Gliwickim 
Stowarzyszeniem Modelarzy Lotniczych – Mistrzostwa 
Polski Modeli Latających Małych Form i Latających 
Skrzydeł, LOK Biurem Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego – 
Otwarte Mistrzostwa LOK 2020 (w żeglarstwie), GKS Piast 
Gliwice – Puchar Juniorów Młodszych w szpadzie dziewcząt 
i chłopców, Mistrzostwa Śląska Młodzików w lekkiej 
atletyce, I Puchar Polski Juniorów Młodszych z Gliwic 
na Olimpiadę, 24 Międzynarodowy Turniej dla dzieci 
Gwiazdka ze Szpadą, Gliwickim Stowarzyszeniem 
Modelarzy Lotniczych – Regionalny Festiwal Latawcowy 
„Święto Latawca”, Śląskim Związkiem Piłki Nożnej – Turniej 
finałowy halowej ligi podokręgu Zabrze, SiKReT Gliwice – 
Mistrzostwa Gliwic w narciarstwie alpejskim dla uczniów 
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szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
przedszkolaków oraz z Uczniowskim Klubem Sportowym 
„Kometa” – zawody sportowo-rekreacyjne w badmintonie),  
w których wzięło udział około 13.500 osób, 


 


f) organizowanie przedsięwzięć 
kulturalnych skierowanych do 
dzieci  i młodzieży, 
 
 


 placówki oświatowe zorganizowały i przeprowadziły łącznie 
około 13 rodzajów przedsięwzięć kulturalnych, w których 
uczestniczyło około 7.993 dzieci, w tym: 
- wyjścia do kina, teatru, muzeum, filharmonii, MDK, 
- oglądanie przedstawień teatralnych on-line, 
- wirtualne zwiedzanie wystaw, galerii, muzeów, 
- udział w Młodzieżowej Akademii Filmowej „MAFIA”, 
- udział w spotkaniach, warsztatach, zajęciach, projektach 
(spotkania z Filharmonią Śląską, warsztaty w Willi Caro, 
Winylowe pokolenia – warsztaty dla dzieci i dziadków, 
zajęcia „Spotkanie z kulturą”, lekcje muzealne, projekt 
edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”, ABC dobrego 
wychowania), 
- akademie i uroczystości szkolne (np. Dzień Patrona, 
akademia z okazji Dnia Niepodległości), 
- imprezy okolicznościowe (bale karnawałowe, koncerty 
noworoczne, obchody dnia języków obcych, Dzień Ziemi), 
- imprezy i akcje charytatywne, 
- organizacja i udział uczniów w konkurach (literackich, 
czytelniczych, plastycznych, fotograficznych, kolęd 
i pastorałek, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej), 
- organizowanie wystaw (w tym podczas Gliwickiej Art 
Nocy, przedstawień, pokazów talentów (np. tanecznych 
czy sportowych), koncertów, 
- redagowanie gazetki szkolnej, 
- organizowanie akcji promujących naukę i edukację 
(Odkrywcy Świata – tydzień nauki, Mam zawód – mam 
przyszłość), 
- przedsięwzięcia promujące czytelnictwo 
(międzynarodowy projekt czytelniczo-ekologiczny „Czytam 
z klasą”, narodowe czytanie, Sztafeta z „Panem 
Tadeuszem” - akcja promująca najbardziej znane polskie 
dzieła literackie, „Promuję czytanie” – filmiki nagrywane 
przez uczniów, konkurs czytelniczy „Randka z książką”), 


 Wydział Kultury i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna, 
Muzeum, Teatr Miejski, NGO oraz ich partnerzy 
zorganizowali łącznie 2.612 przedsięwzięć kulturalnych 
(koncerty, warsztaty plastyczne i muzyczne, imprezy 
okolicznościowe, lekcje muzealne, spotkania edukacyjne, 
animacje, wystawy, gry i zabawy, mobilne gry miejskie, 
teatrzyki, seanse filmowe, konkursy plastyczne i wokalne, 
spotkania autorskie, ogólnopolskie projekty jak np. XIX 
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Festiwal Winter 
Reggae, cykl Muzeum (się) kręci!, wystawa Sto lat 
w Gliwicach, Książka na koniec lata, „Otwarty Salon 
Muzyczny” edycja IV, Ogólnopolski Festiwal Wokalny Osób 
z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany Mikrofon”, 
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Industriada, V Międzynarodowy Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego „Polish Happy Jazz Fest 2020”, Koncert 
plenerowy Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu 
„Na pożegnanie lata”, Miniaturowa Polska 2020 – Świat 
wokół kolei, spektakl online pt.: „Akwarele z podróży”, cykl 
warsztatów teatralnych online), w których uczestniczyło 
łącznie około 282.000 osób, 


 Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 
zorganizowało spotkanie z dziećmi i młodzieżą mające 
na celu stworzenie muralu zakrywającego nieestetyczny 
napis w przestrzeni publicznej połączone z animacjami, 
w którym wzięło udział 20 beneficjentów, 


 


g) zwiększenie dostępności 
do dóbr kultury, sportu 
i wypoczynku dla rodzin 
ubogich i wielodzietnych. 


 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizował 
2 programy skierowane do rodzin wielodzietnych, 
do programu Rodzina 3+ (realizowanego w mieście 
od 1.01.2013 r.) przystąpiły 102 nowe rodzin, 
wydano 523 nowych kart, oraz pozyskano 1 nowy 
podmiot oferujących zniżki (łącznie jest ich 92), 
z Karty Dużej Rodziny (programu ogólnopolskiego 
realizowanego przez miasto jako zadanie zlecone 
z zakresu administracji rządowej) skorzystało 191 
nowych rodzin, wydano 1085 Kart Dużej Rodziny, 


 Szkoła Podstawowa nr 29 zorganizowała bezpłatne 
zajęcia na basenie Olimpijczyk dla 45 uczniów 
z klas III-VI, 


 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 została 
zorganizowana Biblioteka dla dorosłych, 


4. Poprawianie 
funkcjonowania 
rodziny zagrożonej 
dysfunkcją i rodziny 
dysfunkcyjnej. 


a) prowadzenie w rodzinie wczesnej 
interwencji w sytuacjach 
kryzysowych, 
 


 Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził 54 wczesne 
interwencje, którymi zostało objętych 54 osób,  


 
b) zabezpieczenie schronienia dla 
osób będących w kryzysie, 
 


 Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił schronienie 69 
beneficjentom: 40 osobom (16 dorosłym i 24 dzieciom) 
w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 
oraz 51 osobom (25 dorosłym i 26 małoletnim) w hostelu 
prowadzonym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 22 
osoby skorzystały ze schronienia zarówno w Hostelu jak 
i w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. 


 


c) wspomaganie rodziny 
przeżywającej trudności 
w prawidłowym wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych 
poprzez przyznanie pomocy w 
postaci: asystenta rodziny, placówki 
wsparcia dziennego, 


 Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 148 
rodzinom przyznało pomoc w postaci asystenta rodziny oraz 
27 rodzinom pomoc w postaci placówki wsparcia dziennego, 


 6 placówek wsparcia dziennego zapewniło opiekę 
i wychowanie 322 dzieciom, 


 
d) intensyfikacja działań asystentów 
rodzin poprzez prowadzenie 
systematycznej i bezpośredniej 


 w 11 rodzinach asystent rodziny zakończył prowadzenie 
pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych z uwagi na uzyskaną przez 
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pracy z rodziną przeżywającą 
trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych, 


nich poprawę w sprawowaniu opieki nad dziećmi,  


 
e) rozwijanie różnorodnych form 
placówek wsparcia dziennego, 


 6 placówek wsparcia dziennego zapewniło opiekę 
i wychowanie 322 dzieciom, 


 


f) organizowanie spotkań dla rodzin 
mających na celu wymianę ich 
doświadczeń oraz zapobieganie 
izolacji, 
 
 
 


 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadziła grupę 
wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, 
w ramach której zorganizowano 6 spotkań, w których 
uczestniczyło 15 osób, 


 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 
zorganizowało 4 spotkania integracyjne dla rodzin, w celu 
zapoznania rodziców i nawiązania współpracy między nimi, 
w trakcie spotkań miały miejsce warsztaty adaptacyjne, 
występy dzieci, zabawy integracyjne, w spotkaniach wzięło 
udział ok. 200 osób, 


 
g) prowadzenie z rodziną mediacji 
i działań terapeutycznych, 
 


 Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny prowadziło 
4 terapie rodziny dla 16 osób oraz 1 mediację dla 2 osób, 


 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przeprowadziła 
25 mediacji, w których uczestniczyło 80 beneficjentów oraz 
12 działań terapeutycznych, w których brały udział 42 osoby, 


 Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził działania 
terapeutyczne dla 25 rodzin, 


 12 placówek oświatowych wykazało prowadzenie zajęć 
terapeutycznych dla 469 beneficjentów, 


 


h) realizowanie programów 
z zakresu przeciwdziałania przemocy 
i uzależnienia skierowanych do 
dzieci, młodzieży i rodziców, 
 


 szkoły zrealizowały 46 programów z zakresu 
przeciwdziałania przemocy i uzależnienia 
skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców, 
w których uczestniczyło łącznie około 13.590 
beneficjentów (Agresja i przemoc w rodzinie, 
Antymina, ARS – czyli jak dbać o miłość, 
Bezpieczeństwo w czasie wolnym w okresie pandemii, 
Bezpieczny Internet, Bieg po zdrowie, Cukierki – 
program wczesnej profilaktyki uzależnień, 
Cyberprzemoc, Debata – program profilaktyki 
uzależnień, Dialog przeciw alkoholowi „Nie piję”, 
Dzień Bezpiecznego Internetu, Energetyki – w czym 
tkwi prawdziwa siła człowieka?, FASD, Inter Act – 
program antydyskryminacyjny, Kiszone Ogórki – 
program profilaktyki uniwersalnej, Korekta, Miejski 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Narkotyki i dopalacze – zagrożenia 
życia i osobowości, Nawigacja w kryzysie, Nie daj się, 
Nie pal przy mnie proszę!, Noe, Nowe narkotyki – 
poradnik dla nauczycieli , Odpowiedzialność karna, 
Patoklimaty, Program wzmacniania rodziny, Przemoc 
międzyrówieśnicza, Przemoc w rodzinie, Rola 
pracowników oświaty w promocji zdrowia 
psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom 
autodestrukcyjnym u młodzieży – poradnik dla 
nauczycieli , Smaki życia - czyli debata o dopalaczach, 
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Smartfon – przyjaciel czy wróg?, Spotkania 
ze Sznupkiem, Stop hejtowi w sieci, Stop przemocy, 
szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, The 
Daily Mile, Tort szczęścia, Trzymaj formę, Udział 
w grupach roboczych „Niebieska karta”, Warsztaty 
edukacyjne dla uczniów dotyczące przemocy 
w rodzinie, Warsztaty radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych i stresowych, Wiem, Potrafię, Chcę, 
Wsparcie psychologa dla dorosłych, Wyjść poza 
schemat - spektakl w ramach problematyki 
wychowawczo-profilaktycznej, Zachowaj trzeźwy 
umysł, Znajdź sposób na siebie), 


 Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował 3 programy 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w których 
wzięło udział łącznie 20 beneficjentów (Grupa edukacyjno-
informacyjna dla osób doświadczających przemocy, Program 
edukacyjno-korekcyjny dla osób stosujących przemoc, 
Program psychologiczno-terapeutyczny). Ponadto, 
do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie wpłynęło 281 Niebieskich Kart, 
utworzono i powołano 235 grup roboczych celem 
rozpoznania sytuacji rodzinnej, łącznie procedurą Niebiskiej 
Karty objętych było 381 rodzin, z czego 233 rodziny były 
rodzinami z dziećmi, 


 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w przekazał 
placówkom oświatowym środki na zakup programów 
profilaktycznych, 


 Komenda Miejska Policji przeprowadziła:  
- 23 warsztaty profilaktyczne dla uczniów V klas szkół 
podstawowych z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, w których uczestniczyło 477 uczniów (podczas 
spotkań dzieci otrzymały długopisy z numerem telefonu 
zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111), 
- 63 spotkania z młodzieżą szkół podstawowych, średnich 
i branżowych oraz ich rodzicami dot. odpowiedzialności 
za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, w których wzięło udział 2.072 uczniów 
i rodziców, 
- 49 spotkań dzielnicowych z nauczycielami, młodzieżą 
i radami osiedlowymi, w których uczestniczyły 203 osoby, 


 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przygotowała 2 
tematy w ramach warsztatów profilaktycznych w szkołach, 
wysłała do szkół film edukacyjny z zakresu przeciwdziałania 
przemocy oraz przygotowała 3 scenariusze lekcji 
wychowawczych i warsztatów dla uczniów, odnotowano 1700 
wyświetleń strony, na której zamieszczone były opracowane 
materiały, 


 Miejski Zarząd Usług Komunalnych przeprowadził 16 
spotkań z młodzieżą szkolną w ramach warsztatów z zakresu 
profilaktyki uzależnień organizowanych w Izbie Wytrzeźwień, 
w których uczestniczyło około 400 uczniów, 
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5. Podniesienie 
jakości 
świadczonych usług 
w zakresie pomocy 
dziecku i rodzinie. 
 


a) organizowanie szkoleń 
i konferencji z zakresu udzielania 
wsparcia dla przedstawicieli 
instytucji pomagających dziecku 
i rodzinie mających na celu 
doskonalenie umiejętności 
profesjonalnego 
i wieloaspektowego wspierania 
rodzin, 


 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przeprowadziła 1 
konferencję on-line, mającą 11 tyś wyświetleń, 


 placówki oświatowe zorganizowały łącznie 7 szkoleń 
i konferencji, w których uczestniczyły 92 osoby,  


 Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 
zorganizowało 4 szkolenia, w których uczestniczyło 85 
beneficjentów. 


 


b) umożliwienie kadrom 
realizującym zadania z zakresu 
pomocy dziecku i rodzinie 
podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych poprzez udział 
w szkoleniach i konferencjach, 
 


 42 pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
uczestniczyło łącznie w 42 szkoleniach i konferencjach 
podnoszących ich kompetencje zawodowe, 


 711 pracowników placówek oświatowych wzięło udział w 169 
konferencjach i szkoleniach, 


 20 osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej 
uczestniczyło w 3 szkoleniach i konferencjach, 


 21 pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny wzięło udział w 7 szkoleniach i konferencjach, 


 


c) doskonalenie i rozwijanie 
współpracy pomiędzy 
przedstawicielami instytucji 
i organizacji pomagającymi 
dziecku i rodzinie. 


 


 szkoły stale współpracują z: 
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną celem dokonania 
diagnozy psychologiczno–pedagogicznej uczniów, 
przeprowadzenia konsultacji psychologicznych, terapii 
psychologicznej dzieci i młodzieży, uczestniczenia 
w szkoleniach i warsztatach skierowanych do uczniów, 
nauczycieli, rodziców, wydawania przez poradnię opinii 
i orzeczeń w celu udzielenia uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi właściwej pomocy, 
- Zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie poprzez udział w posiedzeniach grup 
roboczych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, 
- Sądem Rejonowym poprzez wymianę informacji 
z kuratorami społecznymi i zawodowymi na temat sytuacji 
rodzinnej uczniów, przekazywanie informacji na temat 
sytuacji szkolnej uczniów oraz zaangażowania rodziców 
w postępy edukacyjne dzieci, informowanie sądu 
o zaniedbaniach rodzicielskich, 
- Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny celem 
wymiany informacji w zakresie funkcjonowania rodzin 
zastępczych, sporządzania opinii dot. sytuacji szkolnej 
uczniów wychowywanych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 
w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych, 
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu rozeznania sytuacji 
środowiskowych uczniów, uzyskania pomocy materialnej 
dla potrzebujących rodzin, dofinansowania do gorących 
posiłków, wsparcia dla uczniów i ich rodzin w sytuacjach 
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kryzysowych, prowadzenia wspólnych działań 
interwencyjnych i naprawczych, sporządzania dla ośrodka 
opinii na temat sytuacji szkolnej uczniów, 
- Policją, do której szkoły zgłaszają przypadki naruszenia 
regulaminu szkoły oraz demoralizującego zachowania 
uczniów, wspólnie z policjantami są przeprowadzane 
rozmowy dyscyplinujące i motywujące uczniów, w sytuacjach 
trudnych wychowawczo, kryzysowych podejmowane 
są wspólne działania interwencyjne, naprawcze, mediacyjne, 
ponadto Policja na terenie szkół przeprowadza zajęcia 
warsztatowe dla uczniów (np. z zakresu odpowiedzialności 
prawnej nieletnich, czy przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie), 
- Strażą Miejską, która przeprowadza patrole terenu 
okołoszkolnego, prelekcje dla dzieci i młodzieży oraz spotyka 
się z gronem pedagogicznym, 
- Urzędem Miejskim celem przyznania uczniom stypendiów 
za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe, przekazania 
wyprawki szkolnej oraz informowania o nierealizowaniu 
przez młodzież obowiązku nauki, 
- Miejskim Zarządem Usług Komunalnych, który na terenie 
Izby Wytrzeźwień przeprowadza zajęcia warsztatowe dla 
młodzieży, 
- Caritas Diecezji Gliwickiej, w ramach zbiórek darów dla 
potrzebujących, w tym poprzez realizację akcji „Dar Juniora 
dla Seniora”, 
- Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia 
„SZANSA", które przeprowadza na terenie szkół program 
profilaktyczny NOE, Debata oraz Korekta, 
- Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, które 
przeprowadza dla młodzieży zajęcia warsztatowe dot. 
profilaktyki uzależnień i do którego kierowani są uczniowie 
w celach konsultacyjnych i diagnostycznych, 
- Śląskim Centrum Profilaktyki, które przeprowadziło 
warsztaty profilaktyczne dla uczniów, 
- Górnośląskim Stowarzyszeniem „Familia” w Gliwicach, które 
prowadzi zajęcia z zakresu poradnictwa i profilaktyki, 
- Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji 
Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” w Gliwicach, w ramach 
profilaktyki dla uczniów oraz konsultacji dla rodziców, 
- Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach 
w ramach organizowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci, 
młodzieży i rodziców, 
- Fundacją Arka Noego w ramach zajęć profilaktycznych dla 
młodzieży oraz kierowania na terapię indywidualną, 
- Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w zakresie 
kierowania uczniów na konsultacje, 
- Stowarzyszeniem Wiosna poprzez udział w ogólnopolskim 
projekcie społecznym „Szlachetna Paczka”, 


 Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
uczestniczył w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownicy 
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poradni uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych 
powoływanych przez niniejszy zespół, a także brali udział 
w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 
w ramach kampanii społecznej organizowanej przez 
Fundację JIM. Książka napisana przez pracowników Poradni 
„To będzie piękny dzień”, będąca zbiorem tekstów 
edukacyjno-motywujących została przekazana do Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji oraz do 
placówek oświatowych.  


 Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny podjęło 21 
działań wspólnie z przedstawicielami innych instytucji 
i organizacji pomagającymi dziecku i rodzinie, w formie 
spotkań, imprez oraz działań promocyjnych, m.in. 
- podjęto współpracę na rzecz organizacji zimowego obozu 
wypoczynkowego w Szklarskiej Porębie w ramach dorocznej 
inicjatywy Turniej za 1 Uśmiech, 
- zorganizowano spotkanie pracowników CPZiWR 
z kuratorami zawodowymi Sądu Rejonowego w Gliwicach 
mające na celu wymianę praktyk we wspólnym obszarze 
pracy z rodziną, 
- we współpracy z Fundacją Diakonii im. Matki Ewy 
zorganizowano Świąteczną Akcję Motywacja Gliwice 2020, 
w celu przekazania pomocy żywnościowej i wsparcia 
psychoemocjonalnego dla mieszkańców Gliwic. 


 
 


Z analizy zebranych danych wynika, że cele i przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w niniejszym 
programie zostały zrealizowane. 


sporządziła: Agnieszka Dudko - inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
data sporządzenia: 29.03.2021 r. 


zaakceptowała: Agnieszka Paszta - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
data zaakceptowania:  30.03.2021 r. 


zatwierdziła: Aleksandra Wysocka - Zastępca Prezydenta Miasta 
data zatwierdzenia: 30.03.2021 r. 
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Sprawozdanie z realizacji programu 
usuwania wyrobów zawierających 


azbest 
 


1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest 
Obowiązek opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbestwynika z zapisów 
„Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” przyjętegoUchwałą Rady Ministrów 
Nr 122/09 z dnia 14 lipca 2009, zmienioną uchwałą Nr 39/2010Rady Ministrów z dnia 15 marca 
2010 r. 


2. Cele Programu 
Do podstawowych celów programu należy: 


 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 


 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu 
na terenie kraju, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 


Cele te należy osiągnąć w perspektywie długoterminowej (do 2032 roku). 
W „Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” nie zostały określoneterminy 
uchwalania Programu i osiągania wyznaczonych celów, poza 2032 rokiem (dotego czasu ma być 
usunięty azbest z terytorium Polski).  
Cele te zostaną osiągniętepoprzez sukcesywne usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających 
azbest.Dokument ten nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego, nie może nakładać 
nawłaścicieli nieruchomości żadnych obowiązków. 


2. Działania realizowane w 2020 r. 
 Gmina realizuje obowiązki wynikające z rozporządzeń dotyczących azbestu m.in.: 


 na podstawie informacji otrzymanych od osób posiadający wyroby zawierające 
azbest na terenie swojej nieruchomościaktualizowana jest Baza Azbestowa, 
stanowiąca jedno z narzędzi monitorowania zadań wynikających z Programu 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Baza ta prowadzona jest przez 
Ministerstwo Rozwoju, aktualnie administrowana przez SmallGIS Sp. z o.o.  


 Dane dotyczące wyrobów azbestowych na terenie miasta Gliwice (stan na koniec 2020 roku) 
wg Bazy Azbestowej: 


 Ilość zinwentaryzowana: 7 993 786 kg (od pierwszej inwentaryzacji 
przeprowadzonej w 2012 r.) 


 Ilość unieszkodliwiona: 3 571 784 kg 
 Ilość pozostała do unieszkodliwienia: 4 422 002 kg. 
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Sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 


„Bezpieczne Gliwice” w roku 2020 
 


1. Podstawa prawna 


Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920): 
 Art. 12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: 


9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego. 


2. Informacje ogólne 


Nadrzędną ideą Programu Bezpieczne Gliwice jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, 
wspieranie finansowania służb porządku publicznego, a także kształtowanie i promocja właściwych postaw w 
sytuacjach zagrożenia. Na te cele składają się określone poniżej cele operacyjne programu: 


 Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta poprzez ograniczenie liczby 
przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. 


 Wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w miejscach publicznych i w miejscu 
zamieszkania. 


 Podnoszenie poziomu świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania 
przestępczości. 


 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
 Wzrost bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów. 
 Przeciwdziałanie patologiom społecznym – alkoholizmowi, narkomanii, przemocy domowej. 
 Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych. 
 Kształtowanie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa. 
 Kreowanie właściwych zachowań. 


Realizacja przyjętych w programie zadań przynosi korzyści mieszkańcom Gliwic w postaci wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa, ograniczenia skali przestępczości i zjawisk patologicznych oraz eliminowania innych zagrożeń. 
Program integruje i włącza w działania jednostki państwowe, samorządowe, powiatowe służby, inspekcje i 
straże, środowiska lokalne oraz inne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny na 
terenie miasta. Przyjmuje się, że dla osiągnięcia zakładanych celów niezbędne jest podniesienie wzrostu 
świadomości społecznej w zakresie wspólnego działania dla poprawy bezpieczeństwa, przeciwdziałania 
przestępczości oraz innym zagrożeniom. Umożliwia się zatem mieszkańcom aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym, reagowanie na zjawiska patologiczne i działania wśród lokalnych społeczności oraz propagowanie 
właściwych postaw. 


Ze względu na duży zakres oraz długofalowość program należy traktować jako zadanie stałe, rozłożone na lata 
2018-2021. Jednocześnie ma charakter otwarty i dynamiczny, w związku z czym może być aktualizowany i 
przystosowywany do zaistniałych sytuacji i potrzeb oraz zdiagnozowanych sytuacji i nowych niebezpieczeństw. 


Program finansowany jest ze środków budżetowych podmiotów uczestniczących w jego realizacji lub ze 
środków budżetowych miasta Gliwice. 


Główne obszary działania to: 


1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscach zamieszkania. 
2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. 
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3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
4. Bezpieczeństwo imprez masowych. 
5. Bezpieczeństwo w sytuacjach katastrof i wydarzeń nadzwyczajnych. 
6. Przemoc w rodzinie. 
7. Współpraca z mieszkańcami. 


Podmioty uczestniczące w realizacji zadań: 


 Urząd Miejski w Gliwicach 
 Komenda Miejska Policji w Gliwicach 
 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 
 Straż Miejska w Gliwicach 
 Centrum Ratownictwa Gliwice 
 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
 Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach 
 Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach  
 Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  
 Miejskie jednostki oświatowe 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 
 Centrum Pieczy Zastępczej i Pomocy Rodzinie w Gliwicach 
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach 
 Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o. 
 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gliwicach 
 Ochotnicze Straże Pożarne 
 Żandarmeria Wojskowa w Gliwicach  
 Rozgłośnie radiowe 
 Rady Osiedlowe 
 Organizatorzy imprez masowych 
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3. Zadania realizowane w 2020 r. 


