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1. Wstęp 
 
W dniu 19 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Gliwicach podjęła uchwałę nr XXXIX/814/2013 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.  
 
Dokument ten został zmieniony przez Radę Miasta w zakresie listy przedsięwzięć 
wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2, poprzez podjęcie pięciu uchwał: 
 

• 6 lutego 2014 r. uchwałą Nr XL/835/2014 zwiększono limity wydatków w 2014 r. 
o 4.168.118 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2015 r. o 8.143 zł; 

• 6 marca 2014 r. uchwałą Nr XLI/860/2014 zmniejszono limity wydatków w 2014 r. 
o 138.321.219 zł oraz zwiększono limity wydatków w 2015 r. o 357.800.000 zł; 

• 20 marca 2014 r. uchwałą Nr XLII/863/2014 zwiększono limity wydatków w 2014 r. 
o 192.768 zł i w 2015 r. o 3.700.700 zł; 

• 8 maja 2014 r. uchwałą Nr XLIII/894/2014 zwiększono limity wydatków w 2014 r. 
o 605.879 zł i w 2015 r. o 1.182.748 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2016 r. 
o 15.000 zł; 

• 12 czerwca 2014 r. uchwałą Nr XLIV/923/2014 zwiększono limit wydatków w 2014 r. 
o 5.371.843 zł i w 2015 r. o 8.942.731 zł. 

 
Prezydent Miasta, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu miasta Gliwice, podpisał 
następujące zarządzenia wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 
 

• Zarządzenie Nr PM-5667/14 z dnia 7 lutego 2014 r.; 
• Zarządzenie Nr PM-5792/14 z dnia 7 marca 2014 r.; 
• Zarządzenie Nr PM-5855/14 z dnia 21 marca 2014 r.; 
• Zarządzenie Nr PM-6088/14 z dnia 9 maja 2014 r.; 
• Zarządzenie Nr PM-6230/14 z dnia 13 czerwca 2014 r. 

 
Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice 
kształtowała się następująco: 
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Tabela I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice  
w złotych 
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2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji 
papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2014 
roku. 

 
 
2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach. 
 
W pierwszym półroczu 2014 r. na podstawie Zarządzenia 6089/14 Prezydenta Miasta Gliwice 
z 9 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu miasta Gliwice, zaciągnięte zostały trzy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczki zostały zaciągnięte na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice związanego z realizacją następujących zadań: 
− Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J.Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja 

budynku na kwotę 77.910,00 zł 
− Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Wiślana 12 - termomodernizacja i modernizacja budynku 

na kwotę 312.007,00 zł, 
− Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja 

budynku na kwotę 368.485,00 zł, 
Okres spłaty wszystkich pożyczek wynosi 4 lata. 

 
2.2. Informacja o umorzonych pożyczkach. 
 
W pierwszym półroczu 2014 r. zostały podpisane z Wojewódzkim  Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej dwie umowy w sprawie częściowego warunkowego 
umorzenia dwóch pożyczek zaciągniętych w 2010 r., na łączną kwotę 116.876,80 zł. 
 
2.3. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2014 roku. 
 
Stan zadłużenia miasta Gliwice na dzień 30 czerwca wynosił 231.784.955,77 zł, co wynikało 
z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kredyt ramowy 
123.000.000,00 zł oraz kredyt na budowę hali widowiskowo-sportowej 108.000.000,00 zł) 
oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach (784.955,77 zł). 
 
Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Gliwice, liczony zgodnie z art. 243 ustawy 
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, we wszystkich latach prognozy spełnia 
relację określoną w ustawie. 
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3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2014 roku. 
 

3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. 
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Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco: 
 
Urząd Miejski w Gliwicach: 
 
• „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie 

techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”, projekt realizowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 
6.604.436,50 zł, z czego środki z funduszu 4.564.041,50 zł. W I półroczu środki 
wydatkowano na wybudowanie tymczasowej drogi dojazdowej wraz z rampą, wykonanie 
pomiarów, wybudowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci energetycznej, 
telekomunikacyjnej, zbiornika retencyjnego, wycinkę drzew oraz na pełnienie nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego. Poniesiono wydatki na poziomie 65,92% planu. 

• „Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”, projekt 
realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość 
projektu 6.800.634,00 zł, z czego środki z funduszu 4.632.246,00 zł. W I półroczu środki 
wydatkowano na publikację ogłoszenia w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej 
Eurofundusze. Poniesiono wydatki na poziomie 0,08% planu. 

