
    
  

 
      

      
      

        
 

       
    

  
 

MISJA URZĘDU MIEJSKIEGO 
W GLIWICACH 

Misją Urzędu jest realizowanie zasad samorządności 
lokalnej ukierunkowane na podnoszenie poziomu życia 
mieszkańców, świadczenie usług wysokiej jakości oraz 
realizacja i wspieranie działań na rzecz rozwoju miasta. 

Urząd realizując zadania przywiązuje szczególną wagę do 
etycznego postępowania pracowników oraz 

bezpieczeństwa informacji. 
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