
INFORMACJA O PRACY
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE W OKRESIE
od 8 września do 6 października 2022 r.



Szpital Miejski uzyskał pozytywną opinię o celowości inwestycji

Wniosek inwestycyjny budowy nowego budynku Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach uzyskał pozytywną opinię w ramach oceny

celowości inwestycji z całkowitym wynikiem punktowym wynoszącym 31 075,17 pkt.

Minimalna liczba punktów warunkująca pozytywną opinię wynosi 6 200 pkt.

Opinia o celowości inwestycji uzyskiwana jest za pośrednictwem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

(IOWISZ). Pozytywna opinia umożliwia ubieganie się o uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa na realizację inwestycji

oraz przeniesienie i rozszerzenie o nowe świadczenia kontraktu z NFZ do nowej siedziby.



Trwa analiza możliwości wprowadzenia oszczędności

Dotychczasowe działania Miasta Gliwice ograniczające zużycie energii:

• od wielu lat systematycznie przeprowadzana termomodernizacja budynków zasobu Miasta,

• konsekwentnie realizowany wieloletni plan modernizacji oświetlenia ulicznego (wymiana opraw sodowych na LED),

• ciągła rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego oparta o działalność PEC Sp. z o.o.,

• liczne inwestycje w odnawialne źródła energii (fotowoltaika, biogazownie w PWIK Sp. z o.o. oraz PZO Sp. z o.o.).

Aktualnie trwa przegląd możliwości wprowadzenia oszczędności:

• uproszczone mini audyty dokonywane przez specjalistów PEC Sp. z o.o. w budynkach Miasta Gliwice,

• analiza możliwości czasowego ograniczania oświetlenia przestrzeni publicznych – Wydział Usług Komunalnych,

• analiza danych dotyczących zużycia energii elektrycznej i cieplnej w poszczególnych miejskich jednostkach 

organizacyjnych – Wydział Organizacyjny,

• rozpatrywanie wniosków złożonych przez zarządców miejskich obiektów.

Ewentualne decyzje istotnie wpływające na funkcjonowanie miejskich obiektów i przestrzeni publicznych będą 

podjęte wraz z przedstawieniem projektu budżetu miasta na 2023 r.



PRZYPOMNIENIE

Na skutek zmian w sposobie finansowania samorządów terytorialnych wprowadzonych w 2021 i 2022 roku

zwanych „Polskim ładem” (głównie ubytek w dochodach własnych z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT)

Miasto Gliwice osiąga mniejsze dochody w następującej wysokości:

• w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022 – 2034 o kwotę 812 mln zł*,

• w latach 2022 i 2023 o kwotę 134 mln zł.

Wyżej wymienione ubytki dochodów uwzględniają subwencje wyrównawcze, które miały zrekompensować

spadki dochodów.

*Kwota wyliczenia nie uwzględnia zmiany stawki podatku z 17% do 12% od lipca 2022 roku oraz subwencji wyrównawczej z roku 2022.



Przybywa instalacji fotowoltaicznych

Istniejące instalacje fotowoltaiczne:

• budynki Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 i Jasnej 31 A – łączna moc 80,6

kilowatopików,

• budynek Domu Dziecka nr 1 przy ul. Toszeckiej 25 (Instalacja ufundowana przez

firmę Corab S.A. wraz z ich partnerem biznesowym, firmą Elmax. Uroczyste

przekazanie instalacji odbyło się 27 września 2022 r.) – moc 6,64 kilowatopików.

Aktualnie montowane i planowane instalacje:

• 9 budynków użyteczności publicznej (Przedszkole Miejskie nr 17 przy ul. Andromedy 36,

Przedszkole Miejskie nr 16 przy ul. Sportowej 17, świetlica dla mieszkańców dzielnicy

Czechowice przy ul. Nad Łąkami 1, Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Kopernika 63, Zespół Szkół

Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej 5, internat ZST-I przy ul. Krakusa, VIII Liceum

Ogólnokształcące przy ul. Sikornik 34, Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Sikornik 1, Szkoła

Podstawowa nr 36 przy ul. Robotniczej 6) – łączna moc 418,5 kilowatopików.