• „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”, projekt 
realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 
Planowana na 30 czerwca 2014 r. całkowita wartość projektu to 924.317.022,46 zł, 
z czego środki z funduszu 460.500.000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację zgodnie 
z zawartym porozumieniem pomiędzy miastem Gliwice a Urzędem Marszałkowskim. 
Poniesiono wydatki na poziomie 11,42% planu. 

• „Śląska Karta Usług Publicznych”, umowa dotycząca realizacji projektu została 
zawarta 13 października 2009 r. pomiędzy KZK GOP Katowice – Liderem Projektu, 
a jego Partnerami, w tym miastem Gliwice. Wartość projektu dla miasta wynosi 
377.705,35 zł. Nie poniesiono wydatków. 

• „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, projekt realizowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 
346.493.520,51 zł, z czego środki z funduszu 124.326.985,59 zł. W I półroczu środki 
wydatkowano na roboty konstrukcyjne oraz montaż płyt audytoryjnych, roboty związane 
z estakadą i konstrukcją wejścia, ścian zewnętrznych, izolację termiczną ścian 
fundamentowych oraz sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Poniesiono wydatki na poziomie 
31,56% planu.  

• „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym 
województwa śląskiego: Miasto Gliwice”, projekt realizowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 
7.931.711,19 zł, z czego środki z funduszu 6.245.129,97 zł. Zadanie jest realizowane 
przez Śląską Sieć Metropolitalną. W I półroczu środki wydatkowano na wybudowanie 
30,22 km kanalizacji światłowodowej oraz zakończenie prac wewnątrz budynków. 
Poniesiono wydatki na poziomie 42,19% planu. 

• „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice”, projekt 
realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość 
projektu 5.260.330,35 zł, z czego środki z funduszu 4.283.418,81 zł. Zadanie jest 
realizowane przez Śląską Sieć Metropolitalną. W I półroczu środki wydatkowano na 
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wybudowanie 29,95 km sieci kanalizacji światłowodowej oraz postawienie 10 szaf 
teletechnicznych. Poniesiono wydatki na poziomie 67,65% planu.  

• „Modernizacja gospodarki ściekowej”, projekt realizowany ze środków Funduszu 
Spójności. Całkowita wartość projektu 4.880.283,50 zł. W I półroczu środki 
wydatkowano na opłatę za służebność do pompowni w Brzezince. Poniesiono wydatki na 
poziomie 0,60% planu.  

• „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, projekt 
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wspólnie z Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych. Wartość projektu realizowana przez Urząd Miejski 
4.410.912,39 zł, z czego środki z funduszu 3.749.275,67 zł. W I półroczu środki 
wydatkowano na usługi doradcze, szkolenia oraz wsparcie infrastrukturalne dla 
podmiotów działających w poszczególnych miastach biorących udział w projekcie. 
Poniesiono wydatki na poziomie 21,39% planu.  

• „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin 
Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”, projekt realizowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, wspólnie przez 14 gmin. Całkowita wartość 
projektu 27.796.494,15 zł, z czego środki z funduszu 23.080.472,13 zł. Zadanie jest 
realizowane przez Śląską Sieć Metropolitalną. Środki zostały wydatkowane na wykonanie 
połączeń światłowodowych, konstrukcje Stacji Bazowych, połączenia linii radiowych, 
instalację infrastruktury teletechnicznej. Uregulowano również zobowiązania wobec 
wykonawcy, inżyniera kontraktu oraz menadżera projektu. Poniesiono wydatki na 
poziomie 41,90% planu.  

 
Jednostki Oświaty i Wychowania: 
 
• „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”, projekt realizowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół 
Mechaniczno-Elektronicznych. Całkowita wartość projektu 990.989,14 zł, z czego środki 
z funduszu 842.339,34 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla kadry 
zarządzającej projektem, organizację kursów oraz zajęć z matematyki i języka 
angielskiego, zakup ubrań roboczych oraz biletów dla uczniów biorących udział w letnich 
stażach zawodowych, opłaty za badania wstępne dla kandydatów na kursy oraz na 
realizację programu doradztwo edukacyjno-zawodowe. Poniesiono wydatki na poziomie 
34,32% planu.  

• „Pathways to Discovery” (Poznajemy świat przez naukę), projekt realizowany 
z programu Comenius w latach 2012-2014 przez Szkołę Podstawową z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 21. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu 
wynosi 79.443,72 zł. Środki wydatkowano na zakup biletów lotniczych, kosztów 
ubezpieczenia, diet i noclegów uczniów wraz z nauczycielami podczas podróży do Włoch, 
zakup drukarki laserowej i tonerów, materiałów biurowych, materiałów do wykonania 
pamiątek tematycznych, organizację poczęstunku dla gości przybyłych na wizytę roboczą 
z krajów uczestniczących w projekcie. Poniesiono wydatki na poziomie 87,59% planu.  

