Informacja z pracy
Prezydenta Miasta za okres
od 25 marca
do 22 kwietnia 2021 r.

Epidemia w Gliwicach
Sytuacja epidemiczna wciąż jest bardzo trudna.
Liczba nowych zakażonych z dnia na dzień maleje, jednak w Szpitalu Miejskim na oddziale covidowym wciąż nie ma wolnych miejsc.
Trwają szczepienia.
Od 29 marca 2021 r. na terenie lodowiska "Tafla" przy ul. Akademickiej 29 działa populacyjny punkt szczepień przeciwko Covid-19.
Punkt został zorganizowany przez Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach i posiada 20 gabinetów do szczepień oraz stanowisko pierwszej
pomocy. Wielkość hali lodowiska pozwala na bezpieczne zaszczepienie dużej liczby osób, dzięki czemu proces szczepień przebiega
bardzo sprawnie. W okresie od 29 marca 2021 do 20 kwietnia 2021 r. wykonano już 25.000 szczepień, a warunki techniczne
w punkcie szczepień pozwalają na osiągnięcie przepustowości zaszczepionych na poziomie nawet 4.000 osób dziennie.
Od początku akcji szczepień w całych Gliwicach podano 65 731 dawek (17 miejsce w kraju).
Miejskie jednostki organizacyjne działają bez większych zakłóceń, choć odnotowują przypadki zachorowań wśród pracowników.

Epidemia w Urzędzie Miejskim
Wzrost zachorowalności na COVID-19 podczas tzw. „trzeciej fali” miał również wpływ na pracę Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Szczególnie dotknięte były wydziały bezpośrednio obsługujące klientów, przede wszystkim te zlokalizowane w Biurze Obsługi
Interesantów na parterze budynku.
Wyjątkowo trudna