3.1.  Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscach zamieszkania 


Zadania Zrealizowane przedsięwzięcia Podmioty realizujące 


Systematyczna analiza zagrożeń 
bezpieczeństwa i potrzeb 


społeczności lokalnych pod 
względem bezpieczeństwa 


Analiza zagrożeń oraz wymiana informacji 
pomiędzy współpracującymi służbami i innymi 
podmiotami  


Wszystkie podmioty 


Okresowa ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno-
epidemiologicznego i sanitarno-weterynaryjnego 


Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 


Powiatowy Lekarz Weterynarii  
 


Depopulacja pogłowia dzików w formie odstrzału 
sanitarnego w celu obniżenia zagrożenia 
wystąpienia choroby afrykańskiego pomoru świń 


Powiatowy Lekarz Weterynarii 


Prowadzenie działań interwencyjnych związanych 
z występowaniem dzików na terenach 
zurbanizowanych  


Centrum Ratownictwa Gliwice 


Zapobieganie i ograniczenie skali 
oraz skutków najbardziej 
uciążliwych przestępstw 


Akcja Nie reagujesz, akceptujesz – cykl spotkań dla 
młodzieży i dorosłych 


Komenda Miejska Policji  


Rozwijanie systemu 
monitorowania miejsc 


zagrożonych przestępczością, w 
oparciu o koncepcję modernizacji 


i rozwoju monitoringu 


Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu 
wizyjnego w oparciu o informacje o miejscach 
zagrożonych przestępczością (nowe punkty 
kamerowe w Wilczym Gardle, w rejonie tężni 
solankowej oraz w Parku Chrobrego, a także 
rozbudowa punktów operatorskich w 
Komisariatach II i III) 


Śląska Sieć Metropolitalna 


Wyposażenie budynku przy ul. Zygmunta Starego 
19 w infrastrukturę teletechniczną oraz system 
monitoringu wewnętrznego na potrzeby nowo 
otwartej przychodni przy Szpitalu Miejskim nr 4 


Śląska Sieć Metropolitalna 


Udział w spotkaniach zespołu zadaniowego ds. 
miejskiego monitoringu wizyjnego - omawianie 
bieżących kwestii dotyczących funkcjonowania 
systemu monitoringu, ustalenia potrzeb w 
zakresie modernizacji i rozbudowy 


Śląska sieć Metropolitalna   
Centrum Ratownictwa Gliwice  


Straż Miejska 
Komenda Miejska Policji 
 Zarząd Dróg Miejskich  


Stały monitoring oraz regularne kontrole miejsc 
szczególnie zagrożonych przestępczością, np. 
rejonu Placu Piastów 


Komenda Miejska Policji  
Straż Miejska 


Stałe usprawnianie współpracy ze 
służbami ratunkowymi oraz 


innymi podmiotami w zakresie 
wzajemnego informowania i 


reagowania 


Opracowywanie comiesięcznych analiz stanu 
bezpieczeństwa na terenie miasta w oparciu o 
informacje pozyskane z KMP 


Centrum Ratownictwa Gliwice 
Komenda Miejska Policji 


Udział przedstawiciela samorządu w 
posiedzeniach zespołu zadaniowego KMP ds. 
koordynacji działań zewnętrznych  


Centrum Ratownictwa Gliwice 
Komenda Miejska Policji 


Straż Miejska 


Prowadzenie akcji informujących 
o metodach zapobiegania 


przestępstwom przeciwko mieniu 


Szkolenia i prezentacje aplikacji Moja komenda 
oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 


Komenda Miejska Policji  


Znakowanie i rejestracja rowerów Straż Miejska  


Poprawa bezpieczeństwa poprzez 
zwiększenie liczby patroli Policji 


Funkcjonowanie systemu dodatkowych służb 
patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy 
KMP w godzinach pozasłużbowych 


Urząd Miejski  
Centrum Ratownictwa Gliwice 


Komenda Miejska Policji  
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3.2.  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 


Zadania Zrealizowane przedsięwzięcia Podmioty realizujące 
Ograniczenie liczby przestępstw i 


wykroczeń w szkołach oraz  
w bezpośrednim otoczeniu 


placówek oświatowych 


Kontrole otoczenia placówek oświatowych Straż Miejska 


Edukacja dzieci i młodzieży  
w zakresie działań 
profilaktycznych 


Publikacje krótkich filmów profilaktycznych oraz 
serii nagrań z TV Imperium w ramach projektu 
Bezpieczeństwo w sieci 


Komenda Miejska Policji  


Prelekcje dotyczące pierwszej pomocy w 
placówkach oświatowych  


Straż Miejska 


Pogadanki z uczniami na temat zagrożeń 
występujących w trakcie sezonów letniego i 
zimowego oraz sposobów bezpiecznego 
spędzania czasu wolnego 


Miejskie jednostki oświatowe 


W ramach akcji Bezpieczne wakacje pogadanki 
dotyczące bezpiecznych zachowań podczas 
przebywania nad wodą, poruszania się 
rowerem; przypominanie numerów alarmowych 


Straż Miejska 
Komenda Miejska Policji 


Spotkania z uczniami, uczestnikami zimowego 
wypoczynku i kadrą pedagogiczną w szkołach, 
przedszkolach i miejscach organizowania 
półkolonii 


Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej 


Prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne 
udostępniane przez portal Facebook oraz kanał 
dostępny w serwisie youtube.pl oraz seria 
nagrań z TV Imperium adresowanych do 
nauczycieli, uczniów i rodziców w ramach akcji 
Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje, Kręci mnie 
bezpieczeństwo nad wodą 


Komenda Miejska Policji  


Kolportaż materiałów profilaktycznych w 
ramach akcji Strażnicy Dzieciom podczas wizyt 
w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach 


Straż Miejska 


W okresie pracy stacjonarnej realizowano 
szkolne programy i konkursy  wychowawczo-
profilaktyczne takie jak: Smartfon – przyjaciel czy 
wróg, czyli jak żyć w świecie nowych technologii, 
Aktywne dziecko - aktywny rodzic, Trzymaj 
formę, Twoje dane – twoja sprawa, Śnieżny 
dialog, Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku, 
prelekcje z okazji Międzynarodowego Dnia 
zapobiegania przemocy wobec dzieci 


Miejskie jednostki oświatowe 


Realizacja działań skierowanych 
do dzieci i młodzieży 


podejmujących tematykę agresji i 
uzależnień  


Rozpowszechnianie multimedialnych 
materiałów edukacyjnych w ramach projektu 
Przeciw mowie nienawiści – część pierwsza 
warsztatów w Oświęcimiu skierowanych do 
policjantów, nauczycieli i młodzieży związanych 
z przeciwdziałaniem propagowaniu faszyzmu i 
innych ustrojów totalitarnych 


Komenda Miejska Policji  


Pogadanki i zajęcia online na temat 
cyberprzemocy, bieżących spraw 
wychowawczych prowadzone przez 
wychowawców, pedagogów i nauczycieli 


Miejskie jednostki oświatowe 


Organizacja warsztatów w szkołach, diagnoza i 
terapia indywidualna. Przekazanie szkołom 
scenariuszy zajęć podejmujących tematykę 
agresji i uzależnień 


Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna  
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Realizacja programu edukacyjnego wśród 
młodzieży, rodziców i opiekunów w zakresie 
profilaktyki uzależnień ARS, czyli jak dbać o 
miłość, w celu ograniczenia używania substancji 
psychoaktywnych 


Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny 


Dystrybucja broszur i ulotek w związku z 
ogólnopolską kampanią społeczną Nie pozwól 
odlecieć swojemu szczęściu, której celem jest 
zwiększenie wiedzy na temat skutków 
zdrowotnych używania substancji 
psychoaktywnych, a także ograniczenia ich 
stosowania 


Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny 


W okresie pracy stacjonarnej realizowano w 
szkołach pogadanki, warsztaty, projekcje 
filmów, lekcje wychowawcze poświęcone 
uzależnieniom, np.: Smak życia, czyli debata o 
dopalaczach, Zaplątani w sieci, Profilaktyka 
uzależnień wśród młodzieży,  Wolni od 
uzależnień, Nie pal przy mnie, proszę, Dialog 
przeciw alkoholowi, Nie piję 


Miejskie jednostki oświatowe 


Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży  


W ramach akcji Ferie zimowe na sportowo 
organizacja półkolonii sportowych dla dzieci (70 
uczestników) 


Urząd Miejski 
Organizacje pozarządowe 


Wakacje na sportowo - obóz sportowy dla 
dzieci w czasie wakacji (100 uczestników) 


Urząd Miejski 
Organizacje pozarządowe 


Ferie zimowe i letnie na sportowo - zajęcia 
sportowe dla dzieci (69 uczestników) 


Urząd Miejski 
Organizacje pozarządowe 


OK - Oblicza Kultury – warsztaty kulturalne wraz 
z ćwiczeniami kreatywnymi dla młodzieży w 
czasie wolnym od zajęć. 


Urząd Miejski 
Organizacje pozarządowe 


Organizacja zajęć sportowych, wycieczek, 
warsztatów dla dzieci w czasie wakacji Gliwickie 
Lato w Mieście - III edycja (52 uczestników) 


Urząd Miejski 
Organizacje pozarządowe 


Dary polskich podziemi – organizacja spotkań 
mających na celu poznanie regionu i miejsc 
związanych z wydobyciem węgla, połączonych z 
warsztatami profilaktycznymi dla dzieci z rodzin 
zagrożonych wykluczeniami społecznymi (20 
uczestników) 


Urząd Miejski 
Organizacje pozarządowe 


Harcerskie wakacje 2020 - obozy dla dzieci i 
młodzieży połączone z poznaniem dyscyplin 
sportowych, zajęciami artystycznymi, nauką 
praktycznych umiejętności przydatnych na co 
dzień wraz z nauką pierwszej pomocy (150 
uczestników) 


Urząd Miejski 
Organizacje pozarządowe 


Moda na zdrowie - warsztaty i eko-pikniki dla 
dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców 
dotyczące profilaktyki zdrowotnej opartej na 
prawidłowym odżywianiu się (200 uczestników) 


Urząd Miejski 
Organizacje pozarządowe 


Baśniowa szkoła teatru - warsztaty kompetencji 
kulturalnych i społecznych dzieci z dzielnic 
peryferyjnych wraz z prezentacjami spektakli 


Urząd Miejski 
Organizacje pozarządowe 


Organizacja warsztatów muzycznych online 
Gospelowy chór dla każdego oraz stworzenie 
chóru online (30 uczestników) 


Urząd Miejski 
Organizacje pozarządowe 
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3.3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 


Zadania Zrealizowane przedsięwzięcia Podmioty realizujące 


Eliminowanie zagrożeń  
w ruchu drogowym oraz   


dążenie do zmniejszenia liczby ofiar 
zdarzeń drogowych 


Kontrola przestrzegania zasad uczestnictwa w 
ruchu drogowym 


Komenda Miejska Policji  


Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego Zarząd Dróg Miejskich  
Usprawnianie układu komunikacyjnego 
miasta i poprawa infrastruktury   


Zarząd Dróg Miejskich  


Stały monitoring prawidłowości działania 
sygnalizacji świetlnej, sprawności 
oznakowania drogowego 


Zarząd Dróg Miejskich  


 


Poprawa skuteczności działania 
służb kształtujących 


bezpieczeństwo w ruchu drogowym  


Rozbudowa systemu monitoringu w rejonie 
newralgicznych skrzyżowań drogowych 


Zarząd Dróg Miejskich   


Budowa i modernizacja punktów pomiaru 
ruchu (ul. Bojkowska przed Rondem 
Zesłańców Sybiru oraz ul. Okrężna w rejonie 
przejazdu kolejowego, Chorzowska-
Knurowska oraz Nowy Świat-Sikornik) 


Zarząd Dróg Miejskich   


Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki 
wąskotorowej, wykonanie dodatkowej 
warstwy wierzchniej ścieżki rowerowej wraz z 
zagospodarowaniem terenu przystanku 
rowerowego w rejonie ul. Bojkowskiej oraz 
modernizacja nawierzchni szlaku rowerowego 
w Bojkowie 


Urząd Miejski   


Modernizacja oświetlenia na ul. Królewskiej 
Tamy na odcinku od ul. Baildona do ul. 
Robotniczej, przebudowa oświetlenia na ul. 
Piramowicza, budowa oświetlenia na ul. 
Szmaragdowej, budowa 3 ulicznych lamp 
solarnych doświetlających przejścia dla 
pieszych przy ul. Daszyńskiego, doświetlenie 
przejść dla pieszych przy ul. Tylnej i Wiślanej, 
dobudowa naświetlacza na ul. Dzionkarzy w 
celu doświetlenia pump tracku 


Urząd Miejski   


Edukacja prawna w celu 
kształtowania świadomego i 


kulturalnego uczestnika ruchu 
drogowego (w tym  


upowszechnianie zasad 
ratownictwa drogowego i zasad 


udzielania pierwszej pomocy) 


Spotkania edukacyjne z udziałem pieszych i 
rowerzystów Bezpieczny Sk8park, Road Safety 
Days, Bezpieczny rowerzysta, Bezpieczny 
biegacz 


Komenda Miejska Policji   


Spotkania i pogadanki skierowane do 
młodzieży i motocyklistów MotoMikołaje 


Komenda Miejska Policji   


Nagranie materiałów video przeznaczonych 
dla kierowców 16+, motocyklistów i innych 
uczestników ruchu dotyczące bezpieczeństwa 
drogowego, np. Flash dla lokalnej telewizji – 
lewoskręt, Motocyklowe czwartki. 
Przygotowanie artykułów prasowych 
skierowanych do kierowców Kierowco! Zwolnij 
i żyj!, Motocyklisto, rowerzysto – bądź 
bezpieczny na drodze, Nietrzeźwi kierujący 


Komenda Miejska Policji   


Akcja SMART WALK w ramach działań 
Bezpieczny pieszy - dystrybucja ulotek 
związanych z bezpieczeństwem oraz 
artykułów odblaskowych dla dzieci, młodzieży 
i seniorów 


Komenda Miejska Policji   


Realizacja projektu ukierunkowanego na 
bezpieczeństwo w rejonie przejść dla pieszych 
Pewnym krokiem do celu 50+ 


Komenda Miejska Policji   
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Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej dla wszystkich grup 
wiekowych 


Straż Miejska  


Akcja #ŚwiećOdblaskiem oraz Akcja Błysk – 
kolportaż odblasków wśród mieszkańców 


Straż Miejska  


Prowadzenie fanpage’u MINI-KOMISARIAT na 
portalu społecznościowym Facebook, 
rozpowszechnianie stron internetowych, 
plakatów, autorskich filmów profilaktycznych, 
bieżących informacji 


Komenda Miejska Policji   


 


3.4. Bezpieczeństwo imprez masowych 


Zadania Zrealizowane przedsięwzięcia Podmioty realizujące 


Koordynacja działań służb 
porządkowych oraz bieżąca 


współpraca wszystkich podmiotów 
odpowiedzialnych za zabezpieczenie 


imprezy masowej 


Wzmożone patrole policji i straży miejskiej w 
rejonach odbywania się imprez masowych  


Komenda Miejska Policji 
Straż Miejska 


Rozbudowa monitoringu z uwzględnieniem 
okolic obiektów sportowych - budowa 
punktów w rejonie hali widowiskowo-
sportowej Arena 


Śląska Sieć Metropolitalna 


Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej w obiektach 
użyteczności publicznej 


Wydawanie opinii i zezwoleń oraz 
prowadzenie lustracji obiektów i miejsc 
organizacji imprez masowych 


Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej  


Komenda Miejska Policji 
Urząd Miejski  


Organizatorzy imprez masowych 
Prowadzenie działań 


profilaktycznych, edukacja prawna, 
kształtowanie właściwych postaw  


Prelekcje w szkołach i przedszkolach na 
temat bezpieczeństwa  


Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej 


Miejskie jednostki oświatowe  


 


3.5. Bezpieczeństwo w sytuacjach katastrof i wydarzeń nadzwyczajnych 


Zadania Zrealizowane przedsięwzięcia Podmioty realizujące 


Zapewnienie skutecznego 
reagowania na zgłoszenia o 


zdarzeniach 


Doskonalenie współpracy poszczególnych 
podmiotów w zakresie współdziałania w 
sytuacjach kryzysowych 


Wszystkie podmioty 


Działalność Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego  


Członkowie PZZK 


Całodobowe zapewnienie funkcjonowanie 
Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 


Centrum Ratownictwa Gliwice 


Działania prewencyjne w zakresie 
zapobiegania i ograniczania skutków 


zagrożeń 


Kontrole w budynkach, obiektach 
budowlanych w zakresie przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych, oceny 
zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej rozwiązań technicznych 
zastosowanych w obiektach,ustalania 
spełnienia wymogów bezpieczeństwa w 
zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej, 
rozpoznawania możliwości i warunków 
prowadzenia działań ratowniczych 


Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej  


Przegląd kąpielisk pod kątem 
bezpieczeństwa osób przebywających na 
terenie akwenów wodnych  


Straż Miejska 
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Wydawanie opinii i zezwoleń dotyczących 
obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży 


Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej  


Edukacja młodzieży szkolnej w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej 


Pogadanki na temat zagrożeń, zasad 
udzielania pomocy w nagłych przypadkach, 
zasad zgłaszania interwencji, respektowania 
zakazów (np. zakazu palenia traw i liści), 
sposobów zapobiegania zagrożeniom (np. 
zaczadzeniu), poruszanie zagadnień 
dotyczących zasad bezpiecznej ewakuacji, 
zachowania na wypadek pożaru w lesie, 
bezpieczeństwa nad wodą 


Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej  


Popularyzacja ochrony 
przeciwpożarowej oraz promocja 


PSP podczas organizowanych 
konkursów, imprez i festynów 


Wizyty w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, 
pokazy sprzętu strażackiego 


Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej  


 


3.6.  Przemoc w rodzinie 


Zadania Zrealizowane przedsięwzięcia Podmioty realizujące 


Diagnoza zjawiska przemocy 
w rodzinie 


Rozpoznawanie i monitorowanie sytuacji 
ofiar przemocy w rodzinie oraz oceny ryzyka 
zagrożenia i ich bezpieczeństwa 
(monitorowano sytuację rodzinną w 381 
rodzinach objętych procedurą Niebieska 
Karta) 


Ośrodek Pomocy Społecznej  


Udzielanie pomocy rodzinie  
w kryzysie 


Poradnictwo specjalistyczne i rodzinne oraz 
konsultacje rodzin w kryzysie w formie 
wsparcia telefonicznego, przez WhatsApp, 
Skype oraz w razie konieczności osobiście 
(objęto poradnictwem 669 rodzin) 


Ośrodek Pomocy Społecznej  


Prowadzenie grupy edukacyjno-
informacyjnej dla osób doświadczających 
przemocy (5 osób) oraz grupy edukacyjno-
korekcyjnej dla osób stosujących przemoc (9 
osób) 


Ośrodek Pomocy Społecznej  


Udzielanie schronienia w sytuacjach 
kryzysowych – schronienie w Hostelu (51 
osób, w tym 26 dzieci) oraz w Domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
(40 osób, w tym 16 dzieci), w mieszkaniu 
chronionym dla osób doświadczających 
przemocy (12 osób) 


Ośrodek Pomocy Społecznej  


Udzielanie wsparcia psychologicznego i 
zapewnienie schronienia osobom w 
sytuacjach kryzysowych i podczas zdarzeń 
nadzwyczajnych, np. udzielenie pomocy 
rodzinie po zawaleniu się stropu dachowego 
w budynku mieszkalnym 


Ośrodek Pomocy Społecznej  


Organizacja konsultacji telefonicznych, e-
porad oraz konferencji online, np. konferencji 
Rozwiedzione dziecko 


Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 
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Profilaktyka i upowszechnianie 
informacji o formach pomocy 


osobom dotkniętym przemocą w 
rodzinie 


Opracowanie i upowszechnianie ulotek, 
plakatów, broszur oraz zakładek do książek 
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w 
rodzinie. Umieszczanie na stronach 
internetowych ważnych informacji 
dotyczących szeroko rozumianej pomocy 
oferowanej przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej 


Ośrodek Pomocy Społecznej  


 


3.7. Współpraca z mieszkańcami 


Zadania Zrealizowane przedsięwzięcia Podmioty realizujące 


Budowanie zaufania do służb 
ratunkowych oraz ich promocja   


Prowadzenie działań profilaktycznych 
poprzez umieszczanie treści na stronach 
internetowych, w mediach 
społecznościowych (kanał Youtube, portal 
Facebook) 


Wszystkie podmioty  


Akcja informacyjna Seniorze nie daj się 
oszukać – nadawanie z radiowozów 
specjalnych komunikatów skierowanych do 
seniorów 


Straż Miejska 


Akcje z zakresu profilaktyki i promocji 
zdrowia: 
- kolportaż materiałów prewencyjnych i 
edukacyjnych na pikniku Zdrowo, jodowo, 
odjazdowo 
- organizacja prelekcji zdrowotnych Rak to 
nie wyrok w ramach Kawiarenki Zdrowia i 
projektu Zdrowe Gliwice (ok. 190 osób) 
- zajęcia fitness dla seniorów w dzielnicy 
Sikornik (20 osób) 
- zajęcia gimnastyczne w wodzie dla 
seniorów na basenie Mewa (90 osób) 
- warsztaty z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla seniorów (255 osób) 
- organizacja 45 treningów Tai-CHI dla 
mieszkańców w Parku Chopina (30 
uczestników) 
- realizacja zadań w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego - szkolenia z 
zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 
dla wszystkich grup wiekowych na terenie 
dzielnicy Łabędy oraz zajęcia gimnastyczne 
Smovey dla seniorów w dzielnicy Stare 
Gliwice (120 osób) 


Urząd Miejski  
Straż Miejska  


Wspieranie społeczności lokalnych w 
działaniach na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców 


Realizacja projektu współfinansowanego ze 
środków UE Twoja Społeczność Twoją 
Szansą, w ramach którego podejmowane są 
przedsięwzięcia mające na celu integrację 
mieszkańców dzielnicy Baildona, np. 
utworzenie klubu osiedlowego, bezpłatne 
porady prawne dla mieszkańców, kursy 
językowe 


Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych 
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4. Zadania związane z wystąpieniem epidemii  


Z uwagi na wyjątkową sytuację wiele podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa skupiło się 
na działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W poniższej tabeli 
ujęto najważniejsze przedsięwzięcia. 


Zrealizowane przedsięwzięcia Podmioty realizujące 


Adaptacja budynku Szpitala Miejskiego nr 4 przy ul. Zygmunta Starego 
20 na szpital jednoimienny zakaźny oraz dostosowanie budynku po 
dawnym domu dziecka przy ul. Zygmunta Starego 19 w celu 
przeniesienia przychodni POZ, poradni specjalistycznych oraz nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej 


Urząd Miejski  


Interwencyjne zakupy doposażające m.in. Szpital Miejski nr 4 w 
aparaturę medyczną i sprzęt niezbędny do przeciwdziałania COVID-19 
(zakupiono między innymi: respiratory, defibrylatory, nowe analizatory 
parametrów krytycznych, diatermię elektrochirurgiczną, ssaki 
elektryczne, pompy infuzyjne, oczyszczacze powietrza, urządzenie do 
ogrzewania płynów, elektrokardiografy, aparaty do hemodializ i do 
USG, pozycjonery pacjentów, tomograf komputerowy, generatory 
ozonu, miernik ozonu) 


Urząd Miejski 


Interwencyjny zakup i adaptacja kontenerów do magazynowania 
środków ochrony indywidualnej do walki z COVID-19 


Centrum Ratownictwa Gliwice 


Prowadzenie miejskiego magazynu COVID-19 oraz dystrybucja 
środków ochrony osobistej – płynów do dezynfekcji, maseczek, 
rękawiczek, termometrów, pulsoksymetrów, gogli, kombinezonów, 
fartuchów, przyłbic 


Centrum Ratownictwa Gliwice 


Akcja szycia maseczek przez pracowników miejskich jednostek 
organizacyjnych oraz przekazania mieszkańcom za pośrednictwem 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej 


Centrum Ratownictwa Gliwice 
Teatr Miejski 


Miejska Biblioteka Publiczna 
Straż Miejska 


Ozonowanie pomieszczeń w wybranych placówkach użyteczności 
publicznej 


Centrum Ratownictwa Gliwice 


Zorganizowanie Gliwickiej Bazy Wsparcia wspomagającej wzajemną 
pomoc i współpracę w walce z epidemią 


Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 
Urząd Miejski 


Miejskie jednostki organizacyjne 
Zorganizowanie wyodrębnionych miejsc w formie ogrodzonych 
kontenerów z węzłem sanitarnym, w których osoby bezdomne 
mogłyby odbywać kwarantannę przed umieszczeniem ich w 
placówkach zapewniających schronienie (schronisku, noclegowni, 
ogrzewalni) 


Urząd Miejski 


Udzielenie dotacji Szpitalowi Miejskiemu nr 4 na zakup sprzętu i 
aparatury medycznej oraz organizację zespołu wyjazdowego do 
wykonywania wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w miejscu 
zamieszkania gliwiczan, kierowanych do wykonania testu przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 


Urząd Miejski 


Zakup megafonów dla Straży Miejskiej na potrzeby nadawania 
komunikatów dla mieszkańców dotyczących epidemii i przestrzegania 
wprowadzonych obostrzeń 


Urząd Miejski 


Dowóz artykułów pierwszej potrzeby oraz odbiór odpadów 
komunalnych od osób objętych kwarantanną 


Urząd Miejski 
Straż Miejska 


Nocne patrole w rejonie centrum miasta kontrolujące stosowanie 
obostrzeń związanych z epidemią - od lipca do października 2020 r.  


Straż Miejska 


Kolportaż materiałów profilaktycznych i maseczek ochronnych w 
ramach akcji Maseczka w środkach komunikacji miejskiej Straż Miejska 


Projekt Bezpieczny senior podczas epidemii - prezentacje multimedialne, 
wykłady uniwersyteckie, rozmowy z dziennikarzami oraz 
funkcjonariuszami podczas akcji kontrolnych w terenie oraz w 
warunkach studia filmowego 


Komenda Miejska Policji 
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Akcja MMS dla seniora – rozsyłanie komunikatów multimedialnych Komenda Miejska Policji 
Dezynfekcja przycisków dla pieszych oraz działania mające na celu 
wprowadzenie systemu detekcji pieszych uczestników ruchu 
drogowego niewymagającego dotykania przycisków 


Zarząd Dróg Miejskich 


Konsultacje dla uczniów z trudnościami emocjonalnymi 
spowodowanymi epidemią Miejskie jednostki oświatowe 


Prezentacje oraz pogadanki z uczniami poświęcone tematyce epidemii 
(co wiemy na temat wirusa, bezpieczeństwo i kontakty między ludźmi, 
rozmowy na temat przestrzegania zasad higieny) 


Miejskie jednostki oświatowe 


 


5. Zadania niezrealizowane z powodu epidemii i wprowadzonych obostrzeń 


Wobec wprowadzonych obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2 działania z zakresu prewencji były w 
znacznym stopniu ograniczone. Odstąpiono od organizacji wielu przedsięwzięć, w niektórych przypadkach 
zrealizowano je częściowo lub zastąpiono warsztatami online. Nie odbywały się imprezy plenerowe, festyny, 
turnieje i spotkania organizowane z mieszkańcami w ramach szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wśród 
niezrealizowanych zadań znalazły się między innymi: 


 Akcja Odblaskowy pierwszak oraz prelekcje Bezpieczna droga do szkoły - cykl pogadanek oraz 
przedstawień teatralnych dla pierwszoklasistów na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz 
dystrybucja artykułów odblaskowych wzmacniających widoczność w przestrzeni drogowej 


 Turniej sportowy Stop agresji – wybieram sport 
 Kursy samoobrony dla kobiet 
 Szkolenia dla kadry placówek oświatowych 
 Program Przemoc=Przestępstwo skierowany do uczniów szkół podstawowych – zrealizowano tylko jedne 


zajęcia, z powodu zamknięcia szkół nie było możliwości kontynuowania programu 
 Spotkania i prelekcje z seniorami w ramach projektów Bezpieczeństwo w rejonie przejścia dla pieszych 


oraz Dzielnicowy bliżej nas 
 Warsztaty w szkołach, terapie grupowe, spotkania poza poradnią psychologiczno-pedagogiczną 
 Kampanie Postaw na rodzinę oraz Zachowaj Trzeźwy Umysł 
 Budowa nowych odcinków dróg rowerowych przy ulicach Knurowskiej i Kujawskiej. 
 Akcja Uniwerystet trzeciego wieku 
 Przedsięwzięcia związane z dodatkowymi zajęciami sportowymi i działalnością szkolnych kół 


zainteresowań 
 Prelekcje i spotkania w szkołach i przedszkolach organizowane wspólnie ze strażą miejską i policją (np. 


akcja Strażnik Miejski moim przyjacielem oraz spotkania w sali edukacyjnej Minikomisariat związane z 
bezpieczeństwem w ruchu drogowym, nauką reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz zasadami 
ewakuacji) 
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RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA GLIWICE  


NA LATA 2016-2025 
Raport o sytuacji społecznej miasta w 2020 roku 


 
 
1. Wprowadzenie 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice na lata 2016-2025 została przyjęta Uchwałą 
Nr XII/301/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r., zmienioną w 2020 r. Uchwałą Nr XIII/220/2020 
Rady Miasta Gliwice z dnia 13.02.2020 r. Konieczność opracowania dokumentu, jakim jest ww. Strategia 
wynika wprost z art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 
z późn. zm.). Jest to dokument strategiczny wynikający i ściśle powiązany z kompleksowo realizowaną 
polityką rozwoju miasta. Przyjęta Strategia określa cele oraz kierunki działań zmierzające do realizacji tych 
celów. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Strategii jest Prezydent Miasta Gliwice działający poprzez 
właściwy wydział w Urzędzie Miejskim zajmujący się sprawami polityki społecznej tj. Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych. W proces wdrażania Strategii są zaangażowane również inne podmioty i instytucje publiczne 
oraz prywatne działające w Gliwicach na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, jak również na rzecz 
włączenia społecznego i przeciwdziałania marginalizacji. Do uczestników realizacji wdrażania Strategii zaliczyć 
należy m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, Centrum Pieczy 
Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, szkoły, miejskie instytucje kultury, Straż Miejską, Policję itp. 
Niezwykle ważne jest również wzmacnianie współpracy i pobudzania aktywności organizacji pozarządowych 
z kluczową rolą Centrum 3.0. – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.   


