Informacja z pracy Prezydenta
Miasta za okres od 22
października
do 26 listopada 2020 r.

Epidemia w Gliwicach
Obecnie sytuacja epidemiczna jest bardzo trudna, choć nastąpiła pewna stabilizacja i małe obniżenie
średniego przyrostu zachorowań.
Szpital Zakaźny przy Zygmunta Starego jest wciąż wypełniony. Aktualnie na oddziałach obserwacyjno-zakaźnym
oraz intensywnej opieki medycznej przebywa ponad 70 chorych z COVID-19 wymagających specjalistycznej
opieki.
Szpital Vito-Med przy ul. Radiowej również zostanie przekształcony w szpital "covidowy". Placówka ma
zajmować się przede wszystkim leczeniem pacjentów z chorobami współistniejącymi.
Miejskie jednostki organizacyjne działają bez większych zakłóceń, pomimo dużej absencji oraz częstych
przypadków zachorowań wśród pracowników.

Gliwice pomagają w czasie epidemii
•
•

Urząd Miejski cały czas pracuje, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami definiującymi zasady
bezpieczeństwa i w najbliższym czasie nie jest planowane wprowadzanie żadnych istotnych zmian w
organizacji jego pracy. Więcej informacji na stronie bip.gliwice.eu/obsluga-klientow-w-czasie-epidemii
Gliwicki pakiet pomocy dla przedsiębiorców

•

Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach – rozdysponowano już 111
761 534 zł.

•

Regionalna Izba Gospodarcza - bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców

•

#GliwiceNaWynos - to baza stworzona z inicjatywy UM zawierająca dane teleadresowe miejsc, które
oferują jedzenie na wynos z dowozem. Szczegóły na stronie gliwice.eu/aktualnosci/miasto-zycie-i-stylgospodarka/gliwicenawynos-wznawiamy-akcje.

•

Wspieraj Seniora

•

Pomoc dla mieszkańców

•

Odbiór odpadów w czasie pandemii dla osób przebywających na kwarantannie

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia - szczegółowe informacje na temat działań rządu oraz
obowiązujących obostrzeń można znaleźć na stronie www.gov.pl/web/koronawirus.

Nowe laboratorium w Szpitalu Miejskim
W Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach działa już pracownia biologii molekularnej z najwyższej klasy sprzętem
laboratoryjnym wartym ok. 1 mln zł.
Trafił on do gliwickiej lecznicy dzięki Polskiej Grupie Górniczej. Kompleksową modernizację pomieszczeń oraz
przystosowanie ich do nowych zadań w walce z koronawirusem zapewniło Miasto Gliwice. W laboratorium, w
supersterylnych warunkach, przeprowadzane są testy genetyczne w kierunku SARS-CoV-2.

Kolejny sprzęt dla Szpitala Miejskiego

Na oddział intensywnej opieki medycznej w Szpitalu Miejskim
nr 4 dotarło 6 nowych pomp infuzyjnych wraz ze stacją
dokującą.
Sprzęt zakupiony przez Miasto Gliwice jest niezbędny
w walce o życie pacjentów w czasie epidemii COVID-19. Ułatwia
specjalistyczną
opiekę
nad
osobami
w najcięższych stanach.
Na niezbędne zakupy dla Szpitala Miejskiego nr 4, kluczowe w
walce z COVID-19, gliwicki samorząd przeznaczył już blisko 3,3
mln zł. Dodatkowo miasto wsparło szpital kwotą 29,5 mln zł na
bieżącą działalność. Dzięki temu do szpitala systematycznie
trafiają środki ochrony osobistej i aparatura medyczna.

Projekt Budżetu
13 listopada Prezydent Miasta podpisał projekt uchwały budżetowej
miasta Gliwice na 2021 rok.
Projekt
został
złożony
w
Biurze
i wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Rady

Miasta

Przygotowanie tego dokumentu było w tym roku wyjątkowo trudne.
•

Od
dłuższego
czasu
rząd
wprowadza
zmiany
w podatkach, które skutkują ubytkiem w dochodach naszego
miasta o ponad 20 mln zł rocznie.

•

Niewystarczająca jest subwencja oświatowa - z miejskiego budżetu
dopłacamy 128 mln zł.

•

Pracownicze Plany Kapitałowe – w przyszłych wydatkach prawie 5
mln zł.

•

Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19 – prawie 2 mln zł.