• „European Technology And Vocations In Past And Present” (Europejska 
technologia i zawody – dawniej i dziś), projekt realizowany z programu Comenius 
w latach 2012-2014 przez Gimnazjum nr 10. Wartość projektu w całości finansowanego 
ze środków programu wynosi 79.561,52 zł. Środki wydatkowano na organizację 
wycieczki do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, do Liverpoolu dla 2 nauczycieli i 8 
uczniów, zakup pomocy naukowych do lekcji robotyki, organizację zajęć z robotyki oraz 
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wydanie publikacji podsumowującej projekt. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% 
planu.  

• „Soyons des ecol’ogistes en marche” (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu), 
projekt realizowany z programu Comenius w latach 2012-2014 przez Gimnazjum nr 3. 
Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 79.443,46 zł. 
Środki wydatkowano na zakup słowników, organizację wyjazdu do Hiszpanii i Francji, 
wykonanie baneru promocyjnego, ławek i obudowy klombu w mini ogrodzie 
botanicznym szkoły. Poniesiono wydatki na poziomie 96,51% planu.  

• „Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”, 
projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2012-
2014 przez Przedszkole Miejskie nr 34. Wartość projektu wynosi 710.964,58 zł, z czego 
środki z funduszu 689.591,49 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla kadry 
zarządzającej projektem. Poniesiono wydatki na poziomie 92,59% planu.  

• „Europejskie legendy na scenie”, projekt realizowany z programu Comenius w latach 
2012-2014 przez Szkołę Podstawową nr 2. Wartość projektu w całości finansowanego ze 
środków z programu wynosi 81.201,46 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu 
do Rumunii dla 2 nauczycieli i 7 uczniów, do Szkocji dla 2 koordynatorów projektu oraz 
do Bochni, zakup kamery HD, materiałów biurowych oraz materiałów do przedstawień 
teatralnych, opłaty za odbitki fotograficzne oraz ubezpieczenia. Poniesiono wydatki na 
poziomie 92,51% planu. 

• „Stare trakty, nowe ulice – na drodze do europejskiej tożsamości”, projekt 
realizowany z programu Comenius w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół Techniczno-
Informatycznych. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu 
wynosi 79.021,21 zł. Środki wydatkowano na zakup tonera do drukarki, opłaty za wydruk 
broszury, noclegi podczas wycieczki oraz za wynajem autokaru. Poniesiono wydatki na 
poziomie 99,99% planu. 

• „Rozwiązujmy mądrze konflikty”, projekt realizowany z programu Comenius w latach 
2012-2014 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10. Wartość projektu w całości 
finansowanego ze środków programu wynosi 80.537,23 zł. Środki wydatkowano na 
pokrycie kosztów podróży do Włoch, koszty delegacji oraz ubezpieczenia uczniów 
i nauczycieli w czasie podróży, zakup biletów wstępu do muzeum oraz druku publikacji 
finalizującej projekt. Poniesiono wydatki na poziomie 79,94% planu. 

• „Festivals and holidays in our countries” (Nasze święta - tradycje i obyczaje), projekt 
realizowany z programu Comenius w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków 
programu wynosi 79.811,82 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów podróży do 
Włoch, wizyty młodzieży z zagranicy, zakup tonera, artykułów biurowych, tablicy 
interaktywnej i projektorów. Poniesiono wydatki na poziomie 95,49% planu. 

• „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”, projekt 
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2015 przez 
Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 12. Całkowita wartość projektu 458.288,99 zł, 
z czego środki z funduszu 389.544,99 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu do 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zakup pomocy naukowych, nagród 
konkursowych oraz wynagrodzenia dla pracowników projektu. Poniesiono wydatki na 
poziomie 41,39% planu.  

• „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”, projekt 
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2015 przez 
Zespół Szkół Budowalno-Ceramicznych. Całkowita wartość projektu 423.296,51 zł, 
z czego środki z funduszu 359.801,51 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu do 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, audyt zewnętrzny, organizację przedsięwzięć 
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wzmacniających motywację uczestników projektu oraz na pokrycie kosztów związanych 
z zarządzaniem projektem. Poniesiono wydatki na poziomie 36,33% planu.  