Strategia przewiduje monitoring jej założeń w oparciu o wskaźniki relacyjne monitorowania zmian sytuacji 
społecznej tj. wskaźniki zaangażowania oraz wskaźniki uwarunkowań i zmian, a także w oparciu o wskaźniki 
sukcesu.  


Zgodnie z założeniami zawartymi w Strategii raport w części pierwszej powinien charakteryzować i oceniać 
sytuację społeczną miasta oraz wskazywać główne tendencje w tym obszarze, a także opisywać kluczowe 
działania i inicjatywy w obszarze społecznym. W części drugiej powinien zawierać rekomendacje w zakresie 
zmian lub kontynuacji wdrażania Strategii, określać ryzyka związane z realizacją Strategii, wskazywać listę 
projektów do przygotowania. 


Niniejszy raport monitoringowy z zakresu realizacji Strategii dotyczy roku 2020. 
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2. Opis sytuacji społecznej Miasta Gliwice. 
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Gliwicach zameldowanych było 168.080 osób, w tym 163.388 osób 
na pobyt stały. W stosunku do roku 2019 to spadek o 3.814 osób ogółem. Utrzymująca się tendencja 
spadkowa liczby mieszkańców miast Aglomeracji na rzecz zasiedlania obszarów wiejskich i mniejszych 
miejscowości, jak  i dalsze starzenie się społeczeństwa stanowi nieustające wyzwanie dla podejmowania 
decyzji o konkretnych działaniach społecznych, które w perspektywie czasu umożliwią odwrót tej sytuacji, 
a co najmniej zabezpieczą potrzeby zmieniającej się struktury społeczeństwa.  


Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,2%, 
w województwie śląskim – 4,9%, natomiast w Mieście Gliwice 3,2%. W 2020 roku wybuch pandemii COVID-
19 zakłócił stale obserwowane w ostatnich latach tendencje spadkowe poziomu bezrobocia. 
W stosunku do roku 2019 stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła z 2,3% do 3,2%. Na koniec grudnia 2020 
roku zarejestrowanych było 3 380 osób bezrobotnych mieszkających w Gliwicach (w tym 1 693 kobiety). 
W stosunku do roku ubiegłego ilość osób bezrobotnych wzrosła  o 37,7%. W ewidencji PUP Gliwice w roku 
2020 odnotowano 13,8% osób z prawem do zasiłku. Pod względem struktury bezrobocia nadal największą 
część stanowią osoby długotrwale bezrobotne – 37,2%, ale z powodu wzrastającej liczby osób 
nowozarejestrowanych ogółem, odnotowano znaczy spadek ich udziału w stosunku do roku ubiegłego 
(spadek o 8,6%.). W strukturze wiekowej osób bezrobotnych w Gliwicach największą grupę stanowią osoby 
pomiędzy 35 a 44 rokiem życia  - 28,79%, w tej grupie też odnotowano największą dynamikę wzrostu 
w stosunku do roku ubiegłego ( z 25,55% do 28,78%). Niewiele mniej stanowią osoby w grupie wiekowej 25-
34 lata – 25,89%. Wskaźniki dotyczące struktury wykształcenia osób bezrobotnych wskazują, że najwięcej 
zarejestrowanych jest osób z wykształceniem podstawowym (28,14%). Wskaźnik kobiet w grupie osób 
bezrobotnych wynosi 50,08% (spadek o 2,36% w stosunku do roku ubiegłego). Liczba osób bezrobotnych 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wynosi 200 – spadek w stosunku do roku 2019 o 6,1%. 


Rok 2020 na rynku pracy charakteryzował się spadkiem koniunktury spowodowanym stanem 
pandemii i koniecznością wprowadzenia różnego rodzaju restrykcji skutkujących ograniczeniem 
lub zamknięciem działalności niektórych branż gospodarczych. Pomimo spowolnienia gospodarczego, 
sytuacja na gliwickim rynku pracy jest stosunkowo stabilna. W tym roku aktywna polityka rynku pracy skupiła 
się na realizacji wsparcia finansowego lokalnych przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, 
co pozwoliło na czasowe utrzymanie  miejsc pracy. 


Analiza liczby ofert pracy zgłaszanych do PUP Gliwice w 2020 roku w stosunku do ubiegłego roku 
wykazała mniejszą ich liczbę z powodu pandemii. Wyhamowania rynku pracy wywołane było restrykcjami 
związanymi z sytuacją epidemiczną i wprowadzonym całkowicie lub częściowo zamrożeniem niektórych 
branż w gospodarce. Od kwietnia 2020 roku nie zaobserwowano sezonowego wzrostu ofert pracy w branży 
gastronomicznej, turystyce, hotelarstwie, branży eventowej czy rozrywkowej, które zwykle odnotowywano 
w tym okresie. Wrzesień przyniósł znaczny wzrost ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców, jednak już 
październik wyhamował tę pozytywną tendencję. Druga fala zakażeń koronawirusem i zagrożenie trzecią falą 
sprawiły, że pracodawcy w obawie o swoją przyszłość ponownie wstrzymali procesy rekrutacyjne. 


Liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom wydanych przedsiębiorcom z Gliwic 
zmniejszyła się  o 1 670 i w roku 2020 wynosiła 7 913. Na przestrzeni 2020 roku PUP Gliwice dysponował  
ofertami pracy pochodzącymi od pracodawców z Gliwic dla 7 526 osób. Za pośrednictwem PUP Gliwice pracę 
podjęło 2 122 mieszkańców Gliwic.  


Nadal postępuje dynamiczny rozwój różnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobki Miejskie 
funkcjonujące w czterech lokalizacjach: przy ul. Berbeckiego 10, Mewy 34, Żeromskiego 26a oraz Kozielskiej 
71 dysponowały w 2020 r. 241 miejscami dla dzieci, czasowo ograniczonymi do 229 miejsc z uwagi 
na pandemię koronawirusa. Dzięki dofinansowaniu z budżetu m. Gliwice do pobytu dzieci w żłobkach 
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niepublicznych, nastąpił znaczny rozwój tej formy opieki. W 2014 r. funkcjonowały 3 żłobki niepubliczne, 
a w 2020 r. było ich już 17. W Gliwicach działają również 2 kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie 
zatrudniani przez 3 podmioty niepubliczne. 


 
Dane dot. opieki nad dziećmi 


do lat 3 
2016 2017 2018 2019 2020 


Liczba miejsc dofinansowanych 
z budżetu gminy, w tym: 


413 431 578 758 
829  


(w okresie 
COVID-19) 


- liczba miejsc w Żłobkach 
Miejskich 


230 230 241 241 


241/229 
(ograniczenie 


wynikające  
z COVID-19) 


- liczba miejsc w żłobkach 
niepublicznych dofinansowywanych 
przez gminę 


183 201 337 517 600 


Środki z budżetu gminy 
przeznaczone na działalność 
Żłobków Miejskich (zł) 


3 710 165 3 858 017 
 


3 971 200 
 


      4 582 288 4 417 827 


Środki z budżetu gminy przekazane 
na dofinansowanie pobytu dzieci 
w żłobkach niepublicznych (zł) 


692 840 795 216 
 


938 140 
 


      1 520 894    2 154 020 


Łączne środki z budżetu gminy 
na dofinansowanie pobytu dzieci 
w żłobkach (zł)  


4 403 005 4 653 233 
 


4 909 340 
 


      6 103 182 6 571 847 


      


Miasto Gliwice kontynuowało w 2020 roku dążenie do powstawania rodzin zastępczych, w tym 
zawodowych. Jest to zgodne z przyjętą polityką Miasta i polityką rządową w zakresie ograniczania liczby 
miejsc w instytucjonalnych placówkach na rzecz zwiększania liczby rodzinnych form pieczy zastępczej.  


W 2020 r. w Gliwicach działały 204 rodziny zastępcze, w których przebywało 321 dzieci, w tym: 
- 22 zawodowe rodziny zastępcze, w których przybywało 92 dzieci; 
- 59 niezawodowych rodzin zastępczych, w których przybywało 73 dzieci; 
- 123 spokrewnione rodziny zastępcze, w których przybywało 156 dzieci. 


Liczba funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2020 r. - 3, posiadających łącznie 46 miejsc 
organizacyjnych. 


Miasto stawia na edukację swoich mieszkańców. 


Cel: A.1. Stworzenie dogodnych warunków rozwoju ekonomicznego i kształtowania karier 
zawodowych mieszkańców; A.1.1.Wsparcie realizacji innowacyjnych programów nauczania 
i nowatorskich kierunków nauki. 


W klasach VII i VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach 
realizowana jest innowacja pedagogiczna w zakresie nauczania w systemie programu zbliżonego do MYP 
(program przed programem matury międzynarodowej IB). W ramach innowacji uczniowie realizują 
dodatkowe godziny. W klasach przygotowujących do egzaminu z języka niemieckiego DSD - dodatkowe 
godziny języka niemieckiego.  W I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego 
w Gliwicach w klasach I i II (po dwa oddziały) czteroletniego liceum - uczniowie uczestniczą w Programie MYP 







Załącznik nr 11 


 4


(Middle Years Programme) (autoryzowana szkoła) – obok podstawy programowej realizowany jest program 
kształtujący u uczniów umiejętności łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście zagadnień 
z realnego świata. Osoby uczestniczące w programie posiadają szeroki zakres wiedzy, są przygotowane 
do kontynuowania nauki w szkołach na całym świecie. Klasy II i III (po dwa oddziały) trzyletniego liceum – 
uczniowie realizują Programu IB (Program Matury Międzynarodowej International Baccalaureate) 
(autoryzowana szkoła). 


Kierunki działań: A.1.2. Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym oraz A.1.3. 
Wsparcie współpracy szkoła – przedsiębiorcy w zakresie dostosowania kierunków kształcenia 
do potrzeb i zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych oraz umożliwiającej harmonijne 
przejście absolwentów między kształceniem a pracą. 


W roku 2020 realizowane były przez placówki oświatowe liczne projekty unijne, których założenia dotyczyły 
ww. kierunków działań, takie jak m.in.: 


- Nowe umiejętności - nowe szanse – realizacja projektu 01.01.2019 - 15.09.2021; projekt zakładał wsparcie 
ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych wśród 40 uczniów oraz 4 nauczycielek Branżowej 
Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach (dalej ZSZS). 
Cel ten został osiągnięty poprzez organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów, praktyk 
zawodowych, doposażenie pracowni nauki zawodu; 


- Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II – realizacja projektu 01.05.2018 - 
31.12.2020; projekt zakładał wsparcie ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych wśród 324 
uczniów oraz 20 nauczycieli technikum, branżowej szkoły I stopnia w Górnośląskim Centrum Edukacji (GCE) 
w Gliwicach. Cel został osiągnięty poprzez organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów, 
dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, zajęć laboratoryjnych na Politechnice 
Śląskiej, staży zawodowych, doposażenie pracowni nauki zawodu; 


- Mechanika najwyższych lotów – realizacja projektu 01.09.2019 – 31.12.2021; projekt przewiduje 
wprowadzenie nowych zawodów dla 50 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach, którzy będą 
mogli skorzystać m.in. z: - doradztwa edukacyjno-zawodowego, specjalistycznych szkoleń zawodowych, 
staży/praktyk u pracodawców dla uczniów, specjalistycznych zajęć dodatkowych (3 moduły: teoretyczny 
zawodowy, językowy, praktyczny zawodowy); Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane szkoleń 
i studiów podyplomowych dla 10 nauczycieli zawodu/instruktorów oraz zakupione niezbędne wyposażenie 
do pracowni zawodowej; 


- Równe szanse – lepszy start II – realizacja projektu 03.09.2018 - 31.08.2020; projekt zakładał objęcie 
wsparciem 38 uczniów i 112 uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (CKZiU) 
w Gliwicach oraz 20 nauczycieli zawodu. Cel: wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności uczniów 
oraz nauczycieli zawodu, stworzenie w CKZiU warunków kształcenia w danym zawodzie. Zadania: pogłębienie 
współpracy z przedsiębiorcami oraz zakup pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznej nauki zawodu, 
wsparcie edukacyjno-zawodowe, organizacja kursów oraz staży u przedsiębiorców. 


Ponadto w ramach celu A.1. w 2020 roku udało się w zmienionej formie zorganizować Powiatowemu 
Urzędowi Pracy w Gliwicach „Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego w ramach ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery”. Wydarzenie odbywało się głównie w formie zdalnej, telefonicznej oraz za pośrednictwem social 
mediów. W ramach powyższego działania planowane jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, 
jednak w szczególności podjęte działania kierowane są do osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia 
pozostających w rejestrze PUP, młodzieży szkolnej począwszy od szkół podstawowych po uczelnie wyższe, 
lokalnych pracodawców oraz wszystkich osób zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym 
i łagodzeniem skutków bezrobocia długotrwałego. Zespół doradców zawodowych projektuje także w tym 
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zakresie szereg działań, których odbiorcami są pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi, doradcy zawodowi 
z woj. śląskiego zatrudnieni w publicznych służbach zatrudnienia.  


Miasto aktywnie wspiera rodziny i osoby starsze.  


W ramach celu A.2. Wsparcie rodziny jako fundamentu stabilizacji społecznej miasta, kierunku 
działania A.2.1. Wdrożenie lokalnych instrumentów polityki prorodzinnej, Miasto realizuje od wielu lat 
program dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”, którego celem jest wspieranie rodzin wielodzietnych, 
poprzez umacnianie rodziny i wsparcie jej funkcji, a także promowanie pozytywnego wizerunku rodzin 
wielodzietnych i ułatwianie ich członkom dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególności kultury 
i sportu. Program skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice, mających na utrzymaniu 
troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się albo studiuje. 
W programie może uczestniczyć każda rodzina wielodzietna, niezależnie od wysokości dochodu. Rodziny 
uczestniczące w programie otrzymują na okres maksymalnie trzech lat specjalne, bezpłatne karty, 
uprawniające do ulg i zniżek na wybrane usługi dostępne w obiektach sportowych i kulturalnych miasta oraz 
prywatnych przedsiębiorców będących partnerami programu. W 2020 r. do programu przystąpiły 102 nowe 
rodziny, wydano 523 Karty dla nowych osób uczestniczących w programie. 


Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program skierowany do rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu 
co najmniej troje dzieci oraz rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu troje dzieci (zasada 
ta obowiązuje począwszy od 2019 r.). Jego celem jest wsparcie tych rodzin poprzez oferowany system zniżek 
i dodatkowych uprawnień. W programie mogą uczestniczyć wszystkie rodziny wielodzietne bez względu 
na osiągany dochód (wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania). Posiadacz 
Karty Dużej Rodziny ma prawo do skorzystania ze zniżek oferowanych przez  partnerów, do których należą 
zarówno instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. W okresie od 16 czerwca 2014 r. (od dnia rozpoczęcia 
realizacji programu) do dnia 31 grudnia 2020 r. do programu przystąpiło 3530 rodzin, w tym 1523 rodziny 
otrzymały Kartę z tytułu posiadania w przeszłości co najmniej trojga dzieci. 


W ramach realizacji celu B.1. Aktywizacja społeczna osób w wieku senioralnym (wchodzących w wiek 
senioralny), w roku 2020 przyjęto program polityki senioralnej dla miasta Gliwice na lata 2021-2025, który 
został opracowany jako odpowiedź na wyzwania wynikające z procesów demograficznych i społecznych, 
których efektem jest rosnący udział osób powyżej 60 roku życia w ogólnej liczbie ludności. W programie 
uwzględniono kwestie zdrowia, aktywności fizycznej, aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, 
edukacji w różnych obszarach tematycznych, integracji międzypokoleniowej i opieki. Przedsięwzięcia 
te wpisują się w  założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice na lata 2016-
2025. 


Ponadto od 1 stycznia 2015 r. do nadal realizowany jest gminny program Gliwicki Senior 60+ i 75+, w ramach 
którego mieszkańcy miasta mogą otrzymać Kartę Seniora. Uprawnia ona do zniżek na bilety wstępu 
do wybranych obiektów sportowych i kulturalnych oraz usług oferowanych przez prywatnych 
przedsiębiorców, będących partnerami programu. W 2020 r. nastąpiło obniżenie wieku beneficjentów 
programu. Obecnie Kartę Seniora może otrzymać mieszkaniec Gliwic, który ukończył 60 lat (wcześniej 65 lat). 
Do końca 2020 r. wydano 9581 Kart, z czego 995 w roku 2020. 


W roku 2020 w Gliwicach, mimo trudnej i specyficznej sytuacji związanej z występowaniem pandemii, nadal 
funkcjonowało 17 klubów seniora w 16 dzielnicach miasta. W związku z sytuacją zagrażającą życiu i zdrowiu, 
zwłaszcza tej grupie wiekowej, działalność i wsparcie tych miejsc prowadzone było w innej formie, 
niż w poprzednich latach, z uwagi na bezpieczeństwo seniorów. Bardzo pomogła wcześniejsza, , intensywnie 
i cyklicznie prowadzona w poprzednich latach integracja oraz wspieranie rozwoju liderów tych grup poprzez 
udział w warsztatach, szkoleniach i innych spotkaniach. W 2020 r. można było wykorzystać w pełni 
umiejętności liderskie związane z organizacją działań wspierających osoby starsze, członków klubów i innych 
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mieszkańców poszczególnych dzielnic. Liderzy otrzymywali regularnie, drogą mailową i telefoniczną wszelkie 
informacje dotyczące aktualnej sytuacji zdrowotnej oraz form wsparcia seniorów udzielnych przez liczne 
podmioty  - jednostki miejskie, organizacje pozarządowe czy podmioty gospodarcze. Dystrybuowali 
te informacje dostępnymi kanałami – tablice ogłoszeń, kontakt bezpośredni, mailowy. 


Ponadto prowadzony był przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (obecna nazwa – Centrum 3.0. 
– Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych) specjalistyczny punkt informacji dla seniorów, z którego skorzystało 
142 uczestników. Odbyły się 62 usługi doradcze dla 62 uczestników z tematyki ogólnej.  
Z doradztwa dla seniorów w ramach projektu „FB łączy pokolenia” skorzystało 29 uczestników  
w trakcie 15 porad, do realizacji których pozyskano 3 wolontariuszy. W ramach Akademii Aktywności 
Seniorów odbyły się 4 spotkania/warsztaty integracyjne. Zorganizowanych zostało 7 spotkań Baśniowych 
Babć dla 34 uczestniczek, a także podpisano 5 porozumień z wolontariuszkami w przedszkolach. W ramach 
Gliwickiego Teatru Seniora odbyło się 20 warsztatów, w których wzięło udział 164 uczestników. 
Zorganizowany został również 1 występ, w którym wzięło udział 100 uczestników (mieszkańców). Odbyło się 
20 warsztatów i spotkań dla członków i liderów Klubów Seniora oraz 6 spotkań informacyjno-integracyjnych. 
Pozyskano 4 wolontariuszy do działań w ramach Strefy Seniora. Rozesłano 130 newsletterów i paczek sms 
z informacjami dla seniorów. 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w 2020 roku objął pomocą społeczną 2 844 środowiska, 
w tym 414 z dziećmi. To wzrost w porównaniu z rokiem 2019, kiedy to wsparciem objętych było 2 712 
środowisk. Wpływ na ww. sytuację ma w 2020 roku m.in. sytuacja pandemii koronawirusa, która przyczynia 
się do pogłębienia problemu wykluczenia społecznego, bezrobocia, ubóstwa. 


W ramach zadań własnych gminy Ośrodek Pomocy Społecznej realizował świadczenia w zakresie: pomocy 
społecznej, dodatków mieszkaniowych, stypendiów i zasiłków szkolnych oraz prowadził Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Senior+. 


Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych korzystało 2817 rodzin i osób samotnych. 
Usługami opiekuńczymi było objętych 508 osób, natomiast dodatki mieszkaniowe skierowano do 2014 
gospodarstw domowych. 


Najczęstszym powodem przyznania pomocy była długotrwała lub ciężka choroba i związana z nią trudna 
sytuacja finansowa. Dotyczyło to ok. 56% rodzin objętych pomocą. Kolejnymi grupami korzystającymi 
ze wsparcia Ośrodka były rodziny, w których występuje niepełnosprawność i bezrobocie. Innymi przyczynami 
powodującymi konieczność pomocy były: bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych, sytuacje kryzysowe, uzależnienie (alkoholizm i narkomania), trudności w przystosowaniu 
do życia po opuszczeniu zakładu karnego. 


Zrealizowane przez jednostkę działania w roku 2020, odnoszą się do celów, wskazanych w Strategii. Wśród 
wskazanych w Strategii celów, Ośrodek realizował w szczególności: 


- w ramach celu A.2. Wsparcie rodziny jako fundamentu stabilizacji społecznej miasta – prowadził pracę 
socjalną oraz inne działania na rzecz rodzin wymagających pomocy celem wsparcia w funkcjonowaniu oraz 
rozwoju. Udzielał także wsparcia w obszarze opiekuńczo-wychowawczym, realizował usługi społeczne 
tj.  poradnictwo socjalne na rzecz rodzin opiniowanie zasadności przyznania wsparcia w formie asystenta 
rodziny, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych. Jednostka świadczyła także usługi społeczne na rzecz 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Gliwice w ramach realizowanego projektu 
współfinansowanego ze środków EFS pn. "Usługi Społeczne na Start II". Projekt wspiera proces 
deinstytucjonalizacji poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Usługami zostały objęte 
przede wszystkim rodziny zagrożone wielowymiarowym wykluczeniem społecznym. Uruchomione usługi, 
świadczone są głównie w miejscu zamieszkania rodziny. Wsparcie w ramach projektu świadczone jest przez 
specjalistów pracy z rodziną, psychologa, pedagoga, konsultanta ds. ekonomii i organizacji gospodarstwa 







Załącznik nr 11 


 7


domowego, konsultanta ds. wsparcia rodziny z osobami niepełnosprawnymi. OPS prowadził także 
monitoring sytuacji rodzin, w czasie zagrożenia związanego z COVID-19, wymagających  osobistego kontaktu 
z pracownikiem socjalnym w miejscu zamieszkania. Ponadto w ramach kierunku działania A.2.5. Zespół Pracy 
Socjalnej i Usług ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością OPS Gliwice monitorował sytuację i wspierał 
osoby oraz rodziny zagrożone bezdomnością; 


- w ramach celu B.1. Aktywizacja społeczna osób w wieku senioralnym (wchodzących w wiek 
senioralny) - Ośrodek realizował kierunek działania B.1.3. tj.  Wsparcie w realizacji opieki osób starszych, 
w tym pomoc rodzinom w aktywizacji osób starszych, poprzez następujące działania: organizacja 
w środowisku usług opiekuńczych, pomoc w kompletowaniu dokumentacji związanej z umieszczaniem osób 
w Domu Pomocy Społecznej, pomoc w kompletowaniu dokumentacji w celu złożeniu wniosku do MZON 
lub ZUS w celu otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności itp., proponowanie możliwości udziału 
osób w zajęciach w Dziennym Domu Pomocy Społecznej/ Środowiskowym Domy Samopomocy, 
reprezentowanie lub asystowanie osobom w placówkach medycznych, urzędach, administracji, sądach, 
bankach, ZUS, MZON w zależności od zgłaszanych potrzeb, realizacja programu "Wpieraj Seniora" 
dedykowanego osobom w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku 
z utrzymującym się stanem pandemii. W ramach ww. programu pracownicy i wolontariusze Ośrodka Pomocy 
Społecznej zabezpieczali seniorów w artykuły podstawowej potrzeby, rozwijano ideę wolontariatu 
i nawiązywano współpracę z wolontariuszami. Wsparcie wolontariuszy kierowane jest w szczególności 
do osób starszych, osamotnionych, chorych oraz przebywających na kwarantannie. Pomoc wolontariuszy 
głównie obejmuje usługi w zakresie robienia zakupów, wyrzucania śmieci, realizacji recept w aptekach, 
dostarczania i odbierania dokumentów z różnych instytucji oraz wyprowadzania psów. Zakres zadań i czas 
pracy każdego wolontariusza jest ustalany indywidualnie w zależności od jego dyspozycyjności oraz potrzeb 
osób wymagających wsparcia. Jednostka nawiązywała także kontakt z organizacjami pozarządowymi w celu 
rozeznania możliwości udziału w zajęciach/terapiach organizowanych przez organizacje pozarządowe, 
udzielała pomocy w nawiązaniu kontaktu  oraz współpracowała ze służbą zdrowia, z administratorami 
budynków mieszkalnych, udzielała pomocy w nawiązaniu/odbudowaniu relacji z rodziną/środowiskiem 
lokalnym, a także w zorganizowaniu rehabilitacji; 


- w ramach celu B.2. Zapewnienie odpowiednich warunków dla poprawy życia osobom 
niepełnosprawnym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach realizował kierunki działań B.2.3. oraz B.2.4. 
W ramach kierunku działania B.2.3 Wsparcie rodzin osób zależnych w zakresie opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi, działania realizowane były poprzez: udzielanie wsparcia w zakresie umożliwienia pobytu 
osób wymagających opieki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej 71 oraz Dziennym 
Domu „Senior+”, przy ul. Partyzantów 30, a także udzielanie wsparcia w zakresie umożliwienia uczestnictwa 
w zajęciach organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach ul Sikorskiego 134. 
Jednostka realizowała także program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, polegający na wsparciu rodzin 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi poprzez uzyskanie doraźnej, 
czasowej pomocy w formie usług. Natomiast kierunek działania B.2.4 Wsparcie usamodzielniania się osób 
niepełnosprawnych realizowany był w formie: umożliwienia pobytu w mieszkaniach chronionych 
treningowych. W ramach pobytu osoba mogła nabyć nowe  lub odpowiednio wzmocnić już posiadane 
umiejętności, pozwalające jej na samodzielne funkcjonowanie w środowisku; świadczenia specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w ramach tego wsparcia osoby 
z niepełnosprawnościami mogły nabyć nowe kompetencje społeczne, uczestniczyć w różnego rodzaju 
treningach i warsztatach; wsparcia w zakresie umożliwienia uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach ul Sikorskiego 134, oferującego szeroko pojęte działania 
mające na celu wzmocnienie u klienta sfery społecznej i samoobsługi; 
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- w ramach celu B.3. Przeciwdziałanie patologiom i ograniczenie skutków ich społecznego 
oddziaływania, Zespół Pracy Socjalnej i Usług ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, 
trudnościom opiekuńczo wychowawczym OPS Gliwice (ZPSU4), przy którym funkcjonuje Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizował procedurę "Niebieskie Karty". 
Utworzono i powołano grupy robocze, których spotkania odbywały się co najmniej raz w miesiącu na terenie 
Ośrodka. W sumie odbyło się 1760 spotkań. W okresie od stycznia – do grudnia 2020 r. odbyło się 7 
posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W roku 2020 r. 
podjęto również działania mające na celu sprawdzenie sytuacji rodzin w których procedura „Niebieskie Karty” 
została zakończona w roku 2019. Ponadto pracownicy socjalni OPS, po uzyskaniu zgłoszenia w sytuacji 
podejrzenia trudności opiekuńczo wychowawczych, rozeznawali sytuację w powyższych środowiskach. 


Działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
również wpisywały się w cel B.3. Strategii. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielił pomocy rodzinom 
w szeroko rozumianym kryzysie (w tym ofiarom przemocy domowej).  Problemy zgłaszane przez klientów OIK 
w roku 2020 r. dotyczyły: przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, uzależnienia i współuzależnienia, 
konfliktów rodzinnych, przeżyć traumatycznych (np. gwałt, utrata bliskiej osoby, pobicie), myśli i prób 
samobójczych, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, trudności w sprawach opiekuńczych, 
bezdomności. W 2020 r. w Hostelu OIK schronienie uzyskało łącznie 51 osób w tym 25 osób dorosłych i 26 
dzieci. W Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  schronienie uzyskało  łącznie 40 osób, 
w tym 16 osób dorosłych i 24 dzieci. 22 osoby skorzystały ze schronienia zarówno w Hostelu jak i Domu 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Wszystkie osoby korzystające z pomocy w formie 
schronienia objęte zostały pomocą specjalistyczną, dedykowaną zarówno dla rodziców jak i dzieci poprzez 
warsztaty i zabawy edukacyjne. Realizowano trening umiejętności wychowawczych dla osób uzyskujących 
schronienie. 


