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Epidemia w Gliwicach
Sytuacja epidemiczna jest bardzo trudna.
Nastąpił lawinowy wzrost zachorowań. W Szpitalu Miejskim na oddziale covidowym nie ma wolnych miejsc.
Od 20 marca na terenie całego kraju powrócono do surowych obostrzeń, podobnych do tych, które obowiązywały jesienią. Zamknięto
galerie handlowe, uczniów skierowano do nauki zdalnej, zamknięto instytucje kultury, itp.
Trwają szczepienia – służby medyczne informują, że wzrosła dostępność szczepionek, szczególnie firmy AstraZeneca. Na podstawie
danych Sanepidu z całego województwa można stwierdzić, że nie występuje po niej więcej odczynów poszczepiennych niż
w przypadku szczepionki Pfizer.
Miejskie jednostki organizacyjne działają bez większych zakłóceń, choć odnotowują wiele przypadków zachorowań. Obecnie
najtrudniejsza sytuacja jest w Straży Miejskiej, która mimo dużej absencji pracowników działa sprawnie we wszystkich
obszarach.

Wzrost zainteresowania mieszkańców e-usługami
W 2020 roku o 87,5% zwiększył się w Urzędzie Miejskim udział wszystkich pism (osoby
fizyczne i prawne) przesyłanych za pośrednictwem platform SEKAP/ePUAP.
Ogólnopolski wzrost wykorzystania ePUAP do kontaktu z urzędami w 2020 roku
wyniósł 27,6%.
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Wydział Spraw Obywatelskich
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Urząd Stanu Cywilnego
SEKAP/ePUAP - wzrost o 231%
m.in. wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
zgłoszenie urodzenia dziecka.
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Liczba elektronicznych wniosków mieszkańców Gliwic (tylko osoby fizyczne) wzrosła
aż 248%.
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Obsługa klienta w Urzędzie Miejskim
W 2020 r., pomimo pandemii, nastąpił tylko niewielki spadek liczby obsłużonych klientów, a co za tym idzie również spadek wydanych
decyzji administracyjnych. Minimalnie, bo o 1,3%, spadła liczba zarejestrowanych spraw.
Spadek liczby klientów jest przede wszystkim wynikiem narzuconych przez władze centralne obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych
oraz formalno-prawnych. Zaobserwowano jednak znaczący wzrost liczby realizowanych zadań.
Wydział/zadanie

Powód zmiany

Wydział/zadanie

Powód zmiany

Wydział Komunikacji
- prawa jazdy, rejestracja pojazdów,
-21,4%
Polska -23%

wydłużenie okresu na rejestrację aut z
30 do 180 dni

Urząd Stanu Cywilnego -15%

uruchomiono usługę zapewniającą
klientom dostęp do akt stanu
cywilnego on-line bez pośrednictwa
Urzędu

Wydział Komunikacji
- Zbycie i nabycie samochodu
+550%

wprowadzeniem sankcji za
niezgłoszenie w terminie 30 dni zbycia
lub nabycia pojazdu

Wydział Architektury i Budownictwa
Pozwolenia wydane:
- w budownictwie jednorodzinnym + 61,5%
- w budownictwie wielorodzinnym + 112,5%

Utrzymanie koniunktury z 2019 r. na
rynku budownictwa mieszkalnego

Wydział Księgowości
- mandaty -21%

spadek liczby mandatów, a w
konsekwencji spadek liczby egzekucji

Wydział Geodezji i Kartografii +24,28%

wzrost liczby zawiadomień z ksiąg
wieczystych

GZM – wspólne zarządzanie szpitalami
W roku 2019 w Urzędzie Metropolitalnym zainicjowane zostały prace analityczne, obejmujące funkcjonowanie szpitali miejskich
i powiatowych. Celem analizy było sformułowanie, dla potrzeb organów zarządzających i nadzorujących szpitale, wniosków oraz
rekomendacji dotyczących możliwości wprowadzenia zmian organizacyjnych i funkcjonalnych, służących optymalnemu
wykorzystaniu zasobów.
11 sierpnia 2020 r. został powołany zespół ds. opracowania analizy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na obszarze GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii. Do prac zespołu został oddelegowany pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz pracownik
Szpitala Miejskiego nr 4.
Prace analityczne nabierają nowego znaczenia wobec działań legislacyjnych dotyczących zamiaru przeprowadzenia restrukturyzacji
podmiotów leczniczych skutkującej ich centralizacją, potwierdzonego wydanym dnia 23 grudnia 2020 r. zarządzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych
wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.
W związku z powyższym Miasto Gliwice wyraziło poparcie do wypracowania przez podmioty (szpitale i jednostki samorządu
terytorialnego) wspólnej koncepcji zarządzania szpitalami działającymi na obszarze GZM i wypracowania wspólnego dokumentu
o charakterze strategicznym.

