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Nowe kierownictwo miasta

Po uroczystym zaprzysiężeniu, od 9 stycznia 2020 r. Adam Neumann pełni funkcję prezydenta
Gliwic.

21 stycznia prezydent powołał swoich zastępców. Zostali nimi: Mariusz Śpiewok, Aleksandra
Wysocka i Ewa 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.



Podział zadań zastępców prezydenta

I zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok - nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania
strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu
lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej,
informatyzacji, zamówień publicznych i gospodarowania wodami.
Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki
organizacyjne: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Zarząd Dróg Miejskich.

II zastępca prezydenta miasta Aleksandra Wysocka - nadzoruje realizację zadań z zakresu
gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, planowania przestrzennego i systemu informacji
przestrzennej, nadzoru właścicielskiego, architektury i budownictwa, środowiska oraz geodezji
i kartografii. Odpowiada także za współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.
Prowadzi nadzór nad realizacją zadań miasta przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz spółki
z większościowym udziałem miasta.

III zastępca prezydenta miasta Ewa Weber - nadzoruje realizację zadań z zakresu kultury, sportu
i promocji miasta, a także edukacji, zdrowia i spraw społecznych. Prowadzi nadzór merytoryczny nad
realizacją zadań miasta przez miejskie jednostki organizacyjne, instytucje kultury oraz spółki
z większościowym udziałem miasta (jednostki ochrony zdrowia):



Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

11 lutego Gliwice gościły prezydentów, burmistrzów i wójtów z miast i gmin naszego regionu
podczas posiedzenia Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W trakcie posiedzenia, które odbywało się w Arenie Gliwice, prezydent Gliwic Adam Neumann
został jednogłośnie wybrany wiceprzewodniczącym Zgromadzenia.

Obecnie do najważniejszych zadań GZM, z perspektywy Gliwic, należy współdziałanie
m.in. w zakresie:
• organizacji transportu publicznego na terenie GZM,
• utworzenia Kolei Metropolitalnych,
• uruchomienia systemu Roweru Metropolitalnego.

fot. D. Nita-Garbiec



Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Do najważniejszych działań, które podjęło GZM w 2019 r. należy zaliczyć:

• Zintegrowanie – od 1 stycznia 2019 roku – trzech dotychczasowych organizatorów 
transportu (KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry) w jeden, czyli Zarząd 
Transportu Metropolitalnego (ZTM).

• Zaprezentowanie w styczniu 2019 r. Koncepcji Kolei Metropolitalnej. 
• Uruchomienie METROBILETU (czerwiec 2019 roku), czyli wspólnej oferty integrującej 

wszystkie środki transportu publicznego na terenie Metropolii: autobusy, tramwaje, 
trolejbusy oraz pociągi Kolei Śląskich.

• Podpisanie porozumienia o partnerstwie z Zagłębiem Ruhry – 9 sierpnia 2019 roku 
w Katowicach.

• Zmiana formuły Funduszu Solidarności. Redukcja niskiej emisji była tematem wiodącym 
jego drugiej edycji. Na dofinansowanie tych przedsięwzięć zostało przeznaczone 40 z 60 
mln zł, które w tym roku zaplanowano na realizację programu.

• W 2019 roku, w ramach grupy zakupowej, oprócz zakupu prądu przeprowadzono także,
po raz pierwszy, wspólny zakup gazu.

Grafika, źródło: https://metropoliagzm.pl/

https://metropoliagzm.pl/


Centrum Ochrony Klimatu

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.

W uroczystości inaugurującej działalność COKiŚ udział
wzięli: prezydent Gliwic Adam Neumann, Rektor PŚ prof.
Arkadiusz Mężyk oraz Kazimierz Karolczak, przewodniczący
Zarządu GZM.