Kierunek działania B.3.6. pn. Wzrost poziomu samodzielności, aktywności, zaradności osób z grup 
dotkniętych bezradnością, problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osób opuszczających placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, zakłady karne i placówki dla bezdomnych, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach realizował prowadząc mieszkanie chronione dla osób bezdomnych, w którym osoby bezdomne 
były aktywizowane przez pracownika socjalnego zgodnie z  wyznaczonymi celami i działaniami ustalonymi 
z osobą bezdomną w indywidualnym planie działania (IPD) i obejmowały: trening gospodarowania 
budżetem, kulinarny i kompetencji społecznych. Ponadto prowadzone było mieszkanie chronione Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej dla samotnych matek. W ww. mieszkaniu chronionych realizowano program „Rozwiń 
skrzydła - uwierz w siebie”. 


- w ramach celu C.1 Integracja lokalnych potencjałów i aktorów na rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych oraz C.2. Podnoszenie potencjału podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem 
problemów społecznych, podejmowane działania, w kontekście pandemii koronawirusa, nabrały jeszcze 
większego znaczenia. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tych celów podjął następujące działania: 
stworzenie bazy wolontariuszy oraz uruchomienie numeru telefonu dla osób chcących skorzystać z pomocy 
wolontariuszy, w ramach pracy z osobami przebywającymi na kwarantannie OPS współpracował 
z pracownikami CRG, PSSE Gliwice, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojska 
Obrony Terytorialnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, ZHP Hufcem Ziemi Gliwickiej, Radami Dzielnic, Fundacją 
Combat Alert oraz Stowarzyszeniem Skauci Króla. Ze strony CRG do Ośrodka wpływały informacje na temat 
danych osób objętych kwarantanną, z którymi niezwłocznie kontaktowali się pracownicy Ośrodka, celem 
rozeznania potrzeb i udzielenia pomocy. CRG pomagało osobom pozostającym w izolacji i na kwarantannie, 
wyrzucając śmieci tych osób. Ponadto przekazało dodatkową odzież ochronną i środki higieniczne, niezbędne 
w sytuacji nagłej potrzeby udzielenia pomocy usługowej osobie mającej kontakt z osobą zakażoną. Straż 
Miejska udzielała w okresie zimowym pomocy w transporcie osób bezdomnych do schroniska. Ochotnicza 
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Straż Pożarna podjęła współpracę w zakresie odbioru i dostarczania żywności do osób objętych kwarantanną. 
Dzięki podjętej współpracy w sposób efektywny udało się zrealizować nowe zadania, sprostać społecznym 
oczekiwaniom i co najważniejsze, pomóc osobom, które tej pomocy potrzebowały. 


Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych charakteryzuje się wysokim poziomem 
aktywności wszystkich zaangażowanych podmiotów. Cel wskazany w Strategii, tj. cel B.2. Zapewnienie 
odpowiednich warunków dla poprawy życia osobom niepełnosprawnym realizowany jest aktualnie 
w oparciu o działania określone szczegółowo w "Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
dla Miasta Gliwice na lata 2020-2025" (w roku 2019 – obowiązującym był "Miejski Program Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2014-2019"), które to dokumenty są spójne 
z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Miasta Gliwice na lata 2016-2025 w odniesieniu 
do realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach ww. działań m.in. Ośrodek Pomocy 
Społecznej udzielał wsparcia osobom niepełnosprawnym będącym w kryzysie, w tym radzeniu sobie 
w sytuacji pandemii oraz w obszarze przeciwdziałania przemocy i długotrwałej chorobie, żalu po stracie 
bliskich oraz poczuciu osamotnienia. W okresie pandemii w sposób ciągły realizowany był przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej projekt „Aktywny Samorząd” w ramach modułu I – likwidacja barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodową. W ramach Programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Ośrodek 
Pomocy Społecznej wypłacał osobom niepełnosprawnym świadczenie miesięczne w wysokości 500,00 zł.  
Z takiej formy pomocy skorzystało w 2020 roku 191 osób. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej 
w ramach przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego realizował program „Opieka Wytchnieniowa”, 
z którego skorzystało 14 osób niepełnosprawnych/ opiekunów. W ramach projektu „Twoja społeczność, 
twoja szansa Etap I” wzięły udział 24 osoby niepełnosprawne. Projekt miał na celu wzmocnienie aktywności 
społecznej i zawodowej społeczności lokalnej na terenie rewitalizowanej dzielnicy miasta Gliwice. 


W 2020 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach zainstalowano urządzenie tzw. Pętlę 
indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących. Od grudnia 2020 istnieje również możliwość skorzystania w ww. 
Urzędzie z tłumacza języka migowego (MIGAM) poprzez wdrożenie usługi Tłumacza Migam dostępnej 
na specjalnej stronie internetowej. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach po raz pierwszy w historii 
zorganizował Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w formie online. Główne działania związane 
z organizacją Targów miały miejsce z wykorzystaniem mediów społecznościowych. 


Środowiskowy Dom Samopomocy w najtrudniejszym okresie pandemii, w momencie zawieszenia działalności 
pobytu dziennego dla podopiecznych, korzystając również z formy on-line prowadził rehabilitację w zakresie: 
alternatywnej komunikacji, treningu umiejętności poznawczych, treningu umiejętności higienicznych 
i treningu umiejętności społecznych. Prowadzono zajęcia z relaksacji, warsztaty teatralne i kulinarne. W sumie 
w różnych formach rehabilitacji wzięło udział 66 osób. W grupie wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami 
psychicznymi i z obniżoną norma intelektualną łącznie online udzielono wsparcia 27 osobom. 


W placówkach edukacyjnych na terenie miasta podejmowano różne inicjatywy na rzecz osób 
niepełnosprawnych min. obchody dnia osób niepełnosprawnych – w formie online, a także realizowano 
programy mające na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw, sprzyjających integracji z osobami 
niepełnosprawnymi, min. „Program antydyskryminacyjny InterACT”, który ma na celu kształtowanie 
adekwatnych postaw wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się, 
w tym zmiany postaw społecznych. 


W roku 2020 realizowano Program „Za życiem”. Działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych 
nr 7,  pełniącego rolę ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem rodziców w zakresie świadczonych usług. Jednakże w okresie 3 miesięcy roku 2020 
(marzec-maj), zauważyć można znacznie mniejszy udział dzieci w zajęciach, spowodowany sytuacją 
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zagrożenia COVID-19. Ponieważ większość dzieci objętych Programem, to dzieci obciążone chorobami 
współistniejącymi i z obniżoną odpornością organizmu, rodzice w trosce o zdrowie dzieci podejmowali 
decyzję o czasowym nie uczestniczeniu dzieci w zajęciach. Specyfika realizowanych zajęć wczesnego 
wspomagania, która uniemożliwia ograniczenie bliskich kontaktów w relacji dziecko – terapeuta, powodowała 
zagrożenie dla dzieci. Podejmowano próby terapii zdalnej, jednak nie we wszystkich przypadkach taka forma 
realizacji zajęć się sprawdziła.  W 2020 roku w Ośrodku objęto wsparciem ponad 230 dzieci  (w wieku od 0,5 
roku do 8 lat). W ramach realizowanych zadań wiodącego ośrodka  koordynacyjno – rehabilitacyjno – 
opiekuńczego w roku 2020 w dalszym ciągu kontynuowano akcję informacyjną, mającą na celu 
propagowanie założeń programu „Za życiem” wśród społeczności lokalnej. Ponadto przedstawiano rodzicom 
ofertę warsztatów, szkoleń, webinarów.  


W roku 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 kontynuowana była realizacja 
pilotażowego Programu Rehabilitacja 25 plus. Program zakłada możliwość skorzystania ze wsparcia dla osób 
powyżej 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim lub umiarkowanym 
i znacznym sprzężonym z innymi niepełnosprawnościami. Z ww. programu w roku 2020 skorzystało sześć 
osób, a od października już siedem. W ramach wsparcia miały one możliwość udziału w terapii zajęciowej, 
rehabilitacji ruchowej oraz dogoterapii. Raz w tygodniu osoby te uczestniczyły również w zajęciach 
prowadzonych w ramach kół zainteresowań – plastycznego oraz muzycznego. Były również objęte opieką 
psychologiczną, a także miały zapewniony transport. Podczas zajęć uczestnikom towarzyszyła również osoba, 
która udzielała pomocy związanej z zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych wynikających 
z niepełnosprawności. Zajęcia odbywały się 4 lub 5 razy w tygodniu. 


Miasto wspiera osoby bezdomne.  


W tym zakresie podejmowano działania głównie w oparciu o cel B.3. Strategii. W ramach działalności 
na rzecz osób bezdomnych zlecono prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych, z której od stycznia 
do kwietnia 2020 r. skorzystało 112 osób. W celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, od połowy 
kwietnia zlecono realizację zadania, które obejmowało m.in. zorganizowanie wyodrębnionych miejsc w formie 
ogrodzonych kontenerów z węzłem sanitarnym, w których osoby bezdomne mogły odbywać kwarantannę 
przed umieszczeniem ich w placówkach zapewniających schronienie (schronisku, noclegowni, 
ogrzewalni). Z uwagi na pandemię, w celu ograniczenia przemieszczania się osób bezdomnych, placówki 
noclegowe zapewniały schronienie całodobowo. Zakończono budowę nowej ogrzewalni umożliwiającej 
zapewnienie tymczasowego schronienia dla 30 osób. 


Ponadto miasto podpisało z organizacjami pozarządowymi 5 umów na realizację zadań dotyczących pomocy 
rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców miasta. W ramach realizowanych zadań wydano 
m.in. 316 paczek żywnościowych dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, 1000 paczek 
zawierających hermetycznie przygotowaną kolację wigilijną lub produkty umożliwiające przygotowanie 
potraw wigilijnych dla najuboższych mieszkańców Gliwic oraz ponad 125 ton żywności pochodzącej 
z programu FEAD dla ok. 2.600 osób. Wsparcie w postaci paczki z żywnością ma istotne znaczenie 
szczególnie w przypadku osób bezdomnych i oczekujących na zakończenie postępowania administracyjnego 
o przyznanie pomocy. 


Miasto aktywnie przeciwdziała uzależnieniom. Zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom 
w Gliwicach realizowane są na podstawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ww. działania są zgodne z celem 
B.3. Strategii. I tak w ramach realizacji ww. celu, podjęto m.in. następujące kierunki działań: 


B.3.1. Rozwój pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób uzależnionych i bezdomnych 


Celem tych działań było wsparcie terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, 
ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego osób uzależnionych, zmniejszenie szkód społecznych 
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i socjalnych oraz zmniejszenie ryzyka uzależnienia. Działania te następowały poprzez przekazanie wiedzy 
o środkach psychoaktywnych, ich wpływie na organizm człowieka, uzależnieniu i jego mechanizmach, 
psychologicznych aspektach zagrożenia uzależnieniem. W ramach zadania odbywały się terapie indywidualne 
i grupowe dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem, spotkania korekcyjne i terapeutyczne 
dla młodzieży eksperymentującej z używkami, a także programy redukujące szkody zdrowotne w dziedzinie 
zdrowia psychicznego, powstałe na skutek zażywania alkoholu/narkotyków. Zadanie zostało zrealizowane 
przy współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Gliwice oraz szkołami 
i placówkami oświatowymi. Ponadto w Gliwicach funkcjonowały punkty konsultacyjno – informacyjne 
udzielające pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. W ramach realizacji zadań punkty prowadziły 
poradnictwo w zakresie terapii uzależnień, konsultacje psychologiczne, sesje psychoterapii, konsultacje 
dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz rodzin tych osób. Działania te były 
adresowane do mieszkańców Gliwic, w tym także do osób, które mają problem z uzależnieniem. W punktach 
osoby potrzebujące wsparcia mogły uzyskać pomoc psychologa, psychoterapeutów, uzyskać informacje 
na temat miejsc oferujących pomoc osobom uzależnionym. Członkowie rodzin osób uzależnionych mogli 
uzyskać wsparcie oraz pomoc w radzeniu sobie z uzależnieniem bliskiej osoby, zrozumieć mechanizmy 
uzależnienia oraz formy pomocy i sposoby postępowania z osobą uzależnioną.   


B.3.2. Prowadzenie działań profilaktycznych na rzecz zapobiegania uzależnieniom i problemom 
związanym z nimi 


W ramach zadania Miasto Gliwice udzieliło dotacji na prowadzenie programów profilaktycznych w gliwickich 
szkołach, dotyczących zagrożeń zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji 
psychoaktywnych oraz kształtowania postawy odpowiedzialności, asertywnego zachowania i motywowania 
do świadomego wyboru życia wolnego od nałogów. Zadanie miało na celu dostarczenie rzetelnej wiedzy 
związanej z ryzykownymi zachowaniami, przełamanie przekonań normatywnych, wzmocnienie postaw 
abstynenckich, wzmocnienie tendencji do odpowiedzialnych zachowań, uświadomienie natychmiastowych 
i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych, ukazanie atrakcyjnego aspektu zdrowego 
stylu życia.  Programami profilaktycznym objęci byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz rodzice/ 
opiekunowie prawni. Dodatkowo gliwickie szkoły i placówki oświatowe, w ramach szkolnych programów 
profilaktycznych prowadziły szereg działań, m. in. prelekcje, pogadanki, rozmowy z pedagogiem, 
psychologiem szkolnym, mające na celu zwiększenie świadomości problemu uzależnienia wśród uczniów, 
rodziców i nauczycieli. 


B.3.3. Wsparcie działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób z problemem uzależnienia 


Działania zrealizowane w ramach zadania polegały w szczególności na zapewnieniu osobom uzależnionym 
możliwości integracji społecznej po zakończeniu leczenia. Udzielano dotacji na prowadzenie hostelu 
adaptacyjnego oraz 5 mieszkań readaptacyjnych. Beneficjentom programów zapewniono opiekę poprzez 
kontynuację terapii indywidualnej i monitorowanie realizowanego przez pacjentów osobistego planu 
społecznej readaptacji. Beneficjenci korzystali z działań terapeutycznych, takich jak: grupy zapobiegania 
nawrotom, grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne oraz rodzinne, w ramach którego następowała 
poprawa relacji rodzinnych i odbudowywane zostało wzajemne zaufanie członków rodzin. Ponadto osoby 
przebywające w hostelu/ mieszkaniach readaptacyjnych miały możliwość wzięcia udziału w obozach 
terapeutycznych organizowanych przez Stowarzyszenia. W czasie trwania obozu osoby wychodzące 
z uzależnienia miały możliwość przezwyciężenia swoich lęków i ograniczeń, na przykład poprzez uczestnictwo 
w zajęciach wspinaczki, czy jazdy konnej. Podczas trwania obozu prowadzona była stała praca terapeutyczna 
zarówno grupowa, jak i indywidualna. Takie formy pomocy pozwoliły osobom wychodzącym z uzależnienia 
rozpocząć życie w nowym miejscu, z dala od dotychczasowego środowiska. Zmiana środowiska dla osób 
kończących terapię i opuszczających ośrodek stacjonarny, pozwoliła nauczyć ich samodzielności, 
odpowiedzialności oraz ułatwiła utrzymanie abstynencji. 
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B.3.4. Wsparcie rodzin nie w pełni realizujących swoje funkcje, w szczególności wychowawcze 


W ramach zadania Miasto Gliwice finansowało prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i/lub zagrożonych uzależnieniem. Na terenie Gliwic 
funkcjonowało 6 placówek wsparcia dziennego, w tym 4 finansowane ze środków budżetu miasta Gliwice. 
4 placówki prowadzone były w formie świetlicowej, a 2 w formie pracy podwórkowej realizowanej przez 
wychowawców. W placówkach prowadzone były zajęcia plastyczne, sportowe, profilaktyczne, organizowane 
były wyjścia m.in. do kina, teatru, na basen, na ściankę wspinaczkową, dzieci wyjeżdżały na wycieczki, 
uczestniczyły w warsztatach, zajęciach artystycznych. W placówkach działających stacjonarnie prowadzona 
była także pomoc w odrabianiu lekcji. Dzieci biorące udział w zajęciach w placówce otrzymywały drobny 
poczęstunek. Ponadto przy 11 szkołach podstawowych prowadzone były świetlice opiekuńczo – 
wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Dzieci biorące udział w zajęciach miały 
możliwość odrobienia lekcji, uzyskania pomocy w nauce, uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych, 
sportowych, plastycznych, muzycznych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych. Wychowawcy zatrudnieni 
zarówno w placówkach wsparcia dziennego, jak i w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych przy szkołach 
podstawowych prowadzili stałą współpracę z rodzinami podopiecznych. W roku 2020, z uwagi na ogłoszony 
stan pandemii spowodowany wirusem SARS-COV 2, w miesiącu marcu i kwietniu ww. zadania zostały 
wstrzymane. W kolejnych miesiącach zadania realizowane były w trybie hybrydowym – stacjonarnie 
lub zdalnie, z wykorzystaniem technik komunikowania się na odległość. Część działań zaplanowanych w roku 
2020 nie obyła się z uwagi na stan epidemii. Niektóre działania, w tym przede wszystkim realizacja w szkołach 
programów profilaktycznych dla uczniów, rodziców czy nauczycieli zmieniło swoją formę. Szkoły, które 
w większości czasu prowadziły naukę w formie zdalnej, decydowały indywidualnie o sposobie realizacji 
programów profilaktycznych. Część szkół zrealizowała zajęcia profilaktyczne w formie zdalnej, część 
zorganizowała zajęcia stacjonarne. Część szkół nie zdecydowała się na przeprowadzenie w roku 2020 działań 
profilaktycznych, z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Miasto Gliwice nie przystąpiło również 
do ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, promujących trzeźwy styl życia, więzi rodzinne i aktywne 
spędzanie czasu bez używek. 


Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi i wspiera wolontariat. W ramach kierunku 
działania A.3.1. Wsparcie działalności organizacji umożliwiających włączenie się mieszkańców 
w rozwiązywanie problemów społecznych miasta, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (obecna 
nazwa – Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych) wspierało w 2020 r. organizacje pozarządowe, 
w tym stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz społeczności lokalnych. W 2020 r. zostało podpisanych 
237 porozumień o współpracy, w ramach których można korzystać z zasobów i wsparcia GCOP. W ramach 
kierunku działania A.3.2. Promocja organizowania lokalnych grup wparcia i grup samopomocowych, 
została uruchomiona wymiana usług sąsiedzkich – grupa 21 osób - mieszkańców dzielnicy Baildona dzieli się 
swoimi umiejętnościami i wymienia drobnymi usługami (dot. realizacji projektu unijnego pn. „Twoja 
społeczność Twoją szansą”). W ramach kierunku działania C.1.1. Wspieranie idei wolontariatu i inicjatyw 
podejmowanych w tym zakresie, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (obecna nazwa – Centrum 
3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych) prowadziło pośrednictwo wolontariatu między organizacjami 
i instytucjami, liczba zgłoszeń osób zainteresowanych wolontariatem wyniosła 93. Odbyło się 9 spotkań 
z koordynatorami wolontariatu, których celem była wymiana doświadczeń i integracja środowiska. 
10 organizacji/instytucji skorzystało z pośrednictwa CW. Zebrano 101 ofert wolontariatu. Odbyły się 
4 spotkania integrująco-informacyjne dla 22 wolontariuszy.  Realizowano wolontariat specjalistyczny na rzecz 
dzieci (odbyły się 2 spotkania dla wolontariuszy i podpisano 26 porozumień) oraz opiekuńczy i szpitalny 
(odbyły się 2 spotkania dla wolontariuszy i podpisano 10 porozumień). Zorganizowano warsztaty 
dla przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu z zakresu diagnozy lokalnych potrzeb (11 warsztatów 
dla 214 uczestników). W marcu 2020 r. uruchomiono Gliwicką Bazę Wsparcia, w ramach której 20 firm i 62 
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osoby prywatne zgłosiły chęć pomocy. Byli to m.in. wolontariusze pomagający osobom przebywającym 
na kwarantannie m.in. w zakupach, wykupieniu recept, wyprowadzeniu psów na spacer; świadczący pomoc 
przy rozładunku towarów, zdalne korepetycje, szycie maseczek, dostawy płynów dezynfekujących, 
wsparcie materialne. 


3. Wskaźniki sukcesu. 
W ramach zaplanowanego systemu monitoringu i ewaluacji Strategii określono 2 typy wskaźników: wskaźniki 
sukcesu oraz wskaźniki monitorowania zmian – wskaźniki relacyjne. Dla przyjętych wskaźników sukcesu 
określono wartości docelowe, które należy osiągnąć w roku 2020 i 2025. Wartości te są zestawiane z danymi 
bazowymi za rok 2015, celem bieżącej weryfikacji stanu tych wskaźników.  


Nazwa wskaźnika sukcesu Dane bazowe za 2015 r. 


Liczba ludności w mieście 179 146 


Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w liczbie ogółem mieszkańców 22% 


Stopa bezrobocia 5,5 


Wysokość przeciętnego wynagrodzenia 4 726,43 zł brutto 


Liczba zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów 86 


Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w poszczególnych 
sektorach interwencji 


Osoby starsze 60+ - 1386, 
 rodziny zastępcze – brak danych 


o liczbie osób w rodzinach,  
liczba rodzin – 183, liczba dzieci w tych 


rodzinach – 236, 
 osoby niepełnosprawne – 1760,  


osoby bezdomne - 462 


Liczba osób objętych wsparciem w poszczególnych sektorach interwencji 


Osoby starsze 60+ - 1078, rodziny 
zastępcze – 183 rodziny/236 


umieszczonych dzieci,  
osoby niepełnosprawne – 1416,  


osoby bezdomne - 385 


Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych 6631 


 
Raport za rok 2020 jest podsumowaniem stanu ww. wskaźników za okres 5 lat realizacji Strategii. 


Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. w Mieście Gliwice zamieszkiwało 179.146 osób, na dzień 31.12.2020 r. 
163.388 osób. Tendencja jest więc spadkowa. Spadek w porównaniu z rokiem 2015 nastąpił o 8,80 %, 
a więc wartość ta nie mieści się w przyjętej dopuszczalnej wartości spadku do 2020 r. o 1,5 %. 
Powoduje to konieczność przeformułowania przyjętej dopuszczalnej wartość spadkowej w kolejnym 
okresie obowiązywania Strategii tj. do roku 2025.  


Obecnie nie są jeszcze dostępne na stronie GUS dane dot. stanu ludności w wieku przedprodukcyjnym, 
produkcyjnym oraz poprodukcyjnym, stąd na czas sporządzania ww. raportu nie jest możliwe określenie, 


                                                 
1przyjęto liczbę zarejestrowanych na terenie miasta w danym roku organizacji pozarządowych wg KRS oraz rejestru prowadzonego 
przez PM. 
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w jaki sposób nastąpiła zmiana ww. wskaźnika w roku 2020 w porównaniu z latami ubiegłymi. Ponieważ 
w raporcie z realizacji Strategii za rok 2019 sytuacja była tożsama (tzn. na czas jego opracowania nie były 
jeszcze dostępne w bazie GUS dane na koniec 2018 r.), obecnie możliwe jest porównanie danych z 2015 r. 
do danych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w tym zakresie. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. ludność w wieku 
poprodukcyjnym w mieście Gliwice stanowiło 44 622 osoby. W stosunku do ogółu liczby mieszkańców miasta 
na dzień 31.12.2019 r. to udział na poziomie 24,98%. Zgodnie z przyjętymi wartościami ww. wskaźnika 
sukcesu do roku 2020 powinno nastąpić utrzymanie stanu z wartości bazowej, czyli udziału na poziomie 22%. 


Stopa bezrobocia w 2015 r. wynosiła 5,5%, w 2020 r. – 3,2%, nastąpił więc spadek o 2,3 p.p., 
co przewyższyło planowany do 2020 r. spadek o 1,5 p.p. wg założonego wskaźnika sukcesu. 


Obecnie nie są jeszcze dostępne na stronie GUS dane dot. wysokości przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w m. Gliwice za rok 2020, stąd na dzień sporządzania ww. raportu nie jest możliwe 
określenie, w jaki sposób nastąpiła zmiana ww. wskaźnika w roku 2020 w porównaniu z latami ubiegłymi. 
Ponieważ w raporcie z realizacji Strategii za rok 2019 sytuacja była tożsama (tzn. na czas jego opracowania 
nie były jeszcze dostępne w bazie GUS dane na koniec 2019 r.), obecnie możliwe jest porównanie danych 
z 2015 r. do danych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w tym zakresie. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 5 889,99 zł. W stosunku do wartości bazowej z roku 
2015 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 24,62 %, w relacji do przeciętnego 
wynagrodzenia w kraju nastąpił spadek o 0,2% (wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100) wynosiło 113,9%, wg stanu na dzień 
31.12.2018 r. – 112,8%, co nie zmienia faktu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w m. Gliwice jest 
o 13,7% wyższe, niż średnia krajowa.  


Liczba zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów w roku 2015 wyniosła 86 osób, w 2020 r. – 41 osób. 
Do roku 2020 nastąpił więc spadek o 52,3%, a więc znacznie wyższy, aniżeli zakłada się do 2020 r., 
a nawet do 2025 r. 


Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w poszczególnych sektorach interwencji 
przedstawia się w 2015 r. następująco: osoby starsze 60+ - 1386, rodziny zastępcze – brak danych o liczbie 
osób w rodzinach, liczba rodzin ogółem na terenie m. Gliwice - 183, w tym liczba dzieci w tych rodzinach – 
236, osoby niepełnosprawne – 1760, osoby bezdomne – 462. W 2020 r. dane te przedstawiają się w poniższy 
sposób: osoby starsze 60+ - 2030, rodziny zastępcze – brak danych o liczbie osób w rodzinach, liczba rodzin 
ogółem na terenie m. Gliwice - 211, w tym liczba dzieci w tych rodzinach – 361, osoby niepełnosprawne – 
1416, osoby bezdomne – 394. W odniesieniu do określonej zmiany wartości bazowej z 2015 r. do 2020 r. 
występuje zróżnicowanie w zakresie spełniania tego wskaźnika. Z jednej strony bowiem sukcesywnie 
zmniejsza się o 19,55% liczba osób niepełnosprawnych, a o 14,72% liczba osób bezdomnych korzystających 
z pomocy społecznej, jednocześnie wzrasta liczba osób starszych korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, a dane dot. liczby osób w rodzinach zastępczych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
nie są znane. Liczba osób objętych wsparciem w poszczególnych sektorach interwencji przedstawia się 
w 2015 r. następująco: osoby starsze 60+ - 1078, Rodziny zastępcze – 183 rodziny/236 umieszczonych dzieci, 
osoby niepełnosprawne – 1416, osoby bezdomne – 385. W roku 2020 przedstawiało się to w następujący 
sposób: osoby starsze 60+ - 2014, rodziny zastępcze – 221 rodzin/361 umieszczonych dzieci, osoby 
niepełnosprawne – 990, osoby bezdomne – 357. Podobnie jak w przypadku wskaźnika pn. liczba osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w poszczególnych sektorach interwencji, występuje 
zróżnicowanie w zakresie spełniania tego wskaźnika. Z jednej strony bowiem sukcesywnie zmniejsza się 
o 30,08% liczba osób niepełnosprawnych, a o 7,27% liczba osób bezdomnych objętych wsparciem, 
jednocześnie wzrasta liczba osób starszych objętych wsparciem oraz wzrasta też liczba rodzin zastępczych. 
Zarówno powyższy wskaźnik, jak i poprzedni należy przeanalizować pod kątem ich mierzalności w całości. 
Ponadto wskaźnik sukcesu pn. liczba osób korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych sektorach 
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interwencji zawiera m.in. dane dot. liczby osób w rodzinach zastępczych. Z uwagi na fakt, iż prowadzi się 
statystykę odnośnie samej liczby tych rodzin oraz liczby dzieci w tych rodzinach należy uszczegółowić dane 
zbierane w ramach ww. wskaźnika, celem zapewnienia jego mierzalności w całości.  