•

Dopłacamy do zadań administracji rządowej - 9,5 mln zł.

Ponadto, przez wzrost cen usług, kosztów pracy, energii znacząco
wzrastają wydatki bieżące.

Podatek od nieruchomości
Na przyszły rok planowano podwyżkę podatku od nieruchomości. Proponowano, aby podnieść
go o ok. 3,9% (czyli o poziom przewidywanej przez rząd inflacji). Przyjęcie tej uchwały skutkowałoby dodatkowym
rocznym wpływem do budżetu miasta na poziomie ponad 5 mln zł.
Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną spowodowaną ograniczeniami epidemicznymi, mającą wpływ na firmy
oraz mieszkańców w nich zatrudnionych, podwyżka nie zostanie wprowadzona.

Rodzaj nieruchomości
podlegających
opodatkowaniu

Gliwice

Katowice

Chorzów

Częstochowa

Mysłowice

Sosnowiec

Zabrze

Rybnik

Decyzja ta będzie skutkować koniecznością korekty złożonego projektu budżetu.

Stawki
maksymalne
na 2021 r

od budynków mieszkalnych
lub ich części za 1m2
powierzchni użytkowej

0,70 zł

0,73 zł

0,81 zł

0,81 zł

0,73 zł

0,75 zł

0,73 zł

0,81 zł

0,85 zł

Przykładowo, w planowanej podwyżce, od której ostatecznie odstąpiliśmy, nowe stawki dla budynków
mieszkalnych miały wynosić 0,72 zł/1m2. Byłyby one i tak niższe niż we wszystkich miastach grupy
porównawczej (przed podwyżką w tych miastach).

Apele Rady Miasta

1.

Uchwała nr XVI/331/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wystąpienia z
apelem do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Klimatu o podjęcie działań zmierzających do likwidacji
nielegalnie
składowanych
odpadów
przy
ul.
Cmentarnej
w Gliwicach.

Pismami z dnia 15 lipca 2020 r. została przesłana:
• Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu,
• Ministrowi Klimatu Michałowi Kurtyce,
• Wojewodzie Śląskiemu Jarosławowi Wieczorkowi.
Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Niezależnie od powyższego wysyłamy monity do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
o zajęcia stanowiska w sprawie zagospodarowania odpadów pochodzących z transgranicznego
przemieszczania odpadów, co umożliwi wydanie decyzji przez Prezydenta Miasta Gliwice
ws. usunięcia odpadów "krajowych".

Apele Rady Miasta

2.

Uchwała nr XVI/332/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o zwiększenie
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu
oraz o zmianę przepisów dotyczących dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych.

•

8 października 2020 r otrzymano odpowiedź z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Biura
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

W odpowiedzi Małgorzata Paprota, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
informuje, że proponowane przez Miasto Gliwice zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących
dofinansowania
turnusów
rehabilitacyjnych
zostaną
poddane
analizie
i będą pomocne przy ewentualnych pracach legislacyjnych dotyczących zmiany przepisów.
Nie ma natomiast możliwości, wnioskowanego w apelu, zwiększenia środków finansowych PFRON ponad
kwotę wyliczoną zgodnie z algorytmem wskazanym w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a przyznanie środków na indywidualne potrzeby
samorządów nie znajduje podstawy prawnej.

Inwestycje drogowe
Zakończyła się modernizacja ciągu pieszo-rowerowego alei Sikornik. Dla pieszych przygotowano szeroki chodnik z
żółtej
kostki,
dla
rowerzystów
czarną
trasę
asfaltową.
Pracami
objęto
odcinek
od
ul. Opawskiej do ul. Czajki.
Wzdłuż alei posadzono 120 miskantów cukrowych. To pochodząca z Azji Wschodniej trawa ozdobna, która dorasta
do 2 m wysokości. Ma srebrzysty kwiatostan, który można podziwiać od początku lata do końca zimy.
To nie koniec prac w tym rejonie – w przyszłym roku zmodernizowany zostanie ostatni, około
200-metrowy odcinek alei, od ul. Czajki do ul. Kormoranów.