• „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca”, projekt realizowany  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2015 przez Zespół Szkół 
Budowlano-Ceramicznych. Całkowita wartość projektu 1.013.154,91 zł, z czego środki 
z funduszu 919.754,98 zł. Środki wydatkowano na organizację zawodowych kursów 
kwalifikacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
zakup odzieży ochronnej i biletów na przejazdy uczniów na praktyki zawodowe oraz na 
pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem. Poniesiono wydatki na 
poziomie 40,14% planu.  

• „Kompleksowe wspomaganie szkól i przedszkoli w Gliwicach”, projekt realizowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2015 przez Gliwicki Ośrodek 
Metodyczny. Całkowita wartość projektu 845.378,85 zł, z czego środki z funduszu 
718.571,85 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla uczestników projektu, zakup 
książek do bibliotek szkolnych i przedszkolnych, zorganizowanie szkolenia dla 
nauczycieli i dyrektorów uczestniczących w projekcie, poczęstunku dla uczestników 
projektu oraz wydruk zaświadczeń o ukończeniu kursów. Poniesiono wydatki na 
poziomie 38,51% planu. 

• „Europa w ruchu”, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2013-2015 przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3. Wartość projektu w całości finansowanego ze 
środków programu wynosi 83.999,41 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów 
promujących Polskę podczas wyjazdu do Budapesztu, biletów lotniczych do Amsterdamu, 
pokrycie kosztów delegacji na Węgry, pokrycie kosztów druku tablic reklamujących 
program wymiany . Poniesiono wydatki na poziomie 38,34% planu. 

• „W poszukiwaniu zmian”, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w latach 2014-2015 przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 21. 
Wartość projektu w całości finansowanego ze środków funduszu wynosi 49.478,00 zł. 
Środki wydatkowano na wypłatę zaliczek dla uczestników projektu na przygotowanie 
pedagogiczne, językowe i kulturowe do wyjazdu do Portugalii. Poniesiono wydatki na 
poziomie 10,10% planu. 

 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych: 
 
• „Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie”, projekt realizowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz 
Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet. Projekt ma na celu wsparcie aktywności 
społecznej przez działalność w organizacjach pozarządowych. Całkowita wartość projektu 
3.115.011,00 zł, z czego środki z funduszu 2.647.759,35 zł. Wydatki realizowane przez 
GCOP to 341.460,93 zł. Środki zostały wydatkowane na organizację szkoleń oraz usługi 
cateringowe podczas szkoleń. Poniesiono wydatki na poziomie 44,51% planu.  

• „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, projekt 
realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wspólnie z Wydziałem Kultury 
i Promocji Miasta. Wartość projektu realizowana przez GCOP wynosi 1.365.175,51 zł, 
z czego środki z funduszu 1.160.397,64 zł. Środki wydatkowano na organizację szkoleń, 
usługi cateringowe podczas szkoleń oraz na usługi transportowe na przewóz osób 
w ramach wizyty studyjnej. Poniesiono wydatki na poziomie 48,40% planu.  
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Ośrodek Pomocy Społecznej: 
 
• „Czas na zmiany”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2008-2013 w kilku edycjach („Czas na zmiany 2012”, „Czas na zmiany 2014-
2015”). Łączna wartość bieżącej edycji wynosi 3.108.987,34 zł, z czego środki z funduszu 
2.642.628,47 zł. W I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 rok 
dla pracowników realizujących działania w projekcie, zakupiono materiały na zajęcia 
warsztatowe, zorganizowano spotkania Klubu Seniora oraz piknik. Poniesiono wydatki na 
poziomie 36,68% planu. 

 
Powiatowy Urząd Pracy: 
 
• „Strzał w dziesiątkę IV”, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wartość projektu w całości finansowanego ze środków z funduszu wynosi 391.180,76 zł. 
W I półroczu środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 
zatrudnionych pracowników. Poniesiono wydatki na poziomie 99,93% planu. 

• „Kierunek przedsiębiorczość”, projekt realizowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego wraz z innymi partnerami. Wartość projektu w całości 
finansowanego ze środków z funduszu przypadająca na Gliwice wynosi 1.668.860,22 zł. 
W I półroczu środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 
zatrudnionych pracowników, zwrot kosztów przejazdu na szkolenie kursantów oraz 
wypłatę środków na działalność gospodarczą. Poniesiono wydatki na poziomie 15,54% 
planu. 