W roku 2015 na terenie Miasta Gliwice zarejestrowane były 633 organizacji pozarządowe, w 2020 r. to liczba 
760 organizacji. W stosunku do roku 2015 nastąpił wzrost liczby organizacji o 20,06 p.p., co stanowi 
dwukrotne przekroczenie zakładanej do 2020 r. zwyżki liczby zarejestrowanych organizacji 
pozarządowych o 10%. 


 Reasumując, należy przeanalizować wskaźniki demograficzne w odniesieniu do spadającej znacząco liczby 
mieszkańców miasta i zwiększającej się liczby osób w wieku poprodukcyjnym, pod kątem ich urealnienia 
do faktycznie możliwych do osiągnięcia w 2025 r., a także precyzyjnie określić dane, jakie mają być 
gromadzone dla określonych wskaźników sukcesu o nazwie: liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej w poszczególnych sektorach interwencji oraz liczba osób objętych wsparciem w poszczególnych 
sektorach interwencji, celem ich mierzalności w całości. 


4. Wskaźniki relacyjne monitorowania zmian sytuacji 
społecznej. 
Wskaźniki relacyjne służą do określenia tła zmian społecznych i problemów w warstwie społecznej w mieście 
i podzielone zostały w Strategii na wskaźniki zaangażowania oraz wskaźniki uwarunkowań i zmian. 


Poniżej przedstawione są dane dot. wartości ww. wskaźników w odniesieniu do lat 2018-2020, celem 
porównania ich wartości. 


Nazwa wskaźnika zaangażowania 2018 2019 2020 


Liczba dzieci objętych wsparciem w zakresie 
pomocy społecznej 


1 142 977 722 


Liczba rodzin objętych wsparciem w zakresie 
pomocy społecznej 


2 778 2 712 2844 


Liczba ofert pracy 4 890 9 1372 7 526 


Liczba ofert szkoleń i innych inicjatyw na rzecz 
aktywizacji bezrobotnych (liczba inicjatyw 
oraz beneficjentów) 


911 – liczba 
beneficjentów 


717 – liczba 
beneficjentów 


65 – liczba 
beneficjentów 


Liczba osób niepełnosprawnych korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej 


1 618 1 563 1416 


Liczba uczniów korzystających z oświaty 
w grupach integracyjnych 


413 2893 
328 (stan 
na 30.09.2020 r.) 


Liczba osób korzystających z dojazdu 
do placówek edukacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych 


278 277 
276 (stan  
na wrzesień 2020 r.) 


Liczba osób bezdomnych 376 418 320 


Liczba uczniów objętych dożywianiem 483 788 471 


                                                 
2 W 2017 i 2018 roku podawana liczba ofert dotyczyła liczby złożonych przez wszystkich pracodawców wniosków zapotrzebowania 
na pracowników, nie dotyczyła liczby oferowanych miejsc pracy. 
3 Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego (bez oddziałów przedszkolnych i uczniów realizujących obowiązek nauki w ORW). Nie są brani 
pod uwagę uczniowie z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym i zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. 
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Liczba osób, którym udzielono pomocy 
w formie pobytu w dziennym domu pomocy 


73 55 60 


Liczba lokali socjalnych ogółem 182 151 90 


Liczba dostępnych lokali socjalnych 66 47 21 


Liczba osób uzależnionych kierowanych 
przymusowo na leczenie 


191 152 112 


Liczba mieszkańców objętych działaniami 
ukierunkowanymi na promocję zdrowia 


4 622 4 965 3 107 


 


Nazwa wskaźnika uwarunkowań  
i zmian 


2018 2019 2020 


Saldo migracji 


saldo migracji 
wewnętrznych  (-489), 
saldo migracji 
zagranicznych (-113) 


saldo migracji 
wewnętrznych (-407), 
saldo migracji 
zagranicznych (-150) 


saldo migracji 
wewnętrznych 
(brak danych na 
stronie GUS na czas 
opracowywania 
raportu), saldo migracji 
zagranicznych 
(brak danych na 
stronie GUS na czas 
opracowywania 
raportu) 


Wskaźniki obciążenia demograficznego 


Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym  
na 100 osób  
w wieku produkcyjnym – 
68,5, ludność w wieku 
poprodukcyjnym  
na 100 osób w wieku 
produkcyjnym –  
40,9, ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku 
przedprodukcyjnym – 
148,2 
 


Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym  
na 100 osób  
w wieku produkcyjnym – 
71,1, ludność w wieku 
poprodukcyjnym  
na 100 osób w wieku 
produkcyjnym –  
42,7, ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku 
przedprodukcyjnym – 
150,8 
 


brak danych na 
stronie GUS na czas 
opracowywania 
raportu 


Wskaźnik dzietności 
Współczynnik dzietności 
ogólnej – 1,421 


Współczynnik dzietności 
ogólnej – 1,46 


brak danych na 
stronie GUS na czas 
opracowywania 
raportu 


Liczba bezrobotnych, w tym bez prawa 
do zasiłku 


3 371/2 945 2 454/2 131 3 380/2 914 


Liczba nowych orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności 


779 824 674 


Liczba niebieskich kart, ilość procedur 
„Niebieskie Karty” 


Liczba NK - 286, 
powołane nowe grupy 
robocze - 251, ilość 
rodzin objętych 
procedurą - 449 
 


Liczba NK - 307 
powołane nowe grupy 
robocze - 270, ilość 
rodzin objętych 
procedurą - 382 
 


Liczba NK - 381 
powołane nowe grupy 
robocze - 235, ilość 
rodzin objętych 
procedurą - 381 
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Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań 
i wyposażenie mieszkań 


48,64 m2 
lokale mieszkalne 
każdorazowo 
wyposażone są 
w instalacje: wod.-kan. 
i elektryczną, w części 
lokali występuje instalacja 
gazowa, w lokalach 
występuje centralne 
ogrzewanie, ogrzewanie 
gazowe, elektryczne lub 
piecowe 
 


48,64 m2 
lokale mieszkalne 
każdorazowo 
wyposażone są 
w instalacje: wod.-kan. 
i elektryczną, w części 
lokali występuje instalacja 
gazowa, w lokalach 
występuje centralne 
ogrzewanie, ogrzewanie 
gazowe, elektryczne lub 
piecowe 
 


40,97 m2 
Lokale mieszkalne 
każdorazowo 
wyposażone są w 
instalacje: wod.-kan. 
i elektryczną, w części 
lokali występuje 
instalacja gazowa, 
w lokalach występuje 
centralne ogrzewanie, 
ogrzewanie gazowe, 
elektryczne lub piecowe 


Liczba stwierdzonych przestępstw 5 706 9 5804 9409 


 
 


5. Projekty/działania aktualnie realizowane oraz planowane 
do realizacji w kolejnych latach obowiązywania Strategii. 
 


Projekty/działania aktualnie realizowane  
oraz planowane do realizacji w kolejnych latach obowiązywania Strategii 


 
Sektor interwencji Polityka prorodzinna 


1. Tworzenie warunków sprzyjających zwiększaniu liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach i dostosowaniu oferty  
do czasu pracy rodziców. 
2. Rozwój i wzbogacanie oferty edukacyjno-wychowawczej placówek wsparcia dziennego. 
3. Rozwój instytucji asystenta rodziny w celu wzmocnienia prawidłowego funkcjonowania rodziny. 
4. Tworzenie warunków sprzyjających funkcjonowaniu rodziny poprzez poszerzenie oferty opieki i wychowania dzieci  
dla rodziców czynnych zawodowo. 
5. Podnoszenie wiedzy rodziców w zakresie kompetencji opiekuńczo wychowawczych poprzez prowadzenie konsultacji, 
szkoły dla rodziców, treningów umiejętności wychowawczych. 
6. Program nakierowany na aktywizację młodzieży, 
mający na celu zapobieganie zjawiska „dziedziczenia” modelu życia w oparciu o pomoc społeczną. 
7. Realizacja we współpracy z organizacjami pozarządowymi zadań dotyczących pomocy rzeczowej i żywnościowej 
dla najuboższych mieszkańców miasta. 
8. Realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach projektów unijnych pn. "Aktywnie dla Gliwic" (od 1 stycznia 
2021 r. do 31.12.2022 r.) oraz "Usługi Społeczne na Start III" (od 1 lutego 2021 r. do 31.12.2022 r.). 


Sektor interwencji Niepełnosprawność 


1. Realizacja programu „Aktywny Samorząd”. 
2. Realizacja programów: „Opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 
3. Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus”. 
4. Zapewnienie infrastruktury na scalenie organizacyjne możliwości załatwienia w jednym miejscu wszystkich 
lub większości spraw administracyjnych i urzędowych, kierowanych do osób niepełnosprawnych. 
5. Utworzenie strony internetowej (platformy) wspólnej dla wszystkich instytucji działających na rzecz osób 
z  dysfunkcjami gdzie osoba niepełnosprawna będzie mogła znaleźć informacje o rodzajach usług i pomocy świadczonej 
w mieście na rzecz samych niepełnosprawnych, jak i ich rodzin. 
6. Utworzenie placówki rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, które w wieku 25 lat kończą 
edukację w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym. 
7. Utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu oraz chorobą Alzhaimera. 


                                                 
4 Dane za 2019 rok zbierane są w zakresie liczby stwierdzonych przestępstw (z uwagi na zmianę w 2020 r. nazwy wskaźnika), stąd może 
występować znacząca różnica w danych z lat 2017-2019. 
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Projekty/działania aktualnie realizowane  
oraz planowane do realizacji w kolejnych latach obowiązywania Strategii 


8. Stworzenie funkcjonalnej ścieżki wsparcia uwzględniającej kolejne etapy życia osoby niepełnosprawnej od urodzenia 
do starości. 


Sektor interwencji Bezrobocie 


1. Koordynacja działań różnych instytucji, w szczególności Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodka Pomocy Społecznej, 
nakierowanych na aktywizację zawodową i społeczną wspólnych klientów szczególnie młodzieży, opracowywanie 
wspólnych działań, mających na celu przeciwdziałanie dziedziczenia ubóstwa i bezrobocia. 
2. Opracowanie modelu współpracy pracodawców ze szkołami w celu kształcenia w oparciu o rzeczywiste potrzeby 
rynku pracy. 
3. W latach 2021 i 2022 PUP Gliwice będzie realizował kolejny projekt współfinansowany z EFS pn. Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w Mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim (V), którego beneficjentami  są osoby młode do 
29 roku życia zarejestrowane w PUP Gliwice, jako osoby bezrobotne. 
4. W latach 2021-2023 PUP Gliwice będzie realizował projekt konkursowy współfinansowany z EFS  pn. Szansa 
na powrót. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19, poprzez objęcie 
kompleksowym wsparciem 35 osób do 29 roku życia,  które umożliwi im powrót na rynek pracy. 


Sektor interwencji Polityka Senioralna 


1. Poprawa jakości życia seniorów mieszkających w Gliwicach poprzez: edukację, aktywność i partycypację społeczną, 
tworzenie właściwego wizerunku osób starszych wśród społeczeństwa. 
2. Podwyższanie standardu i zabezpieczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniorów jako alternatywy 
umieszczenia w domu pomocy społecznej. 
3. Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i funkcjonowaniu Klubów Seniora. 
4. Tworzenie warunków sprzyjających zwiększaniu miejsc w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. 
5. Rozwój wolontariatu opiekuńczego na rzecz seniorów. 


Sektor interwencji Bezdomność 


1. Realizacja we współpracy z organizacjami pozarządowymi zadań dotyczących pomocy rzeczowej i żywnościowej 
dla najuboższych mieszkańców miasta. 
2. Uruchomienie działalności nowej ogrzewalni na terenie miasta. 
3. Modernizacja schroniska dla osób bezdomnych. 
4. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych. 
5. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin zagrożonych bezdomnością. 
6. Zapewnianie osobom bezdomnych miejsc w schroniskach z usługami opiekuńczymi. 
7. Tworzenie i wdrażanie programów wychodzenia z bezdomności. 


Sektor interwencji Uzależnienia 


1. Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje i osoby fizyczne zajmujące 
się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
2. Tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
3. Realizacja streetworkingu jako formy pracy z osobami eksperymentującymi lub uzależnionymi od alkoholu, a także 
z osobami eksperymentującymi lub uzależnionymi od narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. 
4. Upowszechnianie informacji na temat placówek, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
uzależnionych i członków ich rodzin. 
5. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym wynikającym z uzależnień poprzez realizację Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Miasta Gliwice. 
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6. Rekomendacje w zakresie zmian lub kontynuacji wdrażania 
Strategii. 
Rok 2020 jest rokiem podsumowującym realizację Strategii w zakresie osiągania założonych wskaźników 
sukcesu. Jak wynika z wniosków sformułowanych w tym zakresie w części 3 raportu, korzystnie pod 
względem spełniania ww. wskaźników przedstawia się obszar związany z bezrobociem oraz wynagrodzeniami 
w mieście, a także kwestie związane z ograniczaniem zjawiska bezdomności oraz zmniejszającą się, 
w stosunku do wartości bazowej z 2015 r., liczbą osób niepełnosprawnych, a także liczbą zarejestrowanych 
w mieści organizacji pozarządowych. Niepokojącym zjawiskiem, obserwowanym od dłuższego czasu, również 
w skali krajowej, jest zmniejszająca się liczba ludności, zwłaszcza w miastach oraz wzrost liczby ludności 
w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców miasta. Pomimo realizacji licznych działań miasta 
w obszarze polityki prorodzinnej, liczba ludności systematycznie zmniejsza się, wzrasta również liczba osób 
w wieku poprodukcyjnym, co wymaga podejmowania dodatkowo nowych działań na rzecz zabezpieczania tej 
grupy osób oraz utrzymania jak najdłużej jej aktywności społecznej.  


Z uwagi na brak możliwości spełnienia określonych w 2015 r. (na etapie projektowania dokumentu Strategii) 
wskaźników sukcesu w ww. obszarach sugeruje się ich dostosowanie do poziomu możliwego do osiągnięcia 
w 2025 r., ustalenie poziomu ww. wskaźników nastąpi w najbliższych miesiącach, a następnie opracowany 
zostanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Gliwice na lata 2016-2025. Ponadto w treści Strategii doprecyzowania wymagają dane, 
jakie mają być gromadzone dla określonych wskaźników sukcesu o nazwie: liczba osób korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej w poszczególnych sektorach interwencji oraz liczba osób objętych 
wsparciem w poszczególnych sektorach interwencji, celem ich mierzalności w całości. Ponadto w treści 
Strategii ujawniono konieczność dokonania zmiany nazwy kierunku działania A.1.2. z „Podniesienie jakości 
kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym” na „Podniesienie jakości kształcenia na poziomie 
ponadpodstawowym”. 


Na obecnym etapie nie występuje konieczność modyfikacji nazw oraz założeń innych, przyjętych celów 
realizacji Strategii oraz kierunków działań. 
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Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji  
Miejskiego Programu Dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej  


dla miasta Gliwice na lata  2019 –  2021 


Podstawa prawna:  


1) art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. 2020 r., poz. 821) 
2) uchwała nr XLI/909/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia 
„Miejskiego Programu Dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej dla miasta Gliwice na lata 2019-2021”.  


Realizatorzy i partnerzy programu: 


3) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, 
4) Ośrodek Pomocy Społecznej, 
5) placówki opiekuńczo – wychowawcze, 
6) sąd rodzinny, kuratorzy zawodowi i społeczni, 
7) placówki oświatowe, 
8) organizacje pozarządowe, 
9) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 
10) Policja i Straż Miejska, 
11) Urząd Miejski. 


CEL STRATEGICZNY PROGRAMU: 


WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPARCIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY 
ZASTĘPCZEJ 


Cel szczegółowy nr 1: Tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej.  


Tabela 1. Promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez prowadzenie akcji promujących 
rodzicielstwo zastępcze oraz nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym 
na rzecz promocji i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba podmiotów, z którymi nawiązano współpracę na 
rzecz promocji i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej 


18 24 


Liczba i rodzaj działań, które zostały podjęte w ramach 
współpracy ze środowiskiem lokalnym 


67 26 


Podmioty: 
1) Piast Gliwice S.A., 
2) Piast Gliwice Futsal, 
3) The Software House Gliwice, 
4) Arena Gliwice,  
5) Nexteer Automotive Gliwice, 
6) ZF (dawniej TRW) Gliwice, 
7) HL Display Gliwice, 
8) Nbit Gliwice, 
9) Stowarzyszenie GTW, 
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10) Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Pod Skrzydłami”, 
11) Parafia Ewangelicko- Augsburska w Gliwicach, 
12) Pozytywni.pl, 
13) Fundacja Jesteśmy dla Was Katowice (OPOPP), 
14) Szkoła Podstawowa nr 39 w Gliwicach, 
15) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 w Gliwicach, 
16) Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Gliwicach, 
17) Szkoły Filomata w Gliwicach, 
18) Sąd Rejonowy w Glwiicach 
19) Sąd Okręgowy w Gliwicach, 
20) Fundacja Koniczynka, 
21) Fundacja Diakonii im. Matki Ewy, 
22) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, 
23) Sieć Metropolitalna, 
24) Stowarzyszenie GIO.  
 
Rodzaj działań: 


1. działania o charakterze integracyjnym: 
 udział w wydarzeniach sportowych,  kulturalnych, 
 organizacja Pikniku Rodzinnego promującego rodzicielstwo zastępcze dla ok. 600 


uczestników, 
 organizacja Mikołajek dla dzieci w pieczy zastępczej w Gliwicach – ok. 350 dzieci, 
 współorganizacja Spotkania Świątecznego/Wigilijnego dla ok. 600 osób, 
 zgłoszenie rodziny zastępczej Pani Edyty Korzec w ramach Konkursu Przyjaciel Rodziny 


organizowanym przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, 
2. działania o charakterze promocyjnym: 


 prowadzono stronę na portalu Facebook (ponad 1300 obserwujących użytkowników), 
 prowadzono infolinię dla kandydatów na rodziny zastępcze,  
 emitowano spot promocyjny, 
 przekazywano ulotki, plakaty oraz inne materiały o charakterze promocyjno- 


informacyjnym, 
 nawiązano i realizowano współpracę z podmiotami lokalnymi, 
 ukazały się artykuły prasowe na stronie www miasta Gliwice oraz w Nowinach Gliwicach ( 


4 artykuły ). 
3. działania o charakterze edukacyjnym (organizacja szkoleń). 


 
Tabela 2. Diagnozowanie potrzeb w zakresie zapewnienia czasowej opieki i wychowania 


dzieciom pozbawionym należytej opieki rodziców biologicznych w latach 2019-
2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba wydanych postanowień sądu dot. zabezpieczenia 
dzieci w pieczy zastępczej 


54 90 


 


Tabela 3. Tworzenie spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, 
w tym zawodowych specjalistycznych dla: dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o niepełnosprawności, dzieci zabezpieczonych na podstawie ustawy 
z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz 
małoletnich matek z dziećmi poprzez pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie 
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kandydatów na rodziny zastępcze w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba przeprowadzonych szkoleń dla kandydatów na 
rodziny zastępcze 


3 1 


Liczba utworzonych rodzin zastępczych spokrewnionych, 
niezawodowych i zawodowych, w tym zawodowych 
specjalistycznych 
 


35 22 


Tabela 4. Ustalenie limitu rodzin zastępczych zawodowych w liczbie (łącznie 
funkcjonujących rodzin w mieście): 2019 r. – 30 rodzin zawodowych, 2020 r. – 33 
rodziny zawodowe, 2021 r. – 36 rodzin zawodowych w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba zawodowych rodzin zastępczych 23 23 


 


Tabela 5. Tworzenie rodzinnych domów dziecka w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba utworzonych rodzinnych domów dziecka 0 0 


 


Cel szczegółowy nr 2: Wspieranie istniejących form rodzinnej pieczy zastępczej w 


prawidłowym wypełnianiu ich funkcji.  


 


Tabela 6. Objęcie dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej specjalistycznym 
wsparciem w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej objętych 
specjalistycznym wsparciem 


356 311 


 


Tabela 7. Organizowanie szkoleń, grup wsparcia oraz treningów umiejętności 
wychowawczych mających na celu podnoszenie kompetencji i umiejętności 
wychowawczych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom 
dziecka w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny 
dom dziecka, które brały udział w szkoleniach, grupach 
wsparcia, treningach umiejętności wychowawczych 


24 29 
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Tabela 8. Udzielanie rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka 
specjalistycznego poradnictwa w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba porad udzielonych rodzinom zastępczym oraz 
osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka 


463 408 


 
 


Tabela 9. Objęcie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, pomocą wolontariuszy, pomocą przy sprawowaniu 
opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka 
objętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 
pomocą wolontariuszy, pomocą przy sprawowaniu opieki 
nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 


127 147 


 


 


Tabela 10. Pozyskiwanie i szkolenie rodzin pomocowych w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba utworzonych rodzin pomocowych 13 10 


 


Tabela 11. Wsparcie finansowe rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka poprzez 
udzielanie: świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dodatków 
wychowawczych, dodatków na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 
dziecka, jednorazowych świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych 
z potrzebami przyjmowanego dziecka, dofinansowania do wypoczynku poza 
miejscem zamieszkania dziecka, środków finansowych na utrzymanie lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym oraz 
świadczeń na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego 
remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Roczna kwota wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka, dodatków wychowawczych 


4 539591,47 4 902312,04 


Liczba rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny 
dom dziecka, które otrzymały co miesiąc dodatki do 
świadczeń na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 
dziecka 


19 20 


Roczna kwota wypłaconych dodatków do świadczeń na 
pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka 


40 377,83 51 258,71 
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Liczba rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny 
dom dziecka, które otrzymały środki finansowe na 
utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego 


36 35 


Roczna kwota wypłaconych środków finansowych na 
utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego 


75 330,75 100 224,58  


Liczba rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny 
dom dziecka, które otrzymały świadczenia na pokrycie 
kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego 


21 20 


Roczna kwota wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów 
związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego 


46 000,00 41 800,00 


Liczba dzieci, na które przyznano rodzinom zastępczym, 
osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka jednorazowe 
świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych 
z potrzebami przyjmowanego dziecka 


70 73 


Roczna kwota wypłaconych jednorazowych świadczeń na 
pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 
przyjmowanego dziecka 


106 940,00 122 833,91 


Liczba dzieci, na które przyznano rodzinom zastępczym, 
osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka 
dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania dziecka 


121 112 


Roczna kwota wypłaconych dofinansowań do wypoczynku 
poza miejscem zamieszkania dziecka 


33 901,32 35 428,25 


 


Cel szczegółowy nr 3: Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków 


pieczy zastępczej.  


 


Tabela 12. Udzielanie wsparcia w formie pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa 
w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba wychowanków, którzy skorzystali ze wsparcia 
pracownika socjalnego oraz specjalistycznego poradnictwa 


87 73 
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Tabela 13. Udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, 
w szczególności poprzez przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym oraz lokalu 
z zasobów miasta Gliwice w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba wychowanków przebywających na mieszkaniach 
chronionych 


18 17 


Liczba wychowanków, którzy otrzymali mieszkanie z 
zasobów gminy 
 


3 9 


Tabela 14. Wsparcie finansowe i rzeczowe wychowanków pieczy zastępczej poprzez 
udzielanie pomocy pieniężnej na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, 
zagospodarowanie w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba wychowanków, którzy uzyskali pomoc pieniężną na 
kontynuowanie nauki 


88 71 


Roczna kwota wypłaconej pomocy na kontynuowanie nauki 453 921,56 416 013,01 


Liczba wychowanków, którzy uzyskali pomoc na 
usamodzielnienie 


13 18 


Roczna kwota wypłaconej pomocy na usamodzielnienie 62 455,00 88 533,00 


Liczba wychowanków, którzy uzyskali pomoc na 
zagospodarowanie 


15 20 


Roczna kwota wypłaconej pomocy na zagospodarowanie 
 


27 367,00 38 269,97 


 


Cel szczegółowy nr 4: Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy 


dziecku i rodzinie.  


Tabela 15. Umożliwienie kadrom realizującym zadania w zakresie pomocy dziecku i rodzinie 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach 
i konferencjach w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba szkoleń i konferencji, w których uczestniczyli 
pracownicy Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny 


43 12 


Liczba pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i 
Wspierania Rodziny, którzy uczestniczyli w szkoleniach, 
konferencjach 


30 21 
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Tabela 16. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych osób zapewniających dzieciom opiekę 
i wychowanie w instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2020 


Wyszczególnienie 2019 2020 


Liczba szkoleń i konferencji, w których uczestniczyli 
pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych 


6 5 


Liczba pracowników zapewniających dzieciom opiekę i 
wychowanie w instytucjonalnej pieczy zastępczej, którzy 
uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach 


7 7 


 


Rok 2020 r. był rokiem trwania pandemii związanej z Koronawirusem. Koniecznością stało się 
zmodyfikowanie działań i wypracowanie  nowych praktyk, które pozwoliły, że cele i przedsięwzięcia  
przyjęte do realizacji w niniejszym programie w 2020 roku zostały zrealizowane.  


 


Sporządził:  


 Małgorzata Magiera - starszy  specjalista pracy z rodziną Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny 


 


Zaakceptował:  


 Julian Jasiński - Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny  


 


Zatwierdził:  


 Ewa Weber - Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
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Informacja na temat Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię 


elektryczną i paliwa gazowe dla 
miasta Gliwice 


 


Określone ustawowo zadania gminy obejmują zadania własne i zlecone przez organa administracji 
rządowej. Zaopatrzenie gminy w energię jest określonym ustawowo zadaniem własnym gminy. Jego 
realizacja wymaga zgodnie z Art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne opracowania 
założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Obowiązek ten spoczywa na 
władzach gminy. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, 
prezydentowi miasta) plany inwestycyjne, które powinny zapewniać gminie bezpieczeństwo 
energetyczne. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie 
koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. 
Wykłada się go do publicznego wglądu na 21 dni i podlega on konsultacjom społecznym. Osoby 
i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.  Następnie 
rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 
rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń 
do publicznego wglądu. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien zwierać: 


1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe; 


2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; 
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 


z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, 
energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła 
odpadowego z instalacji przemysłowych; 


4) zakres współpracy z innymi gminami. 


Posiadanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe pozwala na: 


1) kształtowanie gospodarki energetycznej gminy w sposób optymalny i uporządkowany 
uwzględniając przy tym specyficzne warunki lokalne gminy; 


2) harmonizację działań w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię podejmowanych 
bezpośrednio przez organy gminy z odpowiednimi przedsiębiorstwami energetycznymi 
funkcjonującymi na obszarze gminy; 


3) uzgadnianie kierunków działań gmin i przedsiębiorstw energetycznych w zakresie rozwoju 
infrastruktury, w tym lokalizacji nowych źródeł wytwórczych; 
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4) uzgadnianie kierunków działań gmin i przedsiębiorstw energetycznych z interesami i potrzebami 


społeczności lokalnej. 
5) łatwiejszy dostęp do środków unijnych oraz innych środków publicznych; 
6) uzyskanie społecznej akceptacji dla rozwoju systemów energetycznych; 
7) lepszy wizerunek i promocję gminy poprzez plany energetyczne zorientowane na zrównoważony 


rozwój; 
8) przyciągnięcie inwestorów; 
9) podniesienie konkurencyjności; 
10) zapewnienie ładu energetycznego; 
11) inwentaryzację infrastruktury energetycznej; 
12) lepsza wiedza w zakresie czym dysponujemy i jakiej jest to jakości; 
13) ocena stanu obecnego i przewidywanych zmian; 
14) zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego; 
15) lepszy dostęp odbiorców do usług energetycznych. 