Idea utworzenia w Gliwicach Centrum Ochrony Klimatu
i Środowiska narodziła się w 2018 r., podczas wizyty na
Politechnice Śląskiej Bertranda Piccarda – podróżnika,
innowatora, prezesa fundacji Solar Impulse, doktora honoris
causa PŚ. Do współpracy zaproszono Miasto Gliwice oraz
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Fot. M.Mutwil/ gliwice.eu



Ochrona przeciwpowodziowa

Gliwice są narażone na powodzie zwłaszcza podczas
wiosennych roztopów i gwałtownych burz
w okresie letnim. Ponadto, nowe zagospodarowanie
terenów miasta, a w szczególności wzrost powierzchni
terenów nieprzepuszczalnych powoduje, że istnieje
potrzeba modernizacji, budowy bądź przebudowy sieci
kanalizacji deszczowej wraz z zapewnieniem retencji wód.

2 obszary działania:
1. Wewnętrzny – odpowiedzialne Miasto Gliwice

(gospodarowanie wodami opadowymi „zbieranymi” na
terenie Gliwic).

2. Zewnętrzny – odpowiedzialne Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (wody płynące,
szczególnie spoza granic Gliwic, zanieczyszczenie wód
płynących, bieżące utrzymanie).

Fot. gliwice.eu



Zlewnia Kłodnicy



Ochrona przeciwpowodziowa

Działania Miasta Gliwice w ramach wewnętrznego obszaru:

W 2014 roku rozpoczęto realizację projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu
gospodarowania wodami opadowymi. Etap I”. Obecnie jest wykonany w 95%.
Zakończenie „Etapu II” planowane jest na 2021 r. i obecnie jest on zrealizowany w 70%.

Całkowita wartość obu projektów to 102 mln zł, z czego blisko 68 mln zł stanowi
dofinansowanie unijne.

Projekty zakładają modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury służącej
gospodarowaniu wodami opadowymi na terenie całego miasta. Zawierają m.in.:
• budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej,
• budowę sieci kanalizacji deszczowych,
• budowę urządzeń podczyszczających,
• wody zgromadzone w zbiornikach retencyjnych są przewidziane do wykorzystywania przez

Ochotnicze Straże Pożarne, Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Po zakończeniu wszystkich prac systemem zagospodarowania wód opadowych objęte
zostanie 9,11 km2 powierzchni miasta, na których w 2022 roku – według prognoz – mieszkać
będzie ponad 82 tys. osób.



Ochrona przeciwpowodziowa

Działania będące w gestii Wód Polskich podejmowane przez Miasto Gliwice:

• Ukończony w 2019 roku zbiornik retencyjny przy ul. Bojkowskiej, którego zadaniem jest 
ograniczenie spływu wody do Kłodnicy.

• Planowany do budowy w latach 2020–2021 zbiornik na Wójtowiance, który ograniczy ryzyko 
wezbrania wody w Ostropce.

• W przygotowaniu: zbiorniki przy ulicach Królewskiej Tamy i Słowackiego.

Ustawa Prawo Wodne od 2017 roku:
• ustaliła obowiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
• określiła opłaty na rzecz PGW Wody Polskie – ok. dziesięciokrotny wzrost stawek (poprzednio 

opłaty były przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego.



Spotkania ws. gospodarki odpadami

W dniach 6, 7 i 10 lutego Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok spotkał się kolejno
z zarządcami nieruchomości, zarządami spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządami ogrodów
działkowych.
Tematem spotkań były kwestie praktyczne związane z usprawnieniem procesu odbioru
i zagospodarowania odpadów w Gliwicach, tak by działania te były zgodne z przepisami
prawa i wychodziły naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta.

W Polsce od stycznia obowiązują wymagania unijne dotyczące poziomu recyklingu, zgodnie
z którymi przetwarzanie odpadów komunalnych, takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne
i szkło, będzie musiało sięgać 50%. Wymaga to znacznego zwiększenia zaangażowania
mieszkańców w proces segregacji, a to nie uda się bez ściślejszej współpracy miasta z zarządcami
nieruchomości oraz firmą odbierającą i przetwarzającą odpady w Gliwicach.



Autobusy elektryczne dla PKM

PKM otrzymał pieniądze na zakup dziesięciu pojazdów, trzech 18-metrowych i siedmiu 12-metrowych,
oraz budowę stacji ładujących. Przetarg na zakup autobusów zostanie ogłoszony
w I kwartale 2020 r.