Inwestycje drogowe
350-metrowy odcinek ciągu pieszo-rowerowego łączącego dwie gliwickie dzielnice: Brzezinkę
i Stare Gliwice gotowy. Prace zakończono na wiele tygodni przed terminem wynikającym z umowy
z wykonawcą.
Równocześnie z pracami przy budowie nowego ciągu komunikacyjnego, trwała naprawa chodnika
i przylegającej do niego drogi dla rowerów, prowadzącą od nowej inwestycji, w kierunku ronda Brzezinka. Prawie
500-metrowy odcinek chodnika został wyremontowany, a rowerzyści zyskali natomiast nową nawierzchnię
asfaltobetonową w miejsce dotychczasowej ścieżki z kruszywa.

Nowe boisko w Szobiszowicach
Zakończyły się prace przy modernizacji kompleksu boisk przy ZSO nr 4 przy ul. Orląt Śląskich.
Uczniowie oraz mieszkańcy okolicy mogą na nich grać w piłkę nożną i ręczną,
w koszykówkę, siatkówkę i hokej na trawie. Wybudowano również bieżnię, skocznię
i rzutnię. Teren wokół boisk został ogrodzony, oświetlony i zagospodarowany – wykonano podjazd
dla osób niepełnosprawnych, chodniki, schody terenowe, plac manewrowy, ławki, kosze na śmieci
i śmietnik. Inwestycja kosztowała ponad 3,1 mln zł i została sfinansowana z miejskiego budżetu.

Wybrano wariant rekreacyjny
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, na zlecenie Miasta Gliwice zostały przeprowadzone profesjonalne badania opinii
publicznej, dotyczące sposobu zagospodarowania terenu zbiornika przeciwpowodziowego powstającego na potoku
Wójtowianka. Spośród dwóch zaproponowanych przez miasto wariantów zagospodarowania największa część
badanych wskazała wariant rekreacyjny.

Ponad 70% badanych popiera budowę zbiornika przeciwpowodziowego, z zapewnieniem, że będzie to obiekt, na
którego terenie będzie dominowała zieleń oraz będzie spełniał funkcje rekreacyjne.

Nasadzenia i zielone ekrany akustyczne
Zarząd Dróg Miejskich przystąpił do jesiennych nasadzeń. Wzdłuż dróg zostanie nasadzone ponad 1100
drzew, ponad 10 000 krzewów, 200 pnączy oraz prawie 14 500 sztuk bylin.
Poza tym ponad 700 drzew utworzy w najbliższych tygodniach pierwsze w Gliwicach zielone ekrany w
pasach drogowych. Mają chronić przed hałasem i zanieczyszczeniami, działać kojąco na wzrok kierowców i być
udaną, ekologiczną alternatywą dla ekranów typowej konstrukcji, stawianych wzdłuż polskich dróg. Pierwsze
drzewa stanowiące trzon zielonych ekranów nasadzono na zjeździe z ul. Tarnogórskiej w kierunku DK 88.

Rozbudowa Technoparku
20 października rozstrzygnięto przetarg na budowę Inkubatora Nowoczesnych Technologii – trzeciego
budynku Technoparku. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum wrocławskich spółek LK INWEST i BK
INWEST. Na budowę inkubatora Technopark otrzymał w sierpniu 5 mln zł dofinansowania z funduszy
europejskich.
Nowoczesny obiekt dla 20 firm, dysponujący powierzchnią użytkową około 1 370 m2, będzie zintegrowany z
istniejącym już budynkiem Technopark II specjalnym łącznikiem, w którym również znajdą się biura. Przed
Inkubatorem Nowoczesnych Technologii powstaną miejsca postojowe, droga wewnętrzna oraz chodniki. W
przyszłości w samym budynku będą świadczone usługi Living Lab (w kierunku rozwoju modeli biznesowych) i
laboratorium druku 3D. Orientacyjny koszt budowy obiektu to ok. 7 mln zł.

Klimat dla przedsiębiorczości
27 października w Nowych Gliwicach, w nowej siedzibie, zainaugurowała swą działalność spółka IT Valmet
Automation, obecna w Gliwicach od blisko ćwierćwiecza.
W nowoczesnym, ergonomicznym i energooszczędnym obiekcie przy Bojkowskiej utworzyła 140 miejsc pracy i
halę testów fabrycznych FAT rozproszonych, dużych systemów sterowania obiektami przemysłowymi Valmet
DNA.
W ramach oficjalnego otwarcia nowej siedziby Valmet Automation, przed budynkiem firmy posadzono zielony
szpaler – aleję „drzew przedsiębiorczości”. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Gliwic, Adam Neumann.