Ponadto założenia do planu i plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dają 
możliwość: 


1) określenia, jak będą przebiegały rozwój i modernizacja poszczególnych systemów energetycznych 
gminy (zakres, terminy realizacji oraz finansowanie poszczególnych przedsięwzięć); 


2) uzyskania częściowego finansowania infrastruktury energetycznej, np. przyłączy do sieci 
energetycznych; 


3) ubiegania się o środki finansowe na realizację inwestycji związanych z zaopatrzeniem w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, zarówno ze źródeł krajowych (np. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze itp.), jak 
i zagranicznych (np. programy pomocowe Unii Europejskiej). 


Rada Miasta Gliwice w dniu 28 marca 2019 roku uchwałą nr IV/76/2019 uchwaliła „aktualizację założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gliwice”. Projekt planu został 
pozytywnie zaopiniowany przez samorząd Województwa Śląskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Katowicach. Dokument został wyłożony do publicznego wglądu w dniach 09.01.2019 r. do 
29.01.2019r., zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy. Żadne wnioski, zastrzeżenia, uwagi nie zostały złożone. 


W związku z faktem, iż nie doszło do sytuacji, w której działalność przedsiębiorstw energetycznych nie 
zapewniałaby realizacji „założeń do planu”, a tym samym bezpieczeństwa energetycznego gminy należy 
przyjąć, że założenia w niej zawarte zostały zrealizowane.  


Ponadto, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. sukcesywnie realizuje zaplanowane 
zadania inwestycyjne. W poprzednim jak i w bieżącym roku obrotowym, wybudowano ⁓ 11 km sieci 
cieplnych. Rok kalendarzowy 2020 zamknął się zamontowaniem kolejnych 87 stacji wymienników ciepła. 
Suma budynków jakie podłączono w ostatnim roku to 94 budynki gminne, wspólnot mieszkaniowych 
i budowane w systemie developerskim. Na 2021 r. przewiduje się podobny poziom realizacji zadań 
inwestycyjnych podłączania ciepła systemowego dla mieszkańców miasta Gliwice. Równolegle 
z zadaniami inwestycyjnymi związanymi z niską emisją i pozyskiwaniem nowych odbiorców 
przedsiębiorstwo realizuje Program: Ciepła woda bez piecyka dla Gliwic, skierowany do zarządców 
budynków, którzy likwidując gazowe podgrzewacze wody rozbudowują odbiór ciepła systemowego 
o podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. 
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Zadania inwestycyjne realizowane i przewidziane do realizacji na terenie głównego źródła ciepła 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o to:  


1) modernizacja rozdzielni 0,4  kV, 
2) wymiana transformatora mocy 110/6kV-10MVA,  
3) modernizacja tablicy synoptycznej parametrów elektrycznych zasilania w nastawni kotłowni WP-70, 
4) budowa III etapu Instalacji Odsiarczania Spalin i I etapu Instalacji Odazotowania Spalin dla kotłowni 


WR-25,  
5) modernizacja układu pomiarowego Ciepłowni na przyłączu z linii 110kV, 
6) modernizacja gospodarki wodno-ściekowej (et II) w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych, 
7) zabudowa prasy do oczyszczania ścieków przemysłowych,  
8) budowa bloku ciepłowniczego z układem kotła wielopaliwowego,  
9) monitoring technologiczny spalin kotłów WR-25 nr 1, 2, 3, 4 pomiar NH3 i H2O, 
10) modernizacja monitoring technologiczny spalin przed i za IOS WR-25 linia 1, 2, ( etap I ) i budowa 


linii 3, (etap II).  
11) modernizacja systemu ciągłego monitoringu spalin na kominie H-80m, 
12) budowa akumulatora ciepła i nadrzędnego sterownika dla nowego szpitala miejskiego w Gliwicach, 
13) system zdalnego sterowania i telemetrii węzłów cieplnych, 
14) analityczny system komputerowy lokalizacji nieszczelności na ciepłociągach, 
15) cyfryzacja procesów obchodowych.  


W Planie Budowy Środków Trwałych poziom kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska 
przekracza 50%. Niestety faktem jest, że ciągły wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 
skutecznie ogranicza wydatki na inne zaplanowane zadania inwestycyjne. Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. z roku na rok notuje ciągły progres, skutecznie realizuje plany  podłączania 
odbiorców likwidujących paleniska na paliwo stałe wpływając na spadkowy trend  zanieczyszczenia 
powietrza w Gliwicach z powodu niskiej emisji. Wysokie standardy usług, ciągły rozwój, stawiają firmę 
w szeregu z najlepszymi przedsiębiorstwami branży ciepłowniczej w Polsce. 


SFW Energia Sp. z o.o. realizuje założenia Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla miasta Gliwice. 


W roku 2020 Elektrociepłownia Gliwice wytworzyła: 


1) 6 126MWh ciepła i 626MWh energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, 
2) 75 967MWh ciepła, 
3) 31,3MWh energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej. 
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Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2020 


„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Gliwice na rok 
2020” został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Gliwice IX/167/2019 z dnia 10 października 2019 roku. 
Celem strategicznym Programu było ograniczanie rozmiaru szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz 
działania zapobiegawcze i prewencyjne w celu zmniejszenia skutków negatywnych zjawisk społecznych.  


 Głównymi realizatorami Programu byli Urząd Miejski w Gliwicach, w szczególności: Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostki organizacyjne miasta, w szczególności Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, placówki oświatowe, Komenda Miejska Policji, Straż 
Miejska, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe działające 
na rzecz mieszkańców Gliwic i inne podmioty działające w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.  
Program był skierowany do wszystkich mieszkańców Gliwic, w szczególności do: 
 dzieci, młodzieży i osób dorosłych z grup ryzyka; 
 osób uzależnionych od alkoholu; 
 rodzin, w których występuje problem alkoholowy; 
 osób współuzależnionych; 
 wybranych grup społecznych i zawodowych; 
 pracowników podmiotów działających na terenie miasta Gliwice, zajmujących się zawodowo 


przeciwdziałaniem alkoholizmowi i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (np. kuratorzy sądowi, 
policjanci, pracownicy socjalni, terapeuci).  


Cele operacyjne i mierniki realizacji Programu: 


CEL OPERACYJNY 1 


Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  


Mierniki: 
- liczba osób biorących udział w programach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych: 1643  
- liczba prowadzonych punktów informacyjno-konsultacyjnych: 2 
- liczba przeprowadzonych programów readaptacji społecznej: 2 


W ramach zadania prowadzone były grupy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od 
alkoholu oraz ich rodzin. Zadanie zlecone organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  


Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 


Górnośląskie Stowarzyszenie 
FAMILA 


„Kompleksowe zajęcia terapeutyczne dla osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” 


104.800,00 


Klub Abstynentów KROKUS "Prowadzenie Klubu Abstynentów" 90.000,00 


Klub Abstynentów KROKUS "Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów" 10.000,00 


Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach 
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Cel został zrealizowany. 


CEL OPERACYJNY 2 


Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 


Mierniki: 
- Liczba osób korzystających z grup terapeutycznych dla osób współuzależnionych: 127 
- liczba osób uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie: 16 
- liczba osób korzystających z programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 442 


W ramach zadania prowadzone były punkty konsultacyjno - informacyjne dla osób uzależnionych oraz rodzin 
tych osób. Zadanie zlecone organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz dofinansowanie działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego przy 
Izbie Wytrzeźwień. 


Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota 


Fundacja Arka Noego "Punkt Zwrotny" 47.450,00 


Izba Wytrzeźwień  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach 


„Prowadzenie punktu informacyjno-
konsultacyjnego” 


55.012,00 


 Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach 
Cel został zrealizowany. 


CEL OPERACYJNY 3 


Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 


Mierniki:  
- liczba odbiorców programów profilaktycznych: 10973; 
- liczba placówek wsparcia dziennego oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych: 15; 
- liczba dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych i 
socjoterapeutycznych: 555; 
- liczba dzieci i młodzieży biorących udział w koloniach letnich z programem profilaktycznym: 80; 
- liczba uczestników superwizji, szkoleń i konferencji 357; 
- liczba nowo utworzonych/ zmodernizowanych obiektów sportowych, świetlic, obiektów i terenów 
rekreacyjnych oraz innych miejsc spędzania czasu wolnego: 4 
 
W ramach zadania Miasto między innymi współfinansowało programy profilaktyczne oraz szkolenia dla 
uczniów, rodziców nauczycieli oraz innych grup zawodowych, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 
organizację kolonii letnich, a także modernizowane były obiekty sportowe przy gliwickich szkołach.  
Realizatorem ww. zadań były: organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne miasta, np. szkoły, MZUK. 
Przykłady zadań to: 
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Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota 


Towarzystwo Wspierania Świetlicy 
dla Dzieci w Sośnicy 


"Prowadzenie placówki wsparcia dziennego" 117.000,00 


Polski Czerwony Krzyż Śląski 
Oddział Okręgowy w Katowicach, 
Oddział Rejonowy w Gliwicach  


"Prowadzenie świetlicy opiekuńczej dla dzieci i 
młodzieży" 


59.800,00 


Stowarzyszenie Animatorów 
Wszechstronnego Rozwoju 
Młodzieży   


„Świetlice Animator” 69.000,00 


Fundacja SPORT-TRAVEL „Streetworking Gliwice" 360.000,00 


Szkoły  
11 świetlic opiekuńczo –wychowawczych  
Programy profilaktyczne dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców 


261.820,00 


Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach 
Cel został zrealizowany. 


CEL OPERACYJNY 4 


Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych 


Mierniki:  
 liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych w ramach programu: 9; 
 liczba instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, które otrzymały wsparcie na realizację zadań publicznych 


w ramach programu: 54 
W ramach zadania zlecano w trybie otwartych konkursów ofert oraz „małych grantów” organizacjom 
pozarządowym realizację zadań publicznych. Ponadto prowadzono stałą współpracę z innymi podmiotami 
działającymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.   


Cel został zrealizowany. 


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  


W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta 
Gliwice na rok 2020 funkcjonowała również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która 
rozpatrzyła 122 wnioski o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, z których 98 
dotyczyło leczenia odwykowego mężczyzn, a 24 kobiet.  


GKRPA przeprowadziła 121 rozmów motywujących z osobami, z których: 


24 osoby podpisały zobowiązanie do podjęcia leczenia w ośrodkach leczenia uzależnień;   


20 osób nie wyraziło zgody na leczenie;  


42 osoby to osoby współuzależnione, którym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
udzieliła informacji gdzie szukać pomocy psychologicznej i prawnej; 


35 osób poddało się kontroli w zakresie kontynuowania terapii odwykowej. 


Ponadto GKRPA: 
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wydała 73 skierowania na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (badaniu poddało się 31 osób);  


skierowała 67 wniosków do Sądu Rejonowego w Gliwicach o zobowiązanie do leczenia odwykowego.  


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała 161 wniosków  dotyczących 
wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice, w zakresie 
zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
i poza miejscem sprzedaży, określonych w Uchwale Nr XXXIX/842/2018 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 12 
lipca 2018 r. GKRPA przeprowadziła 3 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, założyła 
1 Niebieską Kartę. Członek GKRPA uczestniczył w pracach grup Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gliwicach z rozpatrywaniem spraw o nadużywanie alkoholu 
prowadzonych w procedurze Niebieskiej Karty: liczba rodzin: 69. 


Członek GKRPA uczestniczył w pracach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gliwicach związanych z rozpatrywaniem spraw o nadużywanie 
alkoholu prowadzonych w procedurze Niebieskiej Karty. Procedurą Niebieskiej Karty zostały objęte 
43 rodziny.  


Analiza podjętych działań pozwala na stwierdzenie, że „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2020” został zrealizowany. Dzięki zebranym danym, 
wskazującym na spadek liczby osób uczestniczących w programach terapeutycznych, można stwierdzić że  
realizacja zaplanowanych przedsięwzięć wpłynęła pozytywnie na ograniczanie rozmiaru szkód związanych 
z nadużywaniem alkoholu oraz działania zapobiegawcze i prewencyjne w celu zmniejszenia skutków 
negatywnych zjawisk społecznych.  


 
Akceptacja: Naczelnika      Akceptacja:     Zastępcy Prezydenta  
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych     Miasta Gliwice 
 
        Agnieszka Paszta       Ewa Weber 
…………………………………………………..    ………………………………………………….. 
            (podpis)           (podpis)           


 
 
 
 
 
 
(-) dokument podpisano bezpiecznym podpisem kwalifikowanym 
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Sprawozdanie z realizacji 
Programu opieki nad zwierzętami 


bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 


miasta Gliwice za 2020 rok 
 
 
 


1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 
w schronisku dla zwierząt 
Miasto Gliwice zapewniło miejsce i opiekę bezdomnym psom i kotom w Schronisku dla Zwierząt, 
zlokalizowanym w Gliwicach Sośnicy, przy ul. Wschodniej 56. 


2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmianie 
Dokarmianie 
W ramach podpisanego  porozumienia o współpracy z organizacjami społecznymi, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, tj. : 


 Komitet  społeczny „Pokochaj i  przygarnij” w Gliwicach, 
 Stowarzyszenie „Symbiossis” w Gliwicach, 


w zakresie dokarmiania kotów wolno żyjących,  wydano 1 417 kg ww. organizacjom  oraz 
1 269 kg karmicielom kotów (łącznie 2 686 kg karmy), z czego: 


 zakupiono 1 307,38 kg na łączną kwotę 10 347,91 zł, 
 z darowizn 1 378,62 kg na łączną szacunkową kwotę  10 000,00 zł. 


Leczenie 
Leczenie kotów wolno żyjących było zapewnione w Przychodni Weterynaryjnej przy ulicy 
Ku Dołom 6 w Gliwicach, na podstawie podpisanej umowy. 


3. Odławianie bezdomnych zwierząt 
W omawianym okresie pracownicy schroniska przeprowadzili 1014 interwencji dotyczących 
zwierząt bezdomnych lub wolno żyjących, dzikich oraz gospodarskich. 


Do Schroniska przyjęto 429 psów i 473 koty, natomiast wydano 457 psów i 425 kotów, z czego 
nowe domy znalazło 265 psów i 335 kotów (pozostałe zostały odebrane przez właścicieli 
i opiekunów). 







 


2 
 


4. Sterylizacja lub kastracja zwierząt  
W 2020r. poddano zabiegom sterylizacji i kastracji  939 zwierząt, tj.: 


 136 sterylizacji suk, 
 122 kastracje psów, 
 396 sterylizacji kotek, 
 285 kastracji kocurów. 


Wyżej wymienione zabiegi obejmowały: 
 zwierzęta bezdomne, przebywające w Schronisku, 
 koty wolno żyjące z terenu Gliwic, 
 zwierzęta posiadające właścicieli i adoptowane ze Schroniska. 


5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 


Zarządca koordynował adopcje zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku i skutecznie 
poszukiwał dla nich nowych opiekunów. Łącznie 600 psów i kotów bezdomnych znalazło nowych 
właścicieli.  


Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Gliwice realizowano 
poprzez:  


 działalność informacyjną na stronie internetowej schroniska, tj. schronisko.gliwice.pl 
oraz na Facebooku schroniska, 


 działalność promującą adopcje na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach, tj. mzuk.gliwice.pl, 


 prowadzenie akcji promocyjnych na terenie miasta Gliwice, tj.  
 4 wystawy kotów nierasowych w Palmiarni Miejskiej 
 2 imprezy pn. „Bieg na 6 łap” , 
 impreza wrześniowa „Wariacje na cztery łapy”,   
 dystrybucja ulotek i plakatów 
 Akcja taka dom na zimę dla starszaka  


 współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt, tj. 


 Komitetem społecznym  „Pokochaj i  przygarnij” w Gliwicach,  
 Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS Inspektorat 


w Gliwicach, 
 Stowarzyszeniem „SYMBIOSSIS”, 
 Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Gliwicach, 
 Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Zabrzu, 
 Stowarzyszeniem Pomocy Bezdomnym Zwierzętom Kocimiętka, 
 wolontariuszami Schroniska i ww. organizacji – wspólny udział w akcjach na rzecz 


Schroniska, poprzez wyprowadzanie zwierząt ze Schroniska na spacery, 
dystrybucję plakatów promujących adopcję zwierząt bezdomnych,  zamieszczanie 
ogłoszeń adopcyjnych w mediach. 


6. Usypianie ślepych miotów 


W omawianym okresie nie poddano eutanazji ślepych miotów. 
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7. Wskazanie gospodarstwa rolnego  


Dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w 2020r. zabezpieczono miejsca w gospodarstwie rolnym 
Pana Wacława Rudnickiego w Karchowicach, przy ul. Polna 6. W omawianym okresie zostały 
przeprowadzone 2 interwencje w sprawie bezdomnych zwierząt gospodarskich. Pracownicy 
Schroniska wyłapali 2 kury na terenie Gliwic, które nie trafiły do gospodarstwa lecz zostały 
przekazane do adopcji. 


8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  
W ramach zawartej  umowy z Przychodnią weterynaryjną  przy ul. Ku Dołom 6 w Gliwicach, była 
zabezpieczona w 2020r. całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt rannych, w wyniku zdarzeń 
drogowych na terenie miasta Gliwice. 


9. Plan znakowania zwierząt 
W ramach zawartej  umowy z gliwicką Przychodnią weterynaryjną przy ul. Pszczyńskiej 2, do końca 
grudnia 2020r. zaczipowano 497 psów i kotów bezdomnych lub posiadających właścicieli 
z terenu miasta Gliwice.  


10. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt  
Środki finansowe na realizację Programu były zabezpieczone Uchwałą Nr XI/193/2019 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok. Na realizację 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Gliwice poniesiono łączne koszty w wysokości 1 504 391,27 zł. 


Tabela 1. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w 2020 r. 
[tys. zł] 


Wyszczególnienie 
Plan po zmianach na 


dzień 31.12.2020r. 
Wykonanie 


Zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku 


1 268,05 1 298,13 


Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich 
dokarmianie 54 59,80* 


Odławianie bezdomnych zwierząt 80 43,58** 


Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt 
w schronisku 


70 47,68*** 


Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt 


6 0,73 
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Usypianie ślepych miotów 0,3 0 


Zapewnienie bezdomnych zwierzętom 
gospodarskim miejsca w gospodarstwie 
rolnym 


5 1,85 


Całodobowa opieka weterynaryjna w 
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt 


10 9,72**** 


Oznakowanie zwierząt – elektroniczna 
identyfikacja zwierząt poprzez wszczepienie 
mikroprocesorów 


4 2,90 


Sterylizacja i kastracja zwierząt posiadających 
właścicieli z terenu Gliwic 


60 40 


Razem 1 557,35 1 504,39 


Źródło: Miejski Zarząd Usług Komunalnych 


* w kwocie ujęto koszt leczenia, sterylizacji,  kastracji i dokarmiania kotów wolno żyjących, 
** w kwocie ujęto wyłącznie koszt interwencji, 
*** w kwocie ujęto koszt zabiegów sterylizacji  i kastracji,  poza zabiegami dotyczącymi kotów wolno żyjących oraz zwierząt 
posiadających właścicieli,  
**** w kwocie ujęto duże zabiegi zwierząt z wypadków, wezwania interwencyjne, leczenie zwierząt z wypadków – średni 
koszt 


 


Załączniki 
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Tabela 1. Rotacja psów w Schronisku w 2020r. 


Miesiąc  przyjęto  
W tym 


wyłapano 


Wydano 
eutanazje 


Zwierzęta 
padłe  steryl izacje  kastrac je  ucieczki  


Stan 
na 


koniec 
m-ca 
2020 


Stan 
na 


koniec 
m-ca 
2019 


właścic ielom adopcje  


Styczeń 57 30 34 32 1 0 6 3 1 90 116 


Luty 31 12 18 28 1 1 3 8 0 73 107 


Marzec 42 24 17 24 0 1 3 3 0 73 104 


Kwiecień 19 12 8 23 0 0 3 5 0 61 100 


Maj 29 19 13 17 0 0 6 6 0 60 98 


Czerwiec 42 19 15 13 0 1 2 3 0 73 97 


Lipiec 43 19 18 23 1 0 4 9 0 74 93 


Sierpień 35 17 17 20 1 0 2 2 0 71 83 


Wrzesień 32 16 10 22 0 0 7 9 0 71 83 


Październik 37 18 15 32 1 1 1 4 0 59 99 


Listopad 30 8 10 22 0 0 3 5 0 57 95 


Grudzień 32 21 17 9 0 1 2 3 0 62 101 


Razem 429 215 
192 265 


5 5 42 60 1 - - 
457 


Źródło: Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
 


 


Tabela 2. Rotacja kotów w Schronisku w 2020r. 


Miesiąc  przyjęto  W tym 
wyłapano 


Wydano 
eutanazje Zwierzęta 


padłe  steryl izacje  kastrac je  ucieczki  


Stan 
na 


koniec 
m-ca 
2020 


Stan 
na 


koniec 
m-ca 
2019 


właścic ielom adopcje  


Styczeń 33 19 2 20 0 0 7 14 0 90 59 


Luty 15 3 4 12 1 0 1 9 0 88 57 


Marzec 19 10 8 16 1 0 8 2 0 82 57 


Kwiecień 13 9 10 19 1 0 4 5 0 65 66 


Maj 37 28 7 27 1 0 4 1 0 67 76 


Czerwiec 60 32 14 18 2 1 7 6 0 92 97 


Lipiec 46 22 5 33 0 1 8 1 0 99 114 


Sierpień 64 29 9 28 2 1 11 3 0 123 115 


Wrzesień 63 28 11 41 6 2 10 7 0 126 95 


Październik 58 23 6 53 4 3 8 4 0 118 86 


Listopad 40 10 6 44 2 0 9 12 0 106 82 


Grudzień 25 11 8 24 4 1 4 12 0 94 79 


Razem 473 224 
90 335 


24 9 81 76 0 - - 
425 


Źródło: Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
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Tabela 3. Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierzęta adoptowane w 2020r. 


Miesiąc suki psy kotki kocury 


Styczeń 1 1 13 15 


Luty 0 2 6 5 


Marzec 3 4 7 7 


Kwiecień 2 1 7 3 


Maj 3 2 3 2 


Czerwiec 1 5 3 1 


Lipiec 4 1 2 0 


Sierpień 2 2 2 1 


Wrzesień 6 3 1 1 


Październik 2 1 5 4 


Listopad 0 1 2 2 


Grudzień 0 0 0 0 


Razem 24 23 51 41 


Łącznie 139 


Źródło: Miejski Zarząd Usług Komunalnych 


 
Tabela 4. Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierzęta właścicieli z terenu miasta Gliwice w 2020r. 


Miesiąc suki psy kotki kocury 


Styczeń 9 6 18 10 


Luty 9 8 11 12 


Marzec 9 4 17 10 


Kwiecień 0 0 0 0 


Maj 3 2 20 3 


Czerwiec 6 3 9 5 


Lipiec 9 5 6 4 


Sierpień 2 1 2 0 


Wrzesień 0 0 0 0 


Październik 11 3 3 5 


Listopad 8 3 8 8 


Grudzień 4 4 5 9 


Razem 70 39 99 66 


Łącznie 274 


Źródło: Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
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Tabela 5. Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierzęta wolno żyjące w 2020r. 


Miesiąc kotki kocury 


Styczeń 23 18 


Luty 28 9 


Marzec 18 2 


Kwiecień 4 5 


Maj 11 7 


Czerwiec 6 2 


Lipiec 10 9 


Sierpień 14 5 


Wrzesień 2 13 


Październik 11 7 


Listopad 20 15 


Grudzień 18 10 


Razem 165 102 


Łącznie 267 


Źródło: Miejski Zarząd Usług Komunalnych 


 
Tabela 6. Program znakowania zwierząt mikroprocesorami w 2020r. 


Miesiąc Liczba zwierząt zaczipowanych 


Styczeń 59 


Luty 38 


Marzec 33 


Kwiecień 22 


Maj 23 


Czerwiec 21 


Lipiec 47 


Sierpień 57 


Wrzesień 36 


Październik 24 


Listopad 102 


Grudzień 35 


Razem 497 


Źródło: Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
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Sprawozdanie z realizacji 
Gliwickiego Programu Rewitalizacji 


do roku 2023 
 


 
 


1. Informacje ogólne 
Rewitalizacja to  proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. 
Proces ten prowadzony jest w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania te są skoncentrowane terytorialnie 
i prowadzone wspólnie przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 
rewitalizacji.  


Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności mieszkańcy gminy, właściciele nieruchomości, 
w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 
społecznego, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
gospodarczą, społeczną, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz organy władzy 
publicznej. Władze samorządowe są również interesariuszami rewitalizacji, ale oprócz 
prowadzenia zadań w zakresie rewitalizacji odnośnie właściwości gminy, przygotowują, 
koordynują i tworzą warunki do jej prowadzenia przez pozostałych interesariuszy.  


W Gliwicach podstawą prowadzenia działań rewitalizacyjnych jest Gliwicki Program Rewitalizacji 
do roku 2023 (GPR) przyjęty uchwałą nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice z 09 lutego 2017 
roku. Program, zgodnie z wymogami dotyczącymi programów rewitalizacji, uzyskał pozytywną 
ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. GPR tworzy ramy dla prowadzenia 
działań rewitalizacyjnych w mieście. Oznacza to, że zawiera on przedsięwzięcia realizowane 
przez jednostki samorządowe, jak i podmioty niezależne od miasta. Jest to szczególnie istotny 
element wpływający na zarządzanie całym programem i jego monitorowanie. O ile bowiem 
podmioty publiczne mogą podlegać wymogom sprawozdawczości nałożonym przez władze 
samorządowe, o tyle udział podmiotów zewnętrznych w programie rewitalizacji odbywa się 
na zasadzie dobrowolności.  


Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023 został opracowany jako dokument zawierający 
diagnozę, cele, projekty oraz mechanizmy wdrażania skupione na obszarach, na których 
występują problemy o ponadprzeciętnej, w skali miasta, koncentracji. Jest to opracowanie 
odpowiadające zarówno stosowanym w mieście standardom zarządzania rozwojem lokalnym, jak 
również zgodne z wymaganiami zewnętrznymi – formułowanymi na szczeblu regionalnym 
i krajowym – wobec programów rewitalizacji. Prace nad Programem zostały osadzone 
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we wcześniejszych doświadczeniach działań rewitalizacyjnych prowadzonych w Gliwicach 
oraz powiązane z obowiązującymi w mieście dokumentami strategicznymi i planistycznymi. 
Równocześnie, w sensie stosowanej metodologii opracowania, struktury i treści Programu, 
zachowano pełną zgodność z zasadami określonymi w Ustawie o rewitalizacji oraz w Wytycznych 
w zakresie programów rewitalizacji, sformułowanymi na szczeblu rządowym.  


Wymiary rewitalizacji, które znalazły się w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023 
wynikają z diagnozy, wizji, celów oraz przedsięwzięć. GPR jest dokumentem poruszającym 
zarówno wymiar społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenno – funkcjonalny oraz 
techniczny. Program adresowany jest do konkretnych obszarów, wyznaczonych w oparciu o 
wykonane analizy ilościowe i jakościowe, odnosi się do zagadnień szczegółowych związanych z 
rewitalizacją, ale równocześnie jest skorelowany z kierunkami rozwoju miasta nakreślonymi w 
innych dokumentach lokalnych. W ramach GPR wyróżniono obszar zdegradowany oraz obszar 
rewitalizacji, który został podzielony na 2 podobszary: 


 Podobszar północny (Łabędy – Os. Kopernika) o powierzchni 290,82 ha (2,17 % pow. 
Miasta), 


 Podobszar centralny (Śródmieście – Sośnica) o powierzchni 1376,96 ha (10,29 % pow. 
Miasta). 