Strategia Gliwice 2040
Strategia rozwoju „Gliwice 2040”, nad którą prace zainaugurowano oficjalnie 22 lutego, to kluczowy dokument wyznaczający
kierunek, w którym ma zmierzać miasto. Prace nad strategią trwają. Zachęcamy do zaangażowania.
Wszystkie informacje dostępne są na https://strategia2040.gliwice.eu/.

Spotkanie ze służbami mundurowymi
W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Prezydenta Gliwic z przedstawicielami
gliwickich służb mundurowych. Podczas spotkania podsumowano miniony rok i omówiono
działania na 2021 r.
W Gliwicach odnotowano mniej zdarzeń i jest bezpieczniej – wynika ze sprawozdań Komendy
Miejskiej Policji, Miejskiej Komendy Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 4 Wojskowego Oddziału
Gospodarczego Garnizonu Gliwice oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.
Oczywiście miniony rok był wyjątkowy. Służby mundurowe musiały odnaleźć się w nowej,
pandemicznej rzeczywistości, zacieśnić współpracę i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom
Gliwic. Kluczowa okazała się bieżąca i sprawna komunikacja z miastem oraz wspólne działania
służb.
Podczas spotkania przedstawiciele policji i straży pożarnej podkreślali, że dzięki wsparciu
miasta, które dotuje zakup specjalistycznych pojazdów i sprzętów, mają bardzo dobre
narzędzia wspomagające ich działania. Tylko w 2020 r. miasto przeznaczyło na ten cel ponad
2 mln zł (wraz z dofinansowaniem dla OSP).

Statystyka służb mundurowych
W 2020 r. policja gliwicka przeprowadziła 33 773 interwencje, w Gliwicach nad spokojem mieszkańców czuwało 73 dzielnicowych, którzy
przeprowadzili 484 spotkania z mieszkańcami.
W mieście znacząco zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, napaści, rozbojów i kradzieży a zwiększyła wykrywalność przestępstw w statystykach policyjnych wynosi ona obecnie 71,6 proc.
W ubiegłym roku Straż Pożarna wyjeżdżała na 2480 interwencji, głównie z powodu podtopień i zdarzeń drogowych – dla porównania,
w 2019 r. strażacy przeprowadzili 2890 interwencji.
Centrum Ratownictwa Gliwice w 2020 r. zarejestrowało 8188 połączeń telefonicznych skierowanych do dyspozytorów Powiatowego
Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Na podstawie przyjętych zgłoszeń podjęto 3793 interwencje, które przekazano właściwym
podmiotom.
Straż Miejska otrzymała w 2020 r. 9504 zgłoszenia od mieszkańców i 3600 z monitoringu miejskiego, przeprowadziła w przestrzeni
publicznej 1500 kontroli epidemiologicznych, 863 kontrole spalania odpadów w paleniskach domowych i 181 na terenie ogródków
działkowych. Najwięcej zgłoszeń odnotowano ze Śródmieścia (2360) i Trynku (885). Najczęściej dotyczyły zagrożenia w ruchu drogowym
(3633 zgłoszenia). Łącznie strażnicy przeprowadzili 25 566 kontroli i nałożyli 2234 mandaty karne.