 
Zarząd Dróg Miejskich: 

 
• „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole 

w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”, projekt 
realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość 
projektu 17.975.247,87 zł, z czego środki z funduszu 14.179.989,69 zł. Środki 
wydatkowano na działania promocyjne projektu, roboty konstrukcyjne i wzmacniające, 
wykonanie izolacji pomostu z warstwą wiążącą nawierzchni jezdni, kap chodnikowych 
z gzymsami i krawężnikami, zamontowanie balustrad, barier, osłon, dylatacji, 
wybudowanie kanalizacji deszczowej, przebudowanie wiaduktu oraz dojazdów. 
Poniesiono wydatki na poziomie 52,42% planu. 
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3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów 
o partnerstwie publiczno-prywatnym 

 
Nie realizowano żadnych wydatków z tytułu projektów, programów lub zadań w ramach 
umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
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3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań 
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Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco: 
 
Urząd Miejski w Gliwicach: 
 
• „Drogowa Trasa Średnicowa II”, przedsięwzięcie prowadzone przez spółkę DTŚ S.A; 

miasto Gliwice uczestniczy w przekazywaniu środków na sfinansowanie zadania 
pochodzących z pożyczki uzyskanej w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz ze 
środków pochodzących z rezerw subwencji ogólnej. Dodatkowo ponoszone są wydatki 
w ramach wkładu własnego. W I półroczu przekazano dotację zgodnie z zawartym 
porozumieniem pomiędzy miastem Gliwice a Urzędem Marszałkowskim. Poniesiono 
wydatki na poziomie 37,16% planu. 

• „Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości”, 
wykonano projekt podziału nieruchomości położonej przy ul. Bojkowskiej. Poniesiono 
wydatki na poziomie 31,85% planu. 

• „Rozbudowa lotniska w Gliwicach”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 12 czerwca 
2014 r. podpisano umowę na opracowanie koreferatu pn. „Koncepcja programowa 
rozbudowy lotniska w Gliwicach”. Nie poniesiono wydatków. 

• „Informatyczny System Zarządzania Miastem”, nie przewidziano środków na 
realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 
Trwają prace przebudowy ulic: Górnych Wałów, Krupniczej, J. Matejki, Dolnych Wałów. 
Poniesiono wydatki na poziomie 13,50% planu. 

• „Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 
27 czerwca 2014 r. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące IV etapu 
inwestycji. Nie poniesiono wydatków. 

• „Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25”, zakończono 
realizację przedsięwzięcia. W lutym obiekt został przekazany do użytkowania. Poniesiono 
wydatki na poziomie 89,70% planu. 

• „Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – budowa sali 
sportowej”, zakończono realizację przedsięwzięcia. W lutym obiekt został przekazany do 
użytkowania. Poniesiono wydatki na poziomie 94,03% planu. 

• „Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury 
Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 
29 maja 2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie 
poniesiono wydatków. 

• „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei”, nie poniesiono wydatków. 
• „Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - termomodernizacja 

i modernizacja budynku”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 20 stycznia 2014 r. 
podpisano umowę na roboty budowlane. Poniesiono wydatki na poziomie 38,97% planu. 

• „Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja 
i modernizacja budynku”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na 
poziomie 80,19% planu. 

• „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – termomodernizacja 
i modernizacja budynku”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 11 kwietnia 2014 r. 
podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków. 

• „Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja boisk szkolnych”, 
przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków. 
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• „Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych Nr 13 ul. Syriusza 30 - budowa 
areny lekkoatletycznej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wypłacono 
odszkodowania za likwidację działek. Poniesiono wydatki na poziomie 4,90% planu. 

• „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a termomodernizacja 
i modernizacja budynku”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 16 maja 2014 r. 
podpisano umowę na roboty budowlane. Nie poniesiono wydatków. 

• „Przedszkole Miejskie Nr 33 ul. Wiślana 12 – termomodernizacja i modernizacja 
budynku”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 9 stycznia 2014 r. podpisano umowę na 
roboty budowlane. Poniesiono wydatki na poziomie 3,00% planu. 

• „Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja 
i modernizacja budynku”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 7 lutego 2014 r. 
podpisano umowę na roboty budowlane. Poniesiono wydatki na poziomie 23,18% planu. 

• „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej”, przedsięwzięcie w trakcie 
realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, podbudowy boiska, postawiono budynek 
zaplecza, wykonano ogrodzenie i postawiono piłkochwyty. Poniesiono wydatki na 
poziomie 78,57% planu. 

• „Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym”, unieważniono postępowanie 
przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków. 

• „Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 – termomodernizacja i modernizacja 
budynku”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 47,42% 
planu. 

• „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych”, przedsięwzięcie 
w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków. 

• „Koncepcja dróg rowerowych”, 14 stycznia 2014 r. wykonawca przekazał opracowaną 
koncepcję dróg rowerowych. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% planu. 