Razem obszar rewitalizacji obejmuje 1667,51 ha i stanowi 12,46% powierzchni miasta. Program 
rewitalizacji opracowany został z udziałem podmiotów lokalnych, w tym mieszkańców terenów 
wytypowanych do rewitalizacji, co podwyższa prawdopodobieństwo dostosowania 
wypracowanych rozwiązań do realnych oczekiwań społeczności lokalnych. 


 


Gliwicki Program Rewitalizacji charakteryzuje się niezbędnymi dla takich opracowań atrybutami 
kompleksowości, koncentracji, komplementarności. Kompleksowość Programu przejawia się 
w sferach: 


 projektowej: 
 implementacja Programu odbywa się poprzez wdrażanie wielu różnorodnych 


projektów, składających się na spójne i synergiczne wiązki, 
 wdrażane są projekty uzupełniające się, zsynchronizowane, których rezultaty 


wzajemnie się wspomagają, 
 wiązki projektów przyjętych do realizacji prowadzą do kompleksowej interwencji 


(całościowej przemiany sytuacji obszaru); 


 zagadnień: łączenie aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, 
środowiskowego i kulturowego; 


 przestrzennej: uwzględnianie zmian obszaru poddawanego rewitalizacji wraz z jego 
otoczeniem; 


 finansowej (montaż środków z różnych źródeł): 


 łączenie środków ze źródeł publicznych i prywatnych, 


 wykorzystywanie środków zewnętrznych z różnych funduszy europejskich; 


 skali: zorientowanie na wprowadzenie zmiany strukturalnej, a nie cząstkowej. 


Cechą, która może być uznana za wyróżnik GPR jest koncentracja. Programy rewitalizacji odnosi 
się do zjawisk kryzysowych na konkretnych obszarach. Stąd też, nie może i nie obejmuje on 
całego miasta, a jedynie te obszary, które z różnych względów – zwłaszcza społecznych – uznać 
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można za wymagające specjalnego traktowania. Podkreślić należy, że wskazanie obszarów 
rewitalizacji nie oznacza wyłączenia pozostałych części miasta z polityki rozwoju lokalnego. 
Działania wobec innych obszarów podejmowane są w ramach innych polityk, strategii lub 
programów. Zapewnienie cechy koncentracji jest niezbędnym warunkiem, który musi być 
spełniony, aby można było uzyskać wsparcie zewnętrzne na wdrożenie Programu. Koncentracja 
Gliwickiego Programu Rewitalizacji postrzegana może być w dwóch znaczeniach: 


 skupienie uwagi na obszarach, gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest 
największa, a ponadto można wykazać tę koncentrację problemów w sposób obiektywny, 


 sformułowanie projektów zlokalizowanych poza obszarem tylko w sytuacji, jeśli służą 
realizacji celów wynikających z Programu Rewitalizacji (aktywizacja zawodowa i społeczna 
mieszkańców obszarów). 


Na rzecz realizacji programu wykorzystano zalecane przez ustawodawcę instrumenty dialogu 
i partycypacji oraz narzędzia pozwalające na stworzenie rozwiązań dedykowanych konkretnym 
obszarom. Wśród tych narzędzi można wskazać: ankiety, spotkania z mieszkańcami, warsztaty 
z przedstawicielami partnerów społecznych i gospodarczych, wizje lokalne w terenie, a także 
szczegółowe prace analityczne, diagnostyczne i studialne. 


W kontekście prac diagnostycznych i projektowych do kluczowych działań należy zaliczyć: 


 cykl warsztatów z udziałem mieszkańców oraz przedstawicieli: Rad Osiedli, Radnych,  
organizacji pozarządowych, instytucji miejskich, w tym szkół i instytucji kultury, Policji, 
Straży Miejskiej, OPS, przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych, Klubu Seniora. Spotkania te odbyły się w okresie od października 
do listopada 2015 i zorganizowane były w pięciu lokalizacjach w przestrzeni Gliwic. 
Po spotkaniach tych protokoły udostępniono na stronie internetowej w BIP,   


 warsztaty i spotkania robocze z instytucjami miejskimi oraz wizje lokalne  w okresie 
październik 2015 - luty 2016. 


Ponadto po przygotowaniu projektu Gliwickiego Programu Rewitalizacji, przekazano go 
do zaopiniowania, m.in. przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego (październik-
listopad 2016) oraz ograny w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
(październik-listopad 2016). Jednocześnie umożliwiono każdemu zainteresowanemu wniesienie 
uwag do przygotowanego projektu, w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko.  


Obok informacji ilościowych uzyskanych ze źródeł statystyki publicznej, a także instytucji 
miejskich, wykorzystano dane jakościowe, w szczególności wiedzę mieszkańców i przedstawicieli 
różnych podmiotów działających w podobszarach rewitalizacji. Zrealizowane w dzielnicach 
warsztaty pozwoliły na rozpoznanie zjawisk na tle problemów i oczekiwań mieszkańców 
oraz określenie punktów ciężkości w Gliwickim Programie Rewitalizacji. 


 


2. Uchwały ws. Gliwickiego Programu Rewitalizacji 
Konieczność częstych aktualizacji programu wynika z chęci ubiegania się podmiotów 
funkcjonujących w mieście (interesariuszy rewitalizacji) o pozyskanie dodatkowego (najczęściej 
unijnego) wsparcia finansowego na poszczególne projekty. Przykładowo, ujęcie danego projektu 
w GPR jest warunkiem koniecznym, aby ubiegać się o środki w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014 – 2020. Częste aktualizacje są odpowiedzią 
Miasta na wnioski interesariuszy rewitalizacji. 
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Lista dotychczas przyjętych uchwał ws. Gliwickiego Programu Rewitalizacji: 


1. Uchwała XXIII/574/2017  
Rady Miasta Gliwice 
z 09 lutego 2017 roku. 
w sprawie: przyjęcia do realizacji Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023. 


2. Uchwała XXIX/661/2017 
Rady Miasta Gliwice 
z 20 lipca 2017 roku. 
w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIII/574/2017 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 09 lutego 
2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023. 


3. Uchwała XXX/682/2017 
Rady Miasta Gliwice 
z 07 września 2017 roku. 
w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIII/574/2017 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 9 lutego 
2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023. 


4. Uchwała XXXIX/846/2018 
Rady Miasta Gliwice 
z 12 lipca 2018 roku. 
w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2017 
r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023 


5. Uchwała XL/882/2018 
Rady Miasta Gliwice 
z 06 września 2018 roku. 
w sprawie: zmian w uchwale nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2017 
r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023. 


3. Cele programu rewitalizacji 
Głównym celem Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023 jest kształtowanie procesów 
wspierających aktywizowanie i wykorzystywanie atutów obszaru rewitalizacji. Jest on 
zorientowany jest na ponowne odkrycie i zagospodarowanie potencjałów obszaru rewitalizacji, 
przy aktywnym współudziale społeczności lokalnych. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację 
celów szczegółowych określonych osobno dla każdego z podobszarów: 


 Podobszar północny: 


 C.P.1. Wysokie kompetencje zawodowe oraz aktywność społeczności lokalnych 
angażujących się w realizowanie działań na rzecz swojego miejsca zamieszkania. 


 C.P.2. Zachowywane i rozwijane tradycyjne walory mieszkaniowe obszaru oraz 
elastycznie przekształcana oferta dostępnych udogodnień dostosowywanych 
do zmieniającej się sytuacji społecznej i demograficznej.   


 C.P.3. Rozwinięte ponadlokalne funkcje czasu wolnego, wykorzystujące położenie 
i infrastrukturę obszaru. 


 C.P.4. Dogodne warunki dla rozwoju biznesu wykorzystującego lokalizację 
obszaru, jego tradycje gospodarcze oraz tereny poprzemysłowe możliwe 
do ponownego zagospodarowania. 


 C.P.5. Wzrost atrakcyjności obszaru dzięki wdrażaniu rozwiązań z zakresu rozwoju 
zrównoważonego. 
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 Podobszar centralny: 


 C.C.1. Wysoki poziom i jakość życia, których fundamentami są aktywne 
społeczności lokalne, atrakcyjne przestrzenie publiczne i mieszkania 
oraz dostępność zróżnicowanych usług publicznych i rynkowych. 


 C.C.2. Upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań zgodnych z ideą inteligentnego 
miasta, służących mieszkańcom obszaru oraz użytkownikom zewnętrznym.  


 C.C.3. Wysoka ranga obszaru jako centrum kreowania potencjałów dla rozwoju 
nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa. 


 C.C.4. Rozwijająca się gospodarka wykorzystująca w kreatywny sposób atuty 
obszaru związane z atrakcyjnością przestrzeni, kapitałem ludzkim, potencjałem 
instytucjonalnym, dostępnością dogodnie usytuowanych terenów 
poprzemysłowych. 


Szacunkowa ocena stopnia realizacji poszczególnych celów rewitalizacyjnych sporządzona 
na podstawie projektów zakończonych i w realizacji za rok 2019 przedstawiona została w tabeli: 


 


Tabela 1. Ocena stopnia realizacji poszczególnych celów rewitalizacyjnych 


 


Źródło: Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach 
 


Uwaga: Dany projekt może realizować więcej niż jeden cel rewitalizacji stąd suma ogólnej liczby 
projektów realizujących cel rewitalizacji nie odpowiada faktycznej liczbie projektów zawartych 
w Gliwickim Programie Rewitalizacji. 


 


4. Projekty rewitalizacyjne 
W nawiązaniu do sformułowanych celów oraz zidentyfikowanych problemów w programie 
rewitalizacji została sformułowana lista przedsięwzięć na rzecz rewitalizacji wydzielonych 
podobszarów. Przedsięwzięcia zostały podzielone na kluczowe (podstawowe) i uzupełniające. 
Lista projektów uzupełniających stanowi dopełnienie zakresu projektów kluczowych 
(podstawowych), i określa równie istotne działania do realizacji w ramach procesów 
rewitalizacyjnych. Niemniej, ze względu na realizację zasady koncentracji, zachowując potrzebę 
planowania w oparciu o możliwości  realizacyjne oraz ze względu na brak kompleksowej 


Ogólna liczba 
projektów 


realizujących 
cel 


rewitalizacji


Liczba 
projektów 


zrealizowanych 
lub w trakcie 


realizacji


Wskaźnik 
stopnia 


realizacji 
celu


Ogólna liczba 
projektów 


realizujących 
cel 


rewitalizacji


Liczba 
projektów 


zrealizowanych 
lub w trakcie 


realizacji


Wskaźnik 
stopnia 


realizacji 
celu


Zmiana w 
liczbie 


projektów w 
stosunku do 


roku 
poprzedniego


Zmiana 
wartości 


wskaźnika w 
stosunku do 


roku 
poprzedniego


C.C.1 62 14 23% 62 15 24% 1 2%


C.C.2 7 3 43% 7 3 43% 0 0%


C.C.3 31 15 48% 31 13 42% -2 -6%


C.C.4 5 1 20% 5 1 20% 0 0%


C.P.1 24 6 25% 24 6 25% 0 0%


C.P.2 11 0 0% 11 0 0% 0 0%


C.P.3 3 1 33% 3 1 33% 0 0%


C.P.4 3 0 0% 3 0 0% 0 0%


C.P.5 8 3 38% 8 3 38% 0 0%


2019 Kierunki zmian2020
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informacji o zakresie i kosztach tych projektów, nie znalazły się one na liście projektów 
kluczowych. Realizacja tych projektów jest równie istotna lecz uzależniona jest od możliwości 
organizacyjnych i finansowych Miasta oraz partnerów – interesariuszy procesu rewitalizacji. 


 


Tabela 2. Ogólne zestawienie projektów w GPR 


Stan na: 
Stan bazowy 


09 lutego 2017 
31 grudnia 2020 


Projekty kluczowe 46 61 


Projekty uzupełniające 35 56 


Razem 81 117 


Źródło: Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach 


 
Tabela 3. Stan realizacji projektów na dzień 31 grudnia 2018 


Status projektu Projekty kluczowe 
Projekty 


uzupełniające 
Razem 


Zrealizowano 4  4 


W realizacji 24  24 


Rezygnacja z realizacji 6  6 


Planowane do realizacji, w szczególności 
po uzyskaniu zewnętrznego wsparcia 
finansowego 


27 56 83 


Suma końcowa 61 56 117 


Źródło: Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach 
 


Tabela 4. Stan realizacji projektów na dzień 31 grudnia 2019 


Status projektu Projekty kluczowe Projekty 
uzupełniające 


Razem 


Zrealizowano 6  6 


W realizacji 32  32 


Rezygnacja z realizacji 10  10 


Planowane do realizacji, w szczególności 
po uzyskaniu zewnętrznego wsparcia 
finansowego 


13 56 69 


Suma końcowa 61 56 117 


Źródło: Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach 
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Tabela 5. Stan realizacji projektów na dzień 31 grudnia 2020 


Status projektu Projekty kluczowe 
Projekty 


uzupełniające 
Razem 


Zrealizowano 8  8 


W realizacji 30  30 


Rezygnacja z realizacji 13  13 


Planowane do realizacji, w szczególności 
po uzyskaniu zewnętrznego wsparcia 
finansowego 


10 56 66 


Suma końcowa 61 56 117 


Źródło: Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach 
 
 
Tabela 6. Projekty realizowane w ramach programu rewitalizacji, w roku 2020 


Lp. Nazwa projektu Podmiot realizujący 


1. Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej Aeroklub Gliwicki 


2. 


Modernizacja Ośrodka Edukacyjno - Dystrybucyjnego Caritas 
Diecezji Gliwickiej jako ośrodka wsparcia  dla osób najbardziej 
potrzebujących 


Caritas Diecezji Gliwickiej 


3. 
Ośrodek Edukacyjno-Dystrybucyjny Caritas Diecezji Gliwickiej  - 
wsparcie edukacyjne i produktowe dla mieszkańców Gliwic i okolic 


Caritas Diecezji Gliwickiej 


4. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 


Lider - Centrum Społecznego Rozwoju 
(Łaziska Górne) Partnerem Miasto 
Gliwice/Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych i inni 


5. 


Diecezjalna Szkoła Muzyczna II Stopnia - modernizacja budynku 
dawnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Specjalnych Nr 6 oraz 
terenu przylegającego na działce przy ul. Ziemowita 3 na cele 
centrum kształcenia artystycznego (ze specjalnością muzyka 
organowa) 


Diecezja Gliwicka 


6. 
Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy 
poprzez zintegrowane działania rewitalizacyjne  - Praca daje moc. 


Energomoc Sp. z o.o. Partnerzy: HPR 
Group Sp. z o.o. 


7. 


Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy 
poprzez zintegrowane działania rewitalizacyjne - Centrum 
Kompetencyjne i Kształcenia Zawodowego w Łabędach 


Energomoc Sp. z o.o. Partnerzy: TK 
Fuga, Oświata Sp. z o.o., HPR Group 
Sp. z o.o. PJAK Bytom 


8. 


Aktywizacja społeczna młodzieży wykluczonej -wspieranie osób 
uzależnionych w zakresie ich aktywizacji i integracji społecznej i 
zawodowej 


Fundacja "Dom Nadziei" 


9. 


Rewitalizacja kompleksu budynków dawnego Gimnazjum nr 19 przy 
ulicy Głównej 30 w Gliwicach Łabędach na cele aktywizacji 
społecznej młodzieży wykluczonej 


Fundacja "Dom Nadziei" 
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Lp. Nazwa projektu Podmiot realizujący 


10. Modernizacja infrastruktury lecznictwa zamkniętego w Gliwicach Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z 
o.o. 


11. 
Nowe Gliwice- Koksownia - Rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych przy ul. Bojkowskiej  w Gliwicach 


Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
w Gliwicach 


12. 
Budowa poligonów zawodowych i modernizacja warsztatów 
szkolnych - ZSB-C "Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia" Miasto Gliwice 


13. 
Budowa poligonów zawodowych i modernizacja warsztatów 
szkolnych - ZSS "Mechanika najwyższych lotów" 


Miasto Gliwice 


14. 
Budowa poligonów zawodowych i modernizacja warsztatów 
szkolnych - ZSZS "Nowe umiejętności - nowe szanse" 


Miasto Gliwice 


15. EKO-ŚWIATŁO w Gliwicach Miasto Gliwice 


16. Nowa siedziba Szkoły Muzycznej Miasto Gliwice 


17. 


Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik – 
podniesienie, jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum 
Edukacyjnym 


Miasto Gliwice 


18. 


Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik – 
podniesienie, jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum 
Edukacyjnym 


Miasto Gliwice 


19. 


Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego 
z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w 
CKZiU nr 1 


Miasto Gliwice 


20. 
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w 
Gliwicach . Etap I 


Miasto Gliwice 


21. 
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w 
Gliwicach. Etap II 


Miasto Gliwice 


22. Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I Miasto Gliwice 


23. 
Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w 
Gliwicach 


Miasto Gliwice 


24. Lokalne Centrum Integracji i  Usług Społecznych  Parafia św. Jacka w Gliwicach 


25. Dom św. Jacka w Gliwicach Parafia św. Jacka w Gliwicach 


26. 


Rozbudowa Parku Naukowo-Technologicznego "TECHNOPARK 
GLIWCE" w celu zwiększenia potencjału dla transferu technologii i 
innowacyjności w regionie oraz rewitalizacja terenów przyległych 


Park Naukowo-Technologiczny 
"TECHNOPARK GLIWICE" 
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Lp. Nazwa projektu Podmiot realizujący 


27. 
Inkubator Przedsiębiorczości - szansą na skuteczną rewitalizację w 
Gliwicach 


Park Naukowo-Technologiczny 
"TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. 
(Lider) + SWIFT Mateusz Góra 
(Partner) 


28. 
TECHNOPARK-owa Akademia - Podnoszenie kwalifikacji językowych 
i ICT dorosłych 


Park Naukowo-Technologiczny 
"TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. 
(Lider) + SWIFT Mateusz Góra 
(Partner) 


29. 
 „Wiem, że dam radę! Dziecko w żłobku, ja wracam do pracy”- etap 
2  


Polcargo Gliwice Sp. z  o.o. Polcargo 
Gliwice Sp. z .o.o. s.k 


30. 
Powrót do przeszłości – renowacja budynku byłego Domu Kultury 
przy ul. Wolności 1a w Gliwicach 


PRIED Sp z o.o. 


Źródło: Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach 
 


Rezygnacje z realizacji projektów są spowodowane różnymi czynnikami. Wśród nich wymienia się 
zbycie nieruchomości, na której miał być realizowany projekt, przejęcie projektu przez inny 
podmiot odpowiedzialny, zmianę zakresu projektu i połączenie go z innym, brak możliwości 
uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację. W 2020 roku zrezygnowano z 3 
projektów. 


 


Tabela 7. Projekty, z których zrezygnowano w roku 2020 


Lp. Nazwa projektu Podmiot realizujący Powód rezygnacji 


1. PROjARCH EDU-HUB – teren Dawnej 
Fabryki Drutu jako ośrodek 
wspierania inicjatyw edukacyjnych, 
projektowych i społecznych dla 
mieszkańców Gliwic i okolic 


PROjARCH Damian Kałdonek 


Brak możliwości uzyskania 
zewnętrznego wsparcia 
finansowego.  


2. PROjARCH EDU-HUB – teren Dawnej 
Fabryki Drutu jako przestrzeń 
aktywizacji i edukacji mieszkańców 
Gliwic 


PROjARCH Damian Kałdonek 
Brak możliwości uzyskania 
zewnętrznego wsparcia 
finansowego. 


3. Diecezjalna Szkoła Muzyczna II 
Stopnia  - centrum kształcenia 
artystycznego (ze specjalnością 
muzyka organowa) dla mieszkańców 
Gliwic i okolic 


Diecezja Gliwicka 
Brak możliwości uzyskania 
zewnętrznego wsparcia 
finansowego. 


Źródło: Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach 
 


Pozyskane finansowe wsparcie zewnętrzne na realizację projektów: 
Dotychczas udało się pozyskać zewnętrzne fundusze na realizację 29 projektów. Całkowita 
wartość tych projektów wynosi ponad 328 mln zł  w tym pozyskana kwota dofinansowania 
to ponad 243 mln zł. 24 projekty uzyskały wsparcie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, 3 w ramach Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2 z Narodowego Instytut Wolności. Lista 
dofinansowanych projektów: 
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Narodowy Instytut Wolności 
 Modernizacja Ośrodka Edukacyjno - Dystrybucyjnego Caritas Diecezji Gliwickiej 


jako ośrodka wsparcia  dla osób najbardziej potrzebujących 


 Ośrodek Edukacyjno-Dystrybucyjny Caritas Diecezji Gliwickiej  - wsparcie 
edukacyjne i produktowe dla mieszkańców Gliwic i okolic 


RPO WSL 
 „Wiem, że dam radę! Dziecko w żłobku, ja wracam do pracy”- etap 2  


 Budowa poligonów zawodowych i modernizacja warsztatów szkolnych - ZSB-C 
"Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia" 


 Budowa poligonów zawodowych i modernizacja warsztatów szkolnych - ZSS 
"Mechanika najwyższych lotów" 


 Budowa poligonów zawodowych i modernizacja warsztatów szkolnych - ZSZS 
"Nowe umiejętności - nowe szanse" 


 Dom św. Jacka w Gliwicach 


 EKO-ŚWIATŁO w Gliwicach 


 Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej 


 Inkubator Przedsiębiorczości - szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach 


 Lokalne Centrum Integracji i Usług Społecznych  


 Mieszkanie na start. Etap I  


 Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik – podniesienie, 
jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym 


 Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy poprzez 
zintegrowane działania rewitalizacyjne  - Praca daje moc. 


 Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy poprzez 
zintegrowane działania rewitalizacyjne - Centrum Kompetencyjne i Kształcenia 
Zawodowego w Łabędach 


 Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 


 Rozbudowa Parku Naukowo-Technologicznego "TECHNOPARK GLIWCE" w celu 
zwiększenia potencjału dla transferu technologii i innowacyjności w regionie oraz 
rewitalizacja terenów przyległych 


 Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją 
wybranych sygnalizacji świetlnych. Etap II 


 Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z 
przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 


 Stworzenie sieci placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniami i patologiami społecznymi 


 TECHNOPARK-owa Akademia - Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT 
dorosłych 


 Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I 


 Utworzenie farmy fotowoltaicznej 


 Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach 


WFOŚiGW 
 Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - edycja pilotażowa 


 Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach . Etap I 
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 Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap II 
 


5. Wnioski 
Mając na uwadze charakter programu rewitalizacji oraz pozyskane dane dotyczące stopnia 
realizacji celów i poszczególnych projektów rewitalizacyjnych należy stwierdzić, iż: 


 Program rewitalizacji wdrażany jest zgodnie z założeniami. 


 W 2020 roku wpływ na wdrażanie programu rewitalizacji miała epidemia koronawirusa. 
Szczęśliwie z tego powodu nie zrezygnowano z realizacji żadnego z już wdrażanych 
projektów. Czas realizacji niektórych projektów został wydłużony. 


 Zgodnie z założeniami, program stanowi ramy umożliwiające włączenie się w działania 
rewitalizacyjne podmiotom funkcjonującym w mieście, zarówno z nim powiązanych, 
jak i nie.  


 Za pozytywne zjawisko należy uznać fakt, iż część projektodawców, mimo, iż nie uzyskała 
dofinansowania na realizację projektów, podjęła  się ich wdrożenia finansując je 
z własnych środków lub środków pozyskanych z nowych źródeł. Niestety brak możliwości 
pozyskania środków finansowych, z pierwotnie zakładanych źródeł i w pierwotnych 
wysokościach, wymusił ograniczenia zakresów projektów. W 2020 brak możliwości 
pozyskania wsparcia finansowego na realizację projektów był główną przyczyną rezygnacji 
z 3 kolejnych projektów ujętych w programie rewitalizacji. 


 Fakt, iż w realizację programu zaangażowane są podmioty niezależne od Miasta wpływa 
na wdrażanie programu rewitalizacji jako całości. 


 Uruchomienie programu pozwoliło na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych 
w dotychczasowej wysokości ponad 243 mln zł, co należy uznać za bardzo dobry wynik. 
Tak duża wielkość pozyskanych środków istotnie wpływa na zakres realizowanych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych i dalsze wdrażanie samego programu rewitalizacji. 
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Sprawozdanie z Wieloletniego 
Programu Gospodarowania 


Mieszkaniowym Zasobem miasta 
Gliwice na lata 2016-2025. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







Załącznik nr 5. Sprawozdanie  z realizacji uchwały nr XIII/326/2016 Rady Miasta Gliwice  z dnia 4 
lutego 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 


Miasta Gliwice na lata 2016-2025 


Sprawozdanie  z realizacji uchwały 
nr XIII/326/2016 Rady Miasta 


Gliwice  z dnia 4 lutego 2016 r. 
w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 


zasobem Miasta Gliwice  
na lata 2016-2025. 


 


1. Nie ma podstaw prawnych obligujących do wykonywania sprawozdania z realizacji programu. 
2. Celem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gliwice jest 


określenie podstawowych kierunków działania Miasta Gliwice w gospodarowaniu zasobem 
mieszkaniowym. 


3. Program obejmuje strategię działań na lata 2016-2025 obejmującą: remonty i modernizację 
zasobu mieszkaniowego, budownictwo mieszkaniowe, udział Miasta Gliwice w nakładach 
remontowych wspólnot mieszkaniowych, plany dotyczące sprzedaży lokali komunalnych  
i zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania oraz podwyższania czynszu. Podejmowane 
czynności mają na celu racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Gliwice. 


4. Wszystkie prognozowane wielkości przyjęte w programie mają wyłącznie charakter szacunkowy. 
Efektywność realizowanych działań w 2020 roku w odniesieniu do założeń programu 
przedstawia poniższe zestawienie:     


Działania Założenia programu Realizacja 
Wykonanie 


(%) 


Nakłady remontowe (modernizacje i 
remonty zasobu mieszkaniowego) 


12 000 000,00 zł 37 069 352,07 zł 308,91 


Nakłady na inwestycje  
(budowa budynków mieszkalnych) 


0,00 zł 11 827 918,99 zł 
 


Nakłady remontowe w budynkach wspólnot  
(fundusz remontowy) 


18 600 000,00 zł 17 299 760,50 zł 93,01 







Załącznik nr 5. Sprawozdanie  z realizacji uchwały nr XIII/326/2016 Rady Miasta Gliwice  z dnia 4 
lutego 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 


Miasta Gliwice na lata 2016-2025 


Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych 
230 366 159,13 


Ilość mieszkań budowanych 
70                 


(plan na lata 
2016-2025) 


186 265,71 
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Sprawozdanie z realizacji działań  
i postępu prac w roku 2020 


określonych w „Planie Adaptacji 
Miasta Gliwice do zmian klimatu 


do roku 2030” 
 


1. Realizacja planu adaptacji miasta Gliwice przez 
jednostki realizujące działania adaptacyjne.  


1.1. Działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  


w Gliwicach związane z zapisami zawartymi w Planie Adaptacji 


Miasta Gliwice do zmian klimatu. 


    
Tabela 1. Informacje dotyczące stanu realizowanych działań i postępu prac, określonych  


w "Planie Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030" przez PWiK  
Sp. z o.o. w Gliwicach  


Kategoria działań Opis inwestycji Cel inwestycji/ liczba działań 


Działania techniczne 
20.5 Ograniczanie 


wód przypadkowych 
w kanalizacji 


sanitarnej 


Zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 


deszczy nawalnych. 
Zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 


powodzi nagłych/powodzi 
miejskich. 


Zwiększenie odporności 
miasta na występowanie 


burz (w tym burz z 
gradem). 


Działanie ma na celu ograniczenie negatywnego 
oddziaływania wód przypadkowych na pracę kanalizacji 
sanitarnej. W ramach działań zaplanowano i wykonano 


 3 inwestycje poprzez między innymi:  
  


− bezwykopowe ułożenie wykładziny renowacyjnej 
 w rejonie skrzyżowania ul.  Daszyńskiego/ 
Jasnogórskiej/Sobieskiego/Siemińskiego 


 (wcześniej ul. Wieczorka)  
oraz w rejonie ul. Juliana Ordona  


(była ul. Armii Ludowej) – 2 inwestycje  
zakończono w roku 2019. 