26 mln dotacji na termomodernizację
Wielomilionowe dotacje z programów unijnych i wojewódzkich oraz z funduszy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to
potężny oręż walki z niską emisją w mieście. Dla Gliwic dysponujących ponad 11 tys. mieszkań komunalnych pozyskuje
je z sukcesem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
•

•
•
•
•

9,3 mln zł - to środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które
gliwicki ZGM pozyskał z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na dwa duże projekty wartości ponad
12 mln zł, umożliwiające kompleksowe termomodernizacje i zmiany sposobu ogrzewania w łącznie 36 budynkach
komunalnych.
8,9
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i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na dwa projekty przewidujące termomodernizacje i zmiany systemu ogrzewania w łącznie
28 budynkach komunalnych.
6 mln zł - to środki pozyskane w ubiegłym roku z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie to przeznaczono
na podwyższenie standardu lokali komunalnych będących w 100% własnością Miasta Gliwice.
686 tys. zł - montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1,6 mln zł - dodatkową formą dofinansowania przy termomodernizacjach budynków miejskich jest pozyskiwanie przez
zarządców zasobu komunalnego – ZBM I TBS i ZBM II TBS – tzw. białych certyfikatów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
potwierdzających oszczędność energii w wyremontowanych budynkach. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie zwrotu części
nakładów (5–10%) przeznaczonych np. na ocieplenie ścian, fundamentów i stropodachów w budynku, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej czy likwidację mostków cieplnych.

Umowa na hybrydowe MAN-y
W Gliwicach po raz pierwszy na ulice wyjadą nowoczesne autobusy z napędem hybrydowym.
W siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej podpisano umowę z wykonawcą – jeszcze
w 2021 r. firma MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. z Nadarzyna dostarczy Gliwicom
15 nowoczesnych, ekologicznych pojazdów wyprodukowanych w fabryce w Starachowicach.

Autobusy będą niskopodłogowe, przegubowe, wyposażone w klimatyzację, monitoring,
nowoczesny system oczyszczania spalin i napęd hybrydowy, który zmniejsza zużycie paliwa oraz
emisję szkodliwych spalin i hałasu. Będą wyjątkowo wygodne i przyjazne dla osób mających
trudności z poruszaniem się i dla rodziców z małymi dziećmi. Pojazdy będą
też spełniały rygorystyczne normy środowiskowe.
Nowe autobusy będą kosztować 23 mln zł i zostaną sfinansowane z środków własnych PKM.
Każdy pomieści 147 pasażerów. Według planów mają wyjechać na gliwickie ulice jeszcze
w grudniu 2021 r.

Autobusowe linie metropolitalne
W kwietniu miało zostać uruchomionych 30 nowych połączeń autobusowych linii
metropolitalnych, które usprawnią podróżowanie po miastach i gminach Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego. Uruchomienie linii, z uwagi na obowiązujące obostrzenia, zostało
przesunięte na tydzień po zakończeniu lockdownu.
Prace nad metroliniami rozpoczęły się na przełomie marca i kwietnia 2020 r. Ponad rok trwały
konsultacje i ustalenia z prezydentami, burmistrzami i wójtami na temat przebiegu linii
metropolitalnych. Dużym wyzwaniem było zweryfikowanie oczekiwań samorządów pod kątem
możliwości ich obsługi.
Co 6 miesięcy Metropolia będzie dokonywała analizy połączeń z wykorzystaniem m.in. nowego
systemu liczenia pasażerów, który pozwoli na uzyskanie pomiarów nawet z 99-procentową
dokładnością. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy tego systemu.
Wszystkie zbierane uwagi będą na bieżąco weryfikowane i zmiany będą mogły być dokonywane
tam, gdzie będzie to najbardziej potrzebne.

Linie metropolitalne

Tarcza Antykryzysowa w PUP
Pracodawcy
mogą
uzyskać
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Urzędzie
Pracy
w Gliwicach w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Urząd Pracy w Gliwicach pozyskał już na ten cel łącznie 132.165.000 zł.
Przekazano przedsiębiorcom w ramach poszczególnych instrumentów finansowych następujące kwoty:
1. Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców/organizacji pozarządowych
- Liczba zrealizowanych wniosków – 14 739
- Wypłacona kwota – 67 659,2 tys. zł
2. Dofinasowanie części kosztów powadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
- Liczba zrealizowanych wniosków – 2 528
- Wypłacona kwota – 11 806,0 tys. zł
3. Dofinasowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne
dla mikroprzedsiębiorców i MŚP
- Liczba zrealizowanych wniosków – 1 321
- Wypłacona kwota – 35 130,7 tys. zł
4. Dofinasowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji
pozarządowych i kościelnych osób prawnych
- Liczba zrealizowanych wniosków – 40
- Wypłacona kwota – 710,2 tys. zł
5. Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż
- Liczba zrealizowanych wniosków – 1 570
- Wypłacona kwota – 6 961,8 tys. Zł
Jednocześnie PUP Gliwice informuje, że wsparcie jest wypłacane w sposób ciągły do końca czerwca 2021 roku, w związku z czym
wykazane powyżej dane będą ulegać zmianom.