• 6 zadaszeń peronów powstającego Centrum Przesiadkowego przy

ul. Toszeckiej/Tarnogórskiej – łączna moc 350 kilowatopików,

• budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 17 – moc 30

kilowatopików.

fot. D. Nita-Garbiec



Inauguracje nowego roku akademickiego

3 października Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurowały nowy rok akademicki.

Fot. G. Ożga/ UM w Gliwicach Fot. D. Nita-Garbiec/ UM Gliwice



Wydarzenia sportowe i sukcesy gliwickich klubów

9 – 11 września – Mistrzostwa Polski Seniorów i Mastersów w Kickboxingu w formule Kick Light, Mińsk

Mazowiecki. Zawodniczki Gliwickiego Klubu Walk Wschodnich “Najemnik” wywalczyły srebro (Natalia Maćkiewicz

w kat. do 55 kg) i brąz (Justyna Ciborska w kat. powyżej 70 kg).

23 września – 15 października – Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet, Arena Gliwice.

17 września – XIV Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na start”.

Stadion Śląski w Chorzowie. 30 medali zdobyli zawodnicy drużyny gliwickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

23 września – Uroczystość 100-lecia Polskiego Ruchu Sportowego Niesłyszących. Siedziba Polskiego Komitetu

Olimpijskiego w Warszawie. W gronie uhonorowanych brązowymi plakietami znaleźli się Krzysztof Wania,

założyciel Stowarzyszenia Niesłyszących MIG Gliwice i członek Rady Sportu Miasta Gliwice oraz Szymon

Wesołowski, trener głuchych piłkarzy i piłkarek w MIG Gliwice. Gliwicki klub został też doceniony przez prezesa

Polskiego Związku Sportu Niesłyszących Wojciecha Stempurskiego. Trenerzy Kamil Wania i Szymon Wesołowski

otrzymali z jego rąk listy z podziękowaniami oraz pamiątkowe medale.

25 września – 1 października – Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w Boksie Olimpijskim, Bytów,

Zawodnicy Gliwickiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Carbo wywalczyli złoto (Jakub Marcinów w kat. do 52 kg),

srebro (Michał Baumann w kat. do 46 kg) i brąz (Tymoteusz Dawicki w kat. do 75 kg).

1 – 2 października – Mistrzostwa Polski w Koszykówce Niesłyszących Mężczyzn, Hala Ośrodka Sportu

i Rekreacji Politechniki Śląskiej . Drużyna MIG Gliwice obroniła tytuł Mistrza Polski zdobywając go po raz 7.

fot. MIG Gliwice/ Najemnik Gliwice/ UTW Gliwice/mat. organizatorów



Wydarzenia kulturalne

9 – 30 września – True Tone Festival, organizator: Centrum Kultury Victoria.

12 – 18 września – Jubileuszowe XX Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego, organizator: Muzeum w Gliwicach.

14 września – 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Polski Instytut Sztuki Filmowej w kategorii debiut roku nagrodził Zespół Edukatorów
Filmowych (ZEF), którego liderem jest gliwickie kino studyjne Amok. Kino Amok sięgnęło po to wyróżnienie już po raz trzeci – jako
najlepsze kino i za edukację filmową. Tym razem doceniono debiutancki projekt ZEF.

20 września – 15 listopada – 5. edycja Gliwickich spotkań literackich – „Haczyk”, organizator: Miejska Biblioteka Publiczna.

24 września – Festiwal III Noc Chórów, organizator: Fundacja Chórtownia, Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej, współpraca: Muzeum
w Gliwicach, DL Invest Group PM S.A., Centrum Kultury Victoria.

1 października – 15 edycja Gliwickiej Nocy Otwartych Galerii – ArtNoc, organizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury Melina.

fot. mat. organizatorów



Dodatkowe informacje

Informacja pisemna o pracy prezydenta miasta w BIP

https://bip.gliwice.eu/radaMiasta/sesje

Informacja o wydarzeniach kulturalnych

https://kultura.gliwice.eu/



Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

telefon: +48 32/239-11-82

e-mail: pm@um.gliwice.pl