Dziesięć elektrycznych autobusów zakupi w 2022 r., powstaną też stacje ładowania.
PKM podpisał umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej na kwotę 27 mln zł.
Cała inwestycja będzie kosztować 39,1 mln zł.

Nowe autobusy wyjadą na gliwickie ulice z początkiem 2022 r. Będą kursować na liniach
A4 oraz 676.

Już w przyszłym roku, powinny być gotowe stacje ładowania. Jako pierwsza zostanie wybudowana
stacja transformatorowa na terenie zajezdni przy ul. Chorzowskiej. Powstanie 5 stacjonarnych
elektrycznych podwójnych ładowarek o mocy 80 kW każda i jedno stanowisko do ładowania szybkiego
o mocy 200 kW. Następnie, przy ul. Nowy Świat oraz Czapli, staną dwie rozdzielnie zasilające
szybkiego ładowania.

Wizualizacja, źródło: https://gliwice.eu/

https://metropoliagzm.pl/


Opłata „przekształceniowa” za 2019 r.

Do 29 lutego gliwiczanie objęci uwłaszczeniem powinni uiścić
tzw. opłatę przekształceniową za 2019 rok.
Opłata za 2020 rok powinna być uiszczona do 31 marca.

Zdecydowana większość mieszkańców podlegających
przekształceniu – prawie 32 tys. osób – otrzymała już drogą
pocztową specjalne zaświadczenie Prezydenta Miasta Gliwice.

W fazie tworzenia przepisów ustawodawca nie uwzględnił opinii
jednostek samorządu terytorialnego odnośnie realnego terminu
wykonania tego zadania. Wyjątkowo późno administracja centralna
przelała też środki na realizację prac na gruntach Skarbu Państwa –
zostały przekazane samorządowi przez wojewodę dopiero
w październiku, czyli na trzy miesiące przed założonym końcem
dostarczania zaświadczeń. W przypadku Skarbu Państwa było ich do
wydania blisko 9,5 tys.

Jeżeli mieszkaniec nie otrzymał jeszcze zaświadczenia
o przekształceniu, to najwłaściwszym rozwiązaniem jest
uiszczenie opłaty za 2019 rok w takiej wysokości, ile wynosiła do
tej pory opłata roczna za użytkowanie wieczyste. Wpłaty można
dokonać na dotychczasowe konta, na które wpłacano opłaty
roczne z tytułu użytkowania wieczystego.

Grafika, źródło: https://gliwice.eu/

https://gliwice.eu/


Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił harmonogram Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku.



Spotkania Prezydenta Miasta

W minionym okresie prezydent Gliwic spotkał się
z następującymi środowiskami:

• 23 stycznia – spotkanie z Radą Dzielnicy Łabędy

• 29 stycznia – spotkanie z Członkami Sekcji Emerytów
i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

• 5 lutego – udział w otwarciu wystawy okręgowej Związku
Polskich Artystów Plastyków w Centrum Organizacji
Kulturalnych "Perełka".

• 6 lutego – spotkanie ze Stowarzyszeniem Społeczno-
Kulturalnym i Zespołem Antysmogowym w Żernikach.



EXPO GLIWICE

Miasto Gliwice zaprasza na 21 Międzynarodowe Gliwickie Targi Budownictwa, które odbędą się
od 29 lutego do 1 marca w dużej hali Areny Gliwice. 120 Przedsiębiorców z województwa
śląskiego zaprezentuje się na ponad 3 tys. m/kw. powierzchni wystawienniczej w ciągu dwóch dni
targowych.

Co szczególnie istotne podczas EXPO Gliwice swoje stoisko będzie miał między innymi Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic. Przez 2 dni targów specjaliści
udzielą porad na temat aktualnych dofinansowań i zasad ich pozyskania. 29 lutego o godz. 11:30
odbędzie się prelekcja „Wsparcie finansowe dla mieszkańców Gliwic (i nie tylko) w walce o czyste
powietrze”.

Więcej informacji na temat Targów oraz licznych wydarzeń towarzyszących znajduje się na stronie
https://www.expogliwice.pl/ oraz na Facebooku.

https://www.expogliwice.pl/


Zwycięstwa 21
44 - 100 Gliwice

tel: + 48 32  239 11 82
e-mail: pm@um.gliwice.pl