  
 − projekt rozbudowy instalacji kanalizacji sanitarnej  


(na jednej z pompowni ścieków  
w dzielnicy Bojków) o dwa zbiorniki retencyjne..  


  
Ponadto na bieżąco w ramach działania prowadzone 
będą działania kontrolne i monitoring udziału wód 


przypadkowych, mające na celu wykrywanie 
 i wnioskowanie o rozdzielenie 


nieprawidłowo/nielegalnie podłączonej kanalizacji. 


Źródło: Opracowanie PWiK Sp. z o.o. Gliwice  
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Tabela 2. Wydatki  PWiK  Sp. z o.o.  na realizację zadań w Gliwicach w roku 2020.  


Wyszczególnienie 2020 


Wydatki, z tego:  


-  wydatki zaplanowane 347 834 


-  wydatki faktyczne 395 230 


Źródło: Opracowanie PWiK Sp. z o.o. Gliwice 
 


Niezależnie od ww. planu PWiK Sp. z o.o. zrealizowała także w części budowlanej zadanie 
inwestycyjne, dla którego projekt wyszczególniony był w zakresie działań pod nazwą: 
"projekt rozbudowy instalacji kanalizacji sanitarnej (na jednej z pompowni ścieków  
w dzielnicy Bojków) o dwa zbiorniki retencyjne". Całkowity koszt inwestycji zrealizowanej 
przy tłoczni ścieków przy ul. Żytniej w Bojkowie wyniósł 722 665 zł netto. Inwestycję 
zakończono w roku 2020.      
Odnośnie wskaźnika oddziaływania pod nazwą "zużycie wody per capita" 
wyszczególnionego w tabeli 5 na stronie 66 w roku 2020 nastąpił jego wzrost, zamiast 
oczekiwanego spadku (98,94 l/(Mk*d) w roku 2019 i 101,42 l/(Mk*d) w roku 2020), jest to 
jednak efekt uboczny pandemii sars-cov-2 i zatrzymania produkcji w zakładach 
przemysłowych, a także kierowania części pracowników do pracy zdalnej (home office). 
Spowodowało to, że woda do tej pory zużywana w czasie pobytu pracowników w zakładach 
pracy, została wykazana przez wodomierze w budynkach mieszkalnych, co miało wpływ na 
obliczeniowy wskaźnik zużycia wody per capita.  


1.2. Działania Centrum Ratownictwa Gliwice w Gliwicach związane  


z zapisami zawartymi w Planie Adaptacji Miasta Gliwice do zmian 


klimatu. 


 
W ramach działań adaptacyjnych do zmian klimatu prowadzone były: 


1. Działania edukacyjne i informacyjne: 


 12.1 Informowanie o występujących zagrożeniach oraz sposobach reagowania na 
nie: 


o publikacja komunikatów/ostrzeżeń na stronie CRG w ramach systemu 
wczesnego ostrzegania, 


o bieżąca współpraca z Rzecznikiem prasowym Prezydenta Gliwic, 


o przesyłanie komunikatów/ostrzeżeń podmiotom, które wchodzą w skład 
systemu wczesnego ostrzegania,  


o emisja spotów (poradników bezpiecznych zachowań) 
w lokalnej rozgłośni radiowej (poniesione koszty: 7.000,00 zł), 
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o przekazanie do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach materiałów dydaktycznych dotyczących zjawisk 
atmosferycznych. 


 


2. Działania organizacyjne: 


 5.1. Przegląd i korekta istniejącego planu zarządzania kryzysowego 
w mieście: 


o przeprowadzono aktualizację Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice, 


 20.1 Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Miasta Gliwice 
poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami 
opadowymi 


o wraz z Wydziałem Gospodarowania Wodami UM Gliwice realizowano działania 
związane z zadaniem „Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią 
kanalizacji deszczowej” oraz uczestniczono w przygotowaniu dokumentacji 
przetargowej, 


3. Działania techniczne: 


 39.1. Wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatycznych: 


o zakup sprzętu i wyposażenia dla CRG: 


 Worki przeciwpowodziowe – 1 952,01 zł, 


 Zapory przeciwpowodziowe – 34 740,12 zł 


 Inne – 3 176,15 zł. 


o pozostały sprzęt – 2 pompy zanurzeniowe do wody zanieczyszczonej 
zakupione w ramach dotacji przez OSP Bojków i OSP Brzezinka – 8 700,00 zł 


1.3. Działania Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 


związane z zapisami zawartymi w Planie Adaptacji Miasta Gliwice do 


zmian klimatu. 
 


Tabela 4.  wg stanu na 31.12.2020 r.  


Wyszczególnienie 2020 


Łącznie wycinka drzew 382 szt. 


Łącznie nasadzanie drzew 1057 szt. 


Łącznie nasadzanie krzewów 3535 szt. 


Łącznie nasadzanie kwiatów 55937 szt. 
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Powierzchnia zieleni w Gliwicach:  
 parki, w tym: -  
-  im. Bolesława Chrobrego 
-  Starokozielski  
- im. Fryderyka Chopina 
- Plac Grunwaldzki 
- Szwajcaria 


30,47 ha 
 


10,31 ha 
5,89 ha 
5,86 ha 
3,97 ha 
4,44 ha 


zieleńce 99,31 ha 


zieleńce nieurządzone 36,89 ha 


nieużytki zadrzewione 30,63 ha 


pasy drogowe 1,79 ha 


cmentarze 46,07 ha 


las komunalny 236,26 ha 


 


Przedsięwzięcia zrealizowane w 2020 roku:  
 
 


- termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców  
   Bytomskich 25, 
- zagospodarowanie terenu wokół stawów przy  
   ul. Jesiennej  (alejki podzielone na drogę  rowerową 
   i ciąg pieszy),  
- budowa tężni solankowej, w lesie przy ul. Chorzowskiej. 


- 


Źródło: Opracowanie MZUK Gliwice 
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1.4. Działania Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach związane z zapisami 


zawartymi w Planie Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu. 
 


Tabela 5. Informacje dotyczące stanu realizowanych działań i postępu prac, określonych  
  w "Planie Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030" przez ZDM  
  w Gliwicach  


Nazwa działania Opis działania Zakres i efekt realizacji 


20.4 Regularna 
pielęgnacja drzew ze 


szczególnym 
uwzględnieniem  
ich wieku i stanu  


w kontekście możliwości 
złamania/ przewrócenia 


się na linie trakcyjne, 
energetyczne 


i telekomunikacyjne 
w razie wichur i burzy 


Wykonywanie nowych 
nasadzeń drzew na 


terenie miasta 


Działanie polega na systematycznym 
przeglądzie drzewostanu (w oparciu  


o interwencje mieszkańców oraz 
działania własne) a także regularnej 


pielęgnacji mającej na celu ograniczenia 
zagrożenia w czasie silnego wiatru 
 i burz związanego z możliwością 
przewrócenia się bądź złamaniem 


drzewa lub jego konarów. 
Wykonywanie nowych nasadzeń drzew i 
krzewów. W ubiegłym roku rozpoczęto 


nasadzenia w ramach zielonych 
ekranów akustycznych w pasach 


drogowych miasta Gliwice." 


  


Zwiększenie ilości drzew i zakrzewień w mieście.  
W przypadku nasadzeń zielonych ekranów – 


ograniczenie emisji hałasu przy ruchliwych drogach 
typu DK88, DTŚ, drogi wylotowe z miasta. Wykonane 


nasadzenia dodatkowo przyczyniają się do 
ograniczenia zanieczyszczeń, obniżenia temperatury w 


mieście, zapewnienie cienia oraz zwiększenie 
powierzchni biologiczne czynnej. Efektem regularnej 


pielęgnacji i wykonywania nowych nasadzeń jest 
ograniczenie skutków intensywnych zjawisk 
atmosferycznych, a docelowo ograniczenie 


powstawania „wysp ciepła”." 


 


 


22.1 Budowa 
i przebudowa systemu 


dróg na terenie 
Miasta 


Działanie będzie swym zakresem 
obejmowało budowę obwodnicy 


dzielnicy Ostropa oraz przebudowę 
i zagospodarowanie ulicy Zwycięstwa. 


Należy dążyć do uwzględniania w 
przypadku przebudowy dróg (na etapie 


sporządzania dokumentacji 
projektowej) możliwości zastosowania 


rowów infiltracyjnych, niecek chłonnych, 
trawiastych rowów chłonnych (w 


zależności od indywidualnych 
uwarunkowań, skuteczności oraz 
kosztochłonności poszczególnych 


rozwiązań).  


ul. Zwycięstwa – realizacja zadania w zakresie 
przygotowania dokumentacji projektowej została 
zawieszona z uwagi na konieczność rozwiązania 


umowy z Jednostką Projektową.  
Planuje się jego kontynuację. 


Obwodnica Ostropy – został ogłoszony przetarg na  
aktualizację dokumentacji projektowej. 


  


 


34.1 Rozbudowa 
systemu ścieżek 


rowerowych wraz 
z systemem 


wspierającym 
użytkowników 


(rozbudowa stacji 
rowerowych) 


Działanie będzie swym zakresem 
obejmowało: 


- budowę chodnika i drogi rowerowej 
wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od 


dzielnicy Stare Gliwice do granicy z 
dzielnicą Brzezinka;, 
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- rozbudowę systemu detekcji pieszych 
i rowerzystów; 


 


- budowę chodnika i ścieżki rowerowej 
wzdłuż ulicy Rybnickiej 


 


 


budowę odcinka drogi od ul. I. 
Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - 


zachodnia część obwodnicy miasta: 
budowa ciągów pieszo-rowerowych, 
chodników i ścieżek rowerowych oraz 


zatoki dla służb kontrolnych 


 


 


została wykonana koncepcja projektowa przez 
Wydział Usług Komunalnych UM Gliwice. Kontynuacja 


zadania jest przewidziana po zakończeniu 
dokumentacji projektowej dla zadania budowy 


południowej części obwodnicy miasta na odcinku 
Bojkowska-Rybnicka oraz wykonaniu koncepcji 


przebudowy/rozbudowy ul. Rybnickiej;  


 


zadanie zrealizowane  


37.1. Budowa Centrum 
Przesiadkowego - 
Zachodnia Brama 
Metropolii Silesia 


 


 z dniem 21.12.2020 r. została 
podpisana umowa na wykonawstwo na 
część po południowej stronie dworca 


PKP 


 


zadanie w trakcie realizacji  


Źródło: Opracowanie ZDM Gliwice  


 


2. Realizacja planu działań adaptacyjnych na terenie 
miasta  
 20.1 Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Miasta Gliwice 


poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami 
opadowymi 


o Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia 
terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa  
a ul. Biegusa w Gliwicach – Etap II – zadanie dofinansowane w ramach 
funduszy unijnych,  


o Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części II 
zamówienia – ul. św. Urbana,  


o Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części II 
zamówienia – ul. Czapli i Biegusa,  


o Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części I 
zamówienia – ul. Okrzei, Ligocka,  


o Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części I 
zamówienia – ul. Rodzinna,  
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o Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części II 
zamówienia – Al. Sikornik,  


o Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części I 
zamówienia – ul. Tuwima, Syriusza, Rybitwy,  


o Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części II 
zamówienia – ul. Bojkowska,  


o Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części I 
zamówienia – ul. Warszawska, Gaudiego,  


o Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta w zakresie części I 
zamówienia – ul. Gaudiego, Przyszowska,   


o Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej w Gliwicach.  


 


 31.2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta  
w tym także z uwzględnieniem wprowadzania zieleni posiadającej właściwości 
izolujące (zmniejszającej nagrzewanie)  


 Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Wiejskiej 49 – całkowity koszt 
zadania 1 350 773,17 zł, w tym koszt samej termomodernizacji  
i ulepszenia budynku 1 122 398,37 zł – środki z budżetu miasta 


 Budowa Centrum Przesiadkowego – Zachodnia Brama Metropolii Silesia  
– zadania w trakcie realizacji.  


 6.1 Plan Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030  
- uwzględnienie kwestii zmian klimatu w dokumentach strategicznych  
i planistycznych miasta.    
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zawierają zapisy (dotyczące 
m.in. pozostawiania powierzchni biologicznie czynnej oraz dbałości o stan wód 
powierzchniowych i podziemnych), ułatwiające adaptację do zmian klimatu. 
Zgodność zapisów projektów planów miejscowych z odpowiednimi 
dokumentami strategicznymi (tzn. Planem Adaptacji Miasta Gliwice do zmian 
klimatu oraz Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2020) jest 
każdorazowo analizowana w prognozach oddziaływania na środowisko ww. 
projektów.  


 39.1 Wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatycznych 


o Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach dokonała zakupów 
na ogólna wartość 945 397,56 zł, w tym z budżetu państwa.  
W ramach wymienionej kwoty zakupiono sprzęt i wyposażenie, z czego 
301 597,56 zł sfinansowano z dotacji budżetu państwa, 515 800,00 zł  
z budżetu miasta Gliwice oraz 120 000,00 z dotacji Funduszu Wsparcia PSP.   
Ochotnicza Straż Pożarna Gliwice-Ostropa dokonała zakupów o wartości 
91,3 tys. zł 
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RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA 
GLIWICE NA LATA 2016-2020 


 


I. Wprowadzenie 


 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 został przyjęty 
Uchwałą Nr XI/276/2015 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 19 listopada 2015 r. 


 Głównymi celami Miejskiego Programu były: 
1) zwiększenie świadomości mieszkańców miasta Gliwice o szkodliwości i konsekwencjach używania 


środków odurzających i psychotropowych, 
2) zwiększenie świadomości grup społecznych i zawodowych w zakresie rozpoznawania pierwszych 


symptomów uzależnienia, 
3) zwiększenie dostępu do informacji o instytucjach i placówkach udzielających pomocy i wsparcia osobom 


uzależnionym i współuzależnionym, 
4) zwiększenie liczby ofert pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin, 
5) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania narkotyków, 
6) promowanie zdrowego stylu życia, 
7) ścisła współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii, 
8) monitorowanie problemów narkotykowych na terenie Gliwic.  


Realizatorami programu byli: Urząd Miejski w Gliwicach, w szczególności: Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych, Wydział Edukacji, jednostki organizacyjne miasta, w szczególności Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, szkoły i placówki oświatowe, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Sąd 
Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe działające na rzecz 
mieszkańców Gliwic oraz inne podmioty działające w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 


II. Cele operacyjne 


1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem 


Celem tych działań było wsparcie terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych oraz 
ich rodzin, ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego osób uzależnionych, zmniejszenie szkód 
społecznych i socjalnych oraz zmniejszenie ryzyka uzależnienia. Działania te następowały poprzez 
przekazanie wiedzy o środkach psychoaktywnych, ich wpływie na organizm człowieka, uzależnieniu i jego 
mechanizmach, psychologicznych aspektach zagrożenia uzależnieniem.  


W ramach zadania odbywały się terapie indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych oraz 
zagrożonych uzależnieniem, spotkania korekcyjne i terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej 
z narkotykami i dopalaczami, a także programy redukujące szkody zdrowotne w dziedzinie zdrowia 
psychicznego powstałe na skutek zażywania Zadanie zrealizowane przy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie miasta Gliwice oraz szkołami i placówkami oświatowymi. 


Tabela 1. MIERNIKI  


Nazwa miernika 2016 2017 2018 2019 2020 


liczba spotkań dla osób 
uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem 


290 214 210 550 471 
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liczba spotkań dla współuzależnionych 49 209 323 111 341 


liczba osób biorących udział w 
spotkaniach korekcyjnych i 
terapeutycznych dla młodzieży 
eksperymentującej z narkotykami i 
dopalaczami 


217 78 62 48 14 


liczba uczestników programów 
redukujących szkody zdrowotne w 
dziedzinie zdrowia psychicznego 
powstałe na skutek zażywania 
narkotyków i dopalaczy: 


89 90 133 88 215 


Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach 


2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 


W Gliwicach, w ramach programu, funkcjonowały punkty konsultacyjno – informacyjne udzielające 
pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. W ramach realizacji zadań punkty prowadziły poradnictwo 
w zakresie terapii uzależnień, konsultacje psychologiczne, sesje psychoterapii, konsultacje dla osób dorosłych, 
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz rodzin tych osób. Działania te były adresowane do 
mieszkańców Gliwic, w tym także do osób, które mają problem z uzależnieniem od substancji 
psychoaktywnych. W punktach osoby potrzebujące wsparcia mogły uzyskać pomoc psychologa, 
psychoterapeutów, uzyskać informacje na temat miejsc oferujących pomoc osobom uzależnionym. 
Członkowie rodzin osób uzależnionych mogli uzyskać wsparcie oraz pomoc w radzeniu sobie z uzależnieniem 
bliskiej osoby, zrozumieć mechanizmy uzależnienia oraz formy pomocy i sposoby postępowania z osobą 
uzależnioną.   


Tabela 2. MIERNIKI  


Nazwa miernika 2016 2017 2018 2019 2020 


liczba udzielonych konsultacji i 
porad indywidualnych  


1110 1686 1524 632 341 


liczba rodzin objętych opieką 
psychologiczną 


211 181 203 312 112 


Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 


rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz pozalekcyjnych programów opiekuńczo - 
wychowawczych i socjoterapeutycznych 


W ramach zadania udzielono dotacji na prowadzenie programów profilaktycznych w gliwickich 
szkołach, dotyczących zagrożeń zdrowotnych i społecznych wynikających używania substancji 
psychoaktywnych oraz kształtowania postawy odpowiedzialności, asertywnego zachowania i motywowania 
do świadomego wyboru życia wolnego od nałogów. Zadanie miało na celu dostarczenie rzetelnej wiedzy 
związanej z ryzykownymi zachowaniami, przełamanie przekonań normatywnych, wzmocnienie postaw 
abstynenckich, wzmocnienie tendencji do odpowiedzialnych zachowań, uświadomienie natychmiastowych 
i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych, ukazanie atrakcyjnego aspektu zdrowego 
stylu życia wśród gliwickich uczniów.  Programami profilaktycznym objęci byli zarówno uczniowie, jak 
i nauczyciele oraz rodzice/ opiekunowie prawni.  







Załącznik nr 13 


 3


Dodatkowo gliwickie szkoły i placówki oświatowe, w ramach szkolnych programów profilaktycznych 
prowadziły szereg działań, m. in. prelekcje, pogadanki, rozmowy z pedagogiem, psychologiem szkolnym, 
mające na celu zwiększenie świadomości problemu narkomanii wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 


Miasto Gliwice przystępowało do ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, promujących zdrowy 
styl życia, życie bez używek, promujących więzi rodzinne oraz wspólne spędzanie czasu wolnego.  


Tabela 3. MIERNIKI  


Nazwa miernika 2016 2017 2018 2019 2020 


liczba zrealizowanych 
profilaktycznych programów 
informacyjnych, edukacyjnych 


218 63 74 114 90 


liczba uczestników programów 
profilaktycznych, informacyjnych, 
edukacyjnych 


11794 11337 9028 10996 10973 


liczba rodziców i opiekunów 
uczestniczących w spotkaniach 
informacyjno-edukacyjnych dotyczących 
zagrożeń związanych z używaniem przez 
młodzież narkotyków i dopalaczy 


3400 2771 3776 3520 4079 


liczba podjętych działań promujących 
więzi rodzinne i pozytywne postawy 
wśród młodzieży 


189 204 429 1244 295 


Liczba przeprowadzonych kampanii 
edukacyjnych związanych z 
przeciwdziałaniem narkomanii 


28 17 30 35 13 


Liczba rozpropagowanych materiałów 
edukacyjnych i informacyjnych o 
tematyce uzależnień 


3969 5156 3056 2946 1053 


Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach 


4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii 


Wsparcie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 
nastąpiło poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert. Co roku kwoty 
przyznawanych dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii były coraz 
wyższe. Taka sytuacja była spowodowana koniecznością poszerzania oferty pomocy dla osób uzależnionych 
i rodzin tych osób, a także koniecznością dostosowania oferty pomocy do dynamicznie zmieniającej się 
sytuacji dostępności środków psychoaktywnych oraz wywołanych nimi skutkami dla zdrowia i życia ludzi. 


W latach 2016-2020 w konkursach przyznano dotacje na realizację następujących zadań w dziedzinie 
przeciwdziałania narkomanii: 


Tabela 4. MIERNIKI  


L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
dotacja w 


2016 
dotacja w 


2017 
dotacja w 


2018 
dotacja w 


2019 
dotacja w 


2020 


1. 
Stowarzyszenie 


Promocji Zdrowia i 
Program readaptacji 
społecznej dla osób 


33 900,00 33 900,00 37 800,00 37 800,00 40 800,00 
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Trzeźwego Stylu Życia 
"SZANSA" 


Pławniowice,  
ul. Cmentarna 18 


uzależnionych od 
narkotyków oraz ich 


rodzin 


2. 


Górnośląskie 
Stowarzyszenie 


FAMILIA 
Gliwice, ul. Dębowa 5 


Obóz terapeutyczny 15 300,00 15 300,00 18 250,00 18 250,00 19 500,00 


3. 


Górnośląskie 
Stowarzyszenie 


FAMILIA 
Gliwice, ul. Dębowa 5 


Hostel readaptacyjny 28 000,00 28 000,00 28 860,00 28 000,00 35 180,00 


4. 
Fundacja Arka Noego 


Gliwice,  
ul. Barlickiego 3 


Bezpieczna przystań 21 700,00 23 880,00 24 000,00 25 950,00 32 500,00 


5. 


Stowarzyszenie Na 
Rzecz Ochrony 


Zdrowia i Promocji 
Zdrowego Stylu Życia 


ROZWÓJ 
Gliwice, ul. Jagiellońska 


21 


Punkt informacyjno-
konsultacyjny dla 


osób uzależnionych i 
zagrożonych 


uzależnieniem od 
narkotyków oraz ich 


rodzin: sesje 
psychoterapii i 
konsultacje dla 


dorosłych, dzieci i 
młodzieży 


zagrożonych 
uzależnieniem i 


uzależnionych od 
narkotyków  


--- ---  ---  --- 14.850,00 


6. 


Górnośląskie 
Stowarzyszenie 


FAMILIA 
Gliwice, ul. Dębowa 5 


Zajęcia 
terapeutyczno-
korekcyjne dla 


młodzieży 
eksperymentującej ze 


środkami 
psychoaktywnymi  


5 100,00 --- --- --- --- 


Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach 


5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 


Działania zrealizowane w ramach zadania polegały w szczególności na zapewnieniu osobom 
uzależnionym możliwości integracji społecznej po zakończeniu leczenia. Udzielano dotacji na prowadzenie 
hostelu adaptacyjnego oraz 5 mieszkań readaptacyjnych. Beneficjentom programów zapewniono opiekę 
poprzez kontynuację terapii indywidualnej i monitorowanie realizowanego przez pacjentów osobistego planu 
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społecznej readaptacji. Beneficjenci korzystali z działań terapeutycznych takich jak grupy zapobiegania 
nawrotom, grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne oraz rodzinne, w ramach którego następowała 
poprawa relacji rodzinnych i odbudowywane zostało wzajemne zaufanie członków rodzin. Ponadto osoby 
przebywające w hostelu/ mieszkaniach readaptacyjnych miały możliwość wzięcia udziału w obozach 
terapeutycznych organizowanych przez Stowarzyszenia. W czasie trwania obozu osoby wychodzące z 
uzależnienia miały możliwość przezwyciężenia swoich lęków i ograniczeń, na przykład poprzez uczestnictwo 
w zajęciach wspinaczki, czy jazdy konnej. Podczas trwania obozu prowadzona była stała praca terapeutyczna 
zarówno grupowa, jak i indywidualna.  


Takie formy pomocy pozwoliła osobom wychodzącym z uzależnienia rozpocząć życie w nowym 
miejscu, z dala od dotychczasowego środowiska. Zmiana środowiska dla osób kończących terapię 
i opuszczających ośrodek stacjonarny, pozwoliła nauczyć ich samodzielności, odpowiedzialności oraz ułatwiła 
utrzymanie abstynencji. 


Tabela 5. MIERNIKI  


Nazwa miernika 2016 2017 2018 2019 2020 


liczba osób, którym zostało 
udzielone wsparcie 


151 394 243 268 186 


liczba rodzin korzystających z pomocy 
pracowników socjalnych 


42 47 25 59 33 


liczba zrealizowanych programów i 
projektów pomocowych 


5 4 4 4 5 


liczba uczestników projektów 
pomocowych 


139 394 243 268 186 


Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach 
6. Diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie miasta Gliwice 


W latach 2016-2020 w ramach monitorowania problemów uzależnień gromadzone były dane 
dotyczące w szczególności liczby osób, które brały udział w terapiach, grupach wsparcia, liczbie osób, które 
zakończyły terapię i rozpoczęły programy readaptacyjne, a także liczby osób, które brały udział 
w programach profilaktycznych, programach redukcji szkód zdrowotnych związanych z zażywaniem 
substancji psychoaktywnych, czy programach dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.  


Podsumowanie: 


Na podstawie zebranych informacji z instytucji działających na terenie Gliwic można stwierdzić, 
że działania miasta w zakresie przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane zgodnie z założeniami 
„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020”.  


Analiza podjętych działań w ramach programu w latach 2016-2020 wskazuje, że większość 
zaplanowanych przedsięwzięć została zrealizowana na satysfakcjonującym poziomie. Realizacja 
zaplanowanych przedsięwzięć wpłynęła pozytywnie na wsparcie osób uzależnionych, zagrożonych 
uzależnieniem oraz rodzin tych osób w tak ważnej walce, jaką jest przezwyciężenie nałogu i powrót na łono 
społeczeństwa oraz na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego. Kontynuowano zadania realizowane 
w latach poprzednich, ale wprowadzano także nowe obszary działań, które skutecznie wpisały się 
w przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.   


Miasto Gliwice w kolejnych latach planuje poszerzać ofertę wsparcia dla osób, które zmagają się 
z problemem uzależnienia oraz dla rodzin tych osób, które często nie potrafią sobie poradzić z uzależnieniem 
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najbliżej osoby. Ponadto Miasto Gliwice będzie kładło coraz większy nacisk na działania profilaktyczne, które 
mają na celu uświadamianie młodym ludziom negatywnych skutków używania substancji psychoaktywnych.  


W roku 2020, z uwagi na ogłoszony stan pandemii spowodowany wirusem SARS-COV 2, w marcu 
i kwietniu zadania realizowane w ramach programu zostały wstrzymane. W kolejnych miesiącach zadania 
realizowane były w trybie hybrydowym – stacjonarnie lub zdalnie, z wykorzystaniem technik komunikowania 
się na odległość. Część działań zaplanowanych w roku 2020 nie obyła się z uwagi na stan epidemii. Niektóre 
działania, w tym przede wszystkim realizacja w szkołach programów profilaktycznych dla uczniów, rodziców 
czy nauczycieli zmieniły swoją formę. Szkoły, które w większości czasu prowadziły naukę w formie zdalnej, 
decydowały indywidualnie o sposobie realizacji programów profilaktycznych. Część szkół zrealizowała zajęcia 
profilaktyczne w formie zdalnej, część zorganizowała zajęcia stacjonarne, część nie zdecydowała się na 
przeprowadzenie w roku 2020 działań profilaktycznych, z uwagi na zagrożenie epidemiczne.  


Rok 2020 wskazał nowe obszary stanowiące zagrożenia dla młodych osób, które z uwagi na naukę zdalną 
oraz brak możliwości spotkań z rówieśnikami, zmagają się z emocjami i problemami, o których wcześniej nie 
mieli pojęcia. Stawia przed instytucjami odpowiedzialnymi za wsparcie i pomoc młodym ludziom, nowe 
wyzwania i konieczność dostosowania form wsparcia do istniejącej sytuacji.  
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