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów
PZO planuje następujące inwestycje:
•

Budowa dodatkowych PSZOK-ów na terenie miasta (w lokalizacjach bezpiecznych dla mieszkańców w
Starych Gliwicach i Szobiszowicach), co pozwoli rozładować ruch na odległym składowisku przy ul.
Rybnickiej.

•

Realizacja inwestycji pn. „Inteligentny system gospodarki obiegu zamkniętego
z wykorzystaniem zintegrowanych technologii unieszkodliwiania i zagospodarowania
i odcieków składowiskowych w aspekcie adaptacji do zmian klimatu”.

•

Na terenie Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach, w sąsiedztwie składowiska przy ul.
Rybnickiej, ma powstać nowa siedziba PZO, a w niej Centrum Edukacji Ekologicznej. Obiekt będzie spełniał
dwie funkcje: dydaktyczną i merytoryczną – w zakresie bieżącego nadzoru nad składowaniem i
gospodarowaniem odpadów w mieście.

(iGOZ+)
biogazu

Gliwicki Budżet Obywatelski 2021
W wyniku zakończonego głosowania do realizacji skierowane zostaną 74 zadania, w tym 1 zadanie ogólnomiejskie
i 73 zadania dzielnicowe (62 w ramach puli podstawowej i 11 w ramach puli dla aktywnych).
Wybrane przez mieszkańców zadanie ogólnomiejskie (Gliwicki Rower Miejski) wyczerpuje całą pulę
na ten typ zadań (800 000 zł).
W przypadku zadań dzielnicowych do podziału było 6 162 000 zł. W ramach puli podstawowej
do realizacji kierowane są zadania za łączną szacunkową kwotę 5 124 600 zł. Zadania kierowane
do realizacji w ramach puli dla aktywnych kosztować będą 1 030 200 zł.
Prawie cała kwota przeznaczona na GBO 2021 zostanie wykorzystana.
W tym roku gliwiczanie oddali więcej głosów niż w 2019 r. – łącznie ponad 29 tys. To o ponad 4,5 tys. więcej niż rok
temu. Zwiększyło się zdecydowanie zainteresowanie głosowaniem w formie elektronicznej – oddano ponad 19 tys.
głosów, o ponad 7 tys. więcej niż w poprzedniej edycji.
Szczegółowe wyniki głosowania zostaną opublikowane 27 listopada 2020 r. na stronie internetowej gliwice.eu w
zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski oraz w BIP.

Nieruchomość Zameczek Leśny

•

Do 30 czerwca 2014 r. – władanie nieruchomością przez PSS „Społem” (Zameczek Leśny, dyskoteka Bravo).

•

30 czerwca 2014 r. – przekazanie nieruchomości wraz z zabudowaniami w złym stanie technicznym Miastu
Gliwice (po wygranej sprawie sądowej, ustalającej prawomocnego właściciela).

•

2014 – 2019 – oferowanie nieruchomości do zbycia przez Miasto Gliwice
o 4 przetargi na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu wraz ze zbyciem zabudowań
z obowiązkiem zachowania kubatury, z przywróceniem (w czasie 5 lat) realizacji usług różnych
określonych w mpzp.

•

Działania zgodne z uchwałami Rady Miasta:
o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (15 lipca 2010 r.)
o zgoda na lokalizację kasyna gry (23 września 2010 r.)
o zgoda na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (21 grudnia 2013 r.)

•

15 sierpnia 2019 r. – zmiana ustawy Prawo budowlane, w której umożliwia się użytkownikowi wieczystemu
prowadzenie
inwestycji
niezgodnie
z
umową
użytkowania
wieczystego,
w przypadku gdy mpzp dopuszcza inne funkcje.

Nieruchomość Zameczek Leśny
•

2020
o Budowa tężni solankowej w pobliżu nieruchomości (wzrost atrakcyjności nieruchomości).
o

•

Wyburzenie zabudowań dawnego Zameczku Leśnego, z uwagi na zły stan techniczny (zgoda
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Plany Miasta
o Zbycie nieruchomości mające na celu przywrócenie dominującej funkcji gastronomicznej
z możliwym odtworzeniem pierwotnej bryły budynku sprzed przebudowy w 1933 r., zgodnie z
zaleceniami WKZ oraz rewitalizacją części parkowej z zapewnieniem publicznego dostępu,
 wyeliminowanie funkcji mieszkaniowej – prawdopodobna konieczność zmiany zapisów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Targ Bożonarodzeniowy i Sylwester
Ze względu na dużą liczbę zachorowań na COVID-19, wprowadzone obostrzenia, które odnoszą się
bezpośrednio do handlu oraz zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób, samorząd Miasta Gliwice podjął decyzję o
rezygnacji z tegorocznej edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Podobne decyzje podjęły również inne miasta, w których organizowane były jarmarki (paryski jarmark w
ogrodach Tuilleries, norymberski Christkindsmarkt, drezdeński Strizelmarkt czy berliński Gendarmenmarkt oraz
jarmarki m.in we Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Opolu, Chorzowie, Krakowie, Gdańsku czy Tarnowskich
Górach).
Miasto Gliwice jest zmuszone zrezygnować również z organizacji zabawy sylwestrowej. W 2020 roku, ze
względu
na
rosnącą
liczbę
zakażeń
koronawirusem,
wiele
miast
zdecydowało
o nieorganizowaniu hucznych i tłumnych zabaw sylwestrowych.

Nagrody za Kulturę
Ogłoszono laureatów nagród prezydenta Gliwic w dziedzinie kultury za 2019 rok. W tym roku nagrody zostały
przyznane już po raz 27, jednak ze względu na epidemię koronawirusa uroczysta gala nie odbyła się.
Katarzyna Rosłon otrzymała nagrodę za całokształt twórczości artystycznej. Jest plastyczką, architektką,
projektuje scenografię, fotografuje.
Michał Patycki został nagrodzony za osiągnięcia twórcze w 2019 roku – jego prace zostały zaprezentowane na
wystawach w Katowicach, Krakowie, Łodzi i Pradze. Jest młodym gliwickim fotografem.
Marek Niewiarowski został nagrodzony za całokształt twórczości w dziedzinie upowszechniania kultury. W
Gliwicach zna go każdy fan muzyki alternatywnej – to między innymi jego zaangażowaniu zawdzięczamy imprezy
takie, jak festiwal Winter Reggae czy Punk Generation.
Bogusław Tracz. Naukowiec otrzymał nagrodę w dziedzinie ochrony kultury za całokształt działalności. Jego
„Gliwice. Biografia Miasta” to bestseller wydany przez Muzeum w Gliwicach.

Water City Index 2020
Gliwice zajęły I miejsce wśród miast na prawach powiatu w Rankingu Water City
Index 2020.
Problemy miast na świecie, w tym również w Polsce coraz mocniej dotyczą kwestii
racjonalnego i efektywnego wykorzystywania zasobów wody w warunkach coraz
silniej zauważalnych kryzysów wodnych (powodzie i susze oraz zanieczyszczenia
wód) o długotrwałych konsekwencjach. Ranking ten jest pierwszym i jak dotąd
jednym, który tak szeroko definiuje mocne i słabe punkty oraz potrzeby i
wyzwania
w zakresie zarządzania „niebieską infrastrukturą” w Polsce.
Ranking tworzono na podstawie badań w 4 obszarach:
• woda a jakość życia w miastach,
• woda jako zagrożenie dla miast,
• woda jako czynnik rozwoju gospodarczego miast,
• woda jako element krajobrazu, rozwoju kultury i rekreacji.
„W przypadku Gliwic możemy mówić o sukcesie ze względu na
fakt, iż w żadnym z czterech obszarów badawczych nie wypada
doskonale, ale w każdym solidnie, a wynik w klasyfikacji ogólnej
wskazuje, że warto powielać model zintegrowanego
i zrównoważonego podejścia do gospodarowania zasobami.”
- cytat z rankingu
Na wyniki w rankingu miało istotny wpływ posiadanie i konsekwentne
realizowanie planu adaptacji miasta do zmian klimatu, w tym m.in. działania
przeciwpowodziowe.

Ranking Samorządów
Gliwice zajęły I miejsce wśród miast na prawach powiatu w Rankingu Samorządów 2020 przeprowadzonym
przez dziennik „Rzeczpospolita”. Wyniki ogłoszono 29 października podczas gali online. W zestawieniu doceniono
m.in. umiejętności miasta w pozyskiwaniu dochodów (w tym ze środków unijnych) przy jednoczesnym
utrzymywaniu wysokiej dyscypliny budżetowej oraz działania mające wpływ na jakość życia mieszkańców. Gliwice
wyprzedziły w tym roku Opole (2. miejsce) i Sopot (3. miejsce).
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