PUP wzorowo po kontroli
W dniach 19 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach
kontrolę z wykonania budżetu państwa w 2020 r.
Celem kontroli było dokonanie oceny pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykorzystania przez Urząd dotacji
celowej z Funduszu Pracy na wypłatę wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.
W dniu 17 marca 2021 roku PUP Gliwice otrzymał Wystąpienie Pokontrolne z ww. kontroli.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie przez Urząd dotacji celowej na wypłatę wsparcia w ramach Tarczy
Antykryzysowej. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, w związku z czym nie sformułowano uwag ani wniosków
pokontrolnych.

Nowa Rada Sportu
Prezydent Gliwic powołał nową trzynastoosobową Radę Sportu. Na inauguracyjnym posiedzeniu jej członkowie spotkali się
we wtorek, 16 marca.
Rada Sportu jest jednym z wielu organów doradczych działających przy prezydencie Gliwic. Do jej zadań należy przede wszystkim
wydawanie opinii w sprawach dotyczących kultury fizycznej, w tym między innymi opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gliwice,
programów rozwoju bazy sportowej, planów zagospodarowania przestrzennego, wniosków o przyznanie nagród lub wyróżnień dla
zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności
sportowej.
Po wejściu w życie nowych kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 roku struktura Rady Sportu została nieznacznie zmieniona
i obecnie Rada składa się z 13 członków, w tym ośmiu przedstawicieli dyscyplin priorytetowych, przedstawiciela pozostałych dyscyplin,
sportu szkolnego, sportu akademickiego, przedstawicieli Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta.
Obecna kadencja Rady Sportu rozpoczęła się 22 lutego br. i będzie trwała 2 lata.
Więcej informacji oraz skład Rady na https://gliwice.eu/o-gliwicach/sport-i-rekreacja/rada-sportu-miasta-Gliwice.

Akademia Koszykówki GTK Gliwice
19 lutego list intencyjny dotyczący współpracy podpisali prezydent Gliwic Adam
Neumann, prezes zarządu Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz
i prezes GTK Gliwice Jarosław Zięba. Ogłoszony z początkiem roku przez Gliwickie
Towarzystwo Koszykówki projekt „Akademia Koszykówki GTK Gliwice” stał się
faktem.
Główne cele nowo powołanej Akademii Koszykówki GTK Gliwice to szkolenie
koszykarskie dzieci i młodzieży od 7. do 19. roku życia, doskonalenie umiejętności
młodych adeptów koszykówki i popularyzacja tej dyscypliny sportu wśród gliwiczan.
W ramach przedsięwzięcia w wybranych szkołach uruchamiane mają być klasy
mistrzostwa sportowego dla dzieci (przez pierwsze 3 lata nauki gimnastyczne,
następnie orientowane w kierunku popularnego „kosza”) oraz licealna klasa
koszykarska. Nabór pierwszaków na rok szkolny 2021/2022 właśnie się zaczyna –
prowadzą go SP nr 4 i 19 oraz III LO, które zdecydowały się przystąpić do projektu.

Mistrzostwa Polski Juniorów w koszykówce
GTK Gliwice po raz pierwszy w historii zdobyło tytuł najlepszej drużyny w kraju w koszykówce
młodzieżowej. Podopieczni Andrzeja Bartosza w finale turnieju pokonali Exact Systems Śląsk
Wrocław 62:56. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został rozgrywający GTK, Aleksander
Wiśniewski.

Zmarł biskup Gerard Kusz
W poniedziałek, 15 marca, w wieku 81 lat zmarł biskup senior Gerard Kusz. Był pierwszym biskupem pomocniczym diecezji
gliwickiej, wcześniej pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Pogrzeb biskupa Gerarda Kusza odbył się 20
marca. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła reprezentacja samorządu miasta - radni Krystyna Sowa i Adam Majgier
oraz prezydent Adam Neumann.
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