• „Budowa hali curlingowej przy lodowisku Tafla”, nie przewidziano środków na 
realizację przedsięwzięcia w 2014 r.  

• „Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło”, przedsięwzięcie w trakcie 
realizacji. 7 maja 2014 r. podpisano umowę na przebudowę odwodnienia w dzielnicy 
Wilcze Gardło. Nie poniesiono wydatków. 

• „Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki 
Kłodnicy”, zrealizowano modernizację wylotu nr 36 do rzeki Kłodnicy. Poniesiono 
wydatki na poziomie 73,33% planu. 

• „Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta”, przedsięwzięcie w trakcie 
realizacji. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej metodą wykopową bądź 
metodą rękawa termoutwardzalnego łącznie na 12 ulicach na terenie miasta. Poniesiono 
wydatki na poziomie 35,75% planu. 

• „Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej”, trwają prace związane 
z opracowaniem projektu budowlanego zbiorników retencyjnych dla odwodnienia 
terenów zlokalizowanych pomiędzy autostradą A4 a ulicami Okrężną i Bojkowską. Nie 
poniesiono wydatków. 

• „Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej”, 10 kwietnia 2014 r. podpisano umowę na 
budowę oświetlenia, od której odstąpiono z uwagi na planowaną przebudowę 
ul. Panewnickiej przez Zarząd Dróg Miejskich. Budowa oświetlenia będzie realizowana 
przez ZDM przy okazji przebudowy ulicy. Nie poniesiono wydatków. 

• „Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy 
ul. Kościuszki 29”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 8 kwietnia 2014 r. podpisano 
umowę na modernizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nie poniesiono wydatków. 
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• „Rozbudowa oświetlenia na ul. Dolnych Wałów – odcinek od ul. Zwycięstwa do 
ul. Dworcowej”, dokonano zwrotu niesłusznie potrąconej wykonawcy w 2013 r. kary 
umownej. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% planu. 

• „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej”, przedsięwzięcie 
w trakcie realizacji. 3 stycznia 2014 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej. Nie poniesiono wydatków. 

• „Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)”, wszczęto 
postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika 
retencyjnego. Nie poniesiono wydatków. 

• „Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, 
Panewnicką i Kujawską”, wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie 
dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków. 

• „Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora 
deszczowego w ul. J. Elsnera”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 20 marca 2014 r. 
podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację rowu 
odwadniającego. Nie poniesiono wydatków.  

• „Modernizacja oświetlenia ul. Zwycięstwa”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 
11 kwietnia 2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie 
poniesiono wydatków. 

• „Modernizacja oświetlenia ul. Toszeckiej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 
11 kwietnia 2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie 
poniesiono wydatków. 

• „Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 
Wykonano prace związane z koordynacją inwestycji w rejonie ul. Rybnickiej. 30 kwietnia 
2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 
oświetlenia. Poniesiono wydatki na poziomie 15,79% planu. 

• „Modernizacja oświetlenia ul. Tarnogórskiej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 
15 maja 2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie 
poniesiono wydatków. 

• „Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 
21 maja 2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie 
poniesiono wydatków. 

• „Modernizacja oświetlenia ul. Dworcowej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 
11 kwietnia 2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie 
poniesiono wydatków. 

• „Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, 
ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)”, przedsięwzięcie w trakcie 
realizacji. 19 maja 2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 
Nie poniesiono wydatków. 

• „Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem 
DOA a ul. Biegusa”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwają prace związane 
z opracowaniem dokumentacji projektowej odwodnienia terenów. Nie poniesiono 
wydatków. 

• „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza”, przedsięwzięcie 
w trakcie realizacji. 23 czerwca 2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji 
projektowej awaryjnej przebudowy kanalizacji deszczowej. Nie poniesiono wydatków. 

• „Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice”, opracowano projekt informatyzacji miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. Poniesiono wydatki na poziomie 
77,27% planu. 

• „Plan gospodarki niskoemisyjnej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 18 kwietnia 
2014 r. podpisano umowę na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, programu 
ograniczenia emisji wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i gaz. Nie poniesiono wydatków. 

 
Jednostki oświaty i wychowania: 
 
• „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja 

instalacji elektrycznej”, nie poniesiono wydatków.  
• „Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonia 36 – modernizacja sanitariatów”, 

przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 29 maja 2014 r. podpisano umowę na modernizację 
sanitariatów. Nie poniesiono wydatków. 

• „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 – modernizacja 
dachu”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 15 maja 2014 r. podpisano umowę na 
roboty budowlane związane z wymianą dachu. Poniesiono wydatki na poziomie 1,43% 
planu. 

• „Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 – modernizacja instalacji 
elektrycznej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków. 

• „Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 – przebudowa klatek schodowych”, 
przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 1,22% planu. 

• „Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja dachu”, przedsięwzięcie 
w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 0,98% planu. 

• „Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 – modernizacja instalacji 
elektrycznej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków. 

• „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja budynku 
strzelnicy”, nie poniesiono wydatków. 

• „Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja instalacji 
elektrycznej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 9 maja 2014 r. podpisano umowę na 
wymianę instalacji elektrycznej i niskoprądowej. Nie poniesiono wydatków. 

• „Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji 
elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164”, nie poniesiono wydatków. 

• „Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej”, 
przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 0,90% planu. 

• „Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 - wykonanie izolacji 
pionowej budynku”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 24 czerwca 2014 r. podpisano 
umowę na wykonanie izolacji pionowej budynku sali gimnastycznej. Poniesiono wydatki 
na poziomie 0,72% planu. 

• „Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja 
instalacji elektrycznej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 22 maja 2014 r. podpisano 
umowę na modernizację instalacji elektrycznej w budynku internatu. Poniesiono wydatki 
na poziomie 0,15% planu. 

• „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja 
budynków”, wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. 30 czerwca 2014 r. 
podpisano umowę na modernizację budynku - II etap. Poniesiono wydatki na poziomie 
1,84% planu. 

• „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji 
elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy”, nie poniesiono wydatków. 
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• „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz 
z zagospodarowaniem terenu”, nie poniesiono wydatków. 

• „III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja instalacji 
elektrycznej oraz modernizacja sal, korytarzy i sanitariatów”, przedsięwzięcie 
w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków. 

• „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk 
szkolnych”, nie poniesiono wydatków. 

• „Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na 
potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 
Wykonano operat wodnoprawny. Poniesiono wydatki na poziomie 0,44% planu. 

• „Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali 
gimnastycznej”, nie poniesiono wydatków. 

 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych: 
 
• „Rozbudowa sanitariatów oraz wykonanie aneksu kuchennego w filii GCOP przy 

ul. Zwycięstwa 1 Ip”, w czerwcu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty 
budowlane w ramach przebudowy sanitariatów i wykonania aneksu kuchennego. Nie 
poniesiono wydatków. 

 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych: 
 
• „Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 

28 marca 2014 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych – etap IX. 
Wykonano aktualizację projektu modernizacji cmentarza. Poniesiono wydatki na 
poziomie 10,72% planu. 

• „Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – zagospodarowanie terenu”, nie przewidziano 
środków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14”, 
przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano studium wykonalności zgodnie 
z umową podpisaną 7 stycznia 2014 r. Ponadto 9 maja br. podpisano umowę na roboty 
budowlane w ramach przebudowy domu przedpogrzebowego. Poniesiono wydatki na 
poziomie 8,95% planu. 

• „Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8”, początkowo 
przedsięwzięcie było realizowane przez Urząd Miejski. W ramach realizacji wykonano 
aktualizację kosztorysu inwestorskiego, którego płatność nastąpi w lipcu br. Od 
12 czerwca 2014 r. przedsięwzięcie realizowane jest przez Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych. Nie poniesiono wydatków. 

 
Zarząd Dróg Miejskich: 
 
• „Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 

2 stycznia 2014 r. podpisano umowę na wykonanie aktualizacji projektowej połączenia 
autostrady A4 z zachodnią obwodnicą miasta. Nie poniesiono wydatków. 

• „Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa – Dolnych Wałów - Jana Pawła II – 
Mikołowska – X. Dunikowskiego”, nie poniesiono wydatków. 

• „Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku”, nie przewidziano środków na 
realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 
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• „Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 
23 maja 2014 r. podpisano umowę na budowę zatoki autobusowej. Poniesiono wydatki na 
poziomie 0,95% planu. 

• „System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym”, 
przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wprowadzono bazy danych do obsługi systemu, 
trwają prace wdrożeniowe. Poniesiono wydatki na poziomie 13,25 % planu. 

• „Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej”, przedsięwzięcie 
w trakcie realizacji. Wznowiono prace projektowe. Nie poniesiono wydatków. 

• „Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską”, nie poniesiono wydatków. 
• „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do 

ul. Pszczyńskiej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano koncepcję 
południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej zgodnie 
z umową podpisaną 13 lutego 2014 r. Poniesiono wydatki na poziomie 10,15% planu. 

• „Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego”, przedsięwzięcie w trakcie 
realizacji. 29 kwietnia 2014 r. podpisano umowę na wykonanie Raportu Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego na terenie miasta za 2013 rok. Nie poniesiono wydatków. 

• „Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa 
z ul. Rybnicką”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano dodatkowe prace 
projektowe wraz z budową sygnalizacji świetlnej zgodnie z umową podpisaną 2 kwietnia 
2014 r. Poniesiono wydatki na poziomie 35,16% planu. 

• „Wprowadzenie systemu płatnego parkowania”, nie poniesiono wydatków. 
• „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej”, zakończono realizację 

przedsięwzięcia. Przebudowano ul. Bojkowską, wykonano oświetlenie uliczne, 
dobudowano chodnik i ścieżkę rowerową, wykonano 4 zatoki autobusowe oraz miejsca 
postojowe w rejonie ul. Rzepakowej. Poniesiono wydatki na poziomie 89,62% planu. 

• „Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta”, 
przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków. 

• „Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów”, opracowano 
kompleksową dokumentację projektową oraz wykonano aktualizację mapy do celów 
projektowych. 31 marca 2014 r. podpisano umowę na wykonanie dodatkowych prac 
projektowych polegających na aktualizacji map. Nie poniesiono wydatków. 

• „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej”, nie przewidziano 
środków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88”, nie przewidziano 
środków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Przebudowa ulicy Akademickiej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano 
zabezpieczenia i przezbrojenia mediów podziemnego uzbrojenia terenu. Poniesiono 
wydatki na poziomie 33,30% planu. 

• „Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa”, nie przewidziano 
środków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta 
Warszawskiego - Zwycięstwa”, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia 
w 2014 r. 

• „Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej”, przedsięwzięcie 
w trakcie realizacji. 23 maja podpisano umowę na opracowanie dokumentacji 
projektowej. Nie poniesiono wydatków. 

• „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Myśliwska – Pionierów”, przedsięwzięcie 
w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 0,21% planu. 
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• „Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka – I. Daszyńskiego – Jasnogórska”, 
przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 23,39% planu. 

• „Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej”, 
przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano projekt budowlano – wykonawczy dla 
odcinka II (Daszyńskiego – Rybnicka). Nie poniesiono wydatków. 

• „Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska – L. Wyczółkowskiego”, nie przewidziano 
środków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników”, nie przewidziano środków 
na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Obwodnica Centrum – połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską, nie 
przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic 
I. Daszyńskiego – A. Mickiewicza – Kozłowską”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 
12 maja 2014 r. podpisano umowę na wykonanie analizy zakresu projektu budowlano-
wykonawczego na przebudowę skrzyżowania oraz przystosowanie opracowanej już 
dokumentacji projektowej do nowego zakresu. Nie poniesiono wydatków. 

• „Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową 
skrzyżowania ul. Gen. W. Andersa z ul. Mieszka I”, nie poniesiono wydatków. 

• „Przebudowa ul. Kujawskiej”, nie poniesiono wydatków. 
• „Budowa drogi gminnej łączącej ul. B. Głowackiego z ul. M. Hłaski”, przedsięwzięcie 

w trakcie realizacji. 26 czerwca 2014 r. podpisano umowę na wykonanie robót 
budowlanych. Nie poniesiono wydatków. 

• „Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej”, przedsięwzięcie 
w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków. 

• „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”, nie 
poniesiono wydatków. 

• „Przebudowa ul. Głównej”, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia 
w 2014 r. 

• „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli – Jaskółcza”, nie przewidziano 
środków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich – Czołgowa”, 
nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka 
Puchatka”, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej”, nie przewidziano środków na 
realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego  
(DK-88) ”, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czołgowa”, nie przewidziano środków na 
realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu 
ul. Ziemięcickiej”, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. 

• „Budowa ulicy Kozłowskiej”, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia 
w 2014 r. 
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: 
 
• „Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy 

Społecznej”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 
26,11% planu. 

• „Modernizacja budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134”, przedsięwzięcie w trakcie 
realizacji. Nie poniesiono wydatków. 

 
Dom Dziecka nr 2: 
 
• „Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy 

ul. Toszeckiej 25”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 20 marca 2014 r. podpisano 
umowę na opracowanie dokumentacji przetargowej. Poniesiono wydatki na poziomie 
0,22% planu. 

 
Żłobki Miejskie: 
 
• „Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poż.”, 

23 stycznia 2014 r. podpisano umowę na dostosowanie budynku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, a 28 lutego br. na roboty dodatkowe. Zakończono realizację 
przedsięwzięcia. Poniesiono wydatki na poziomie 75,54% planu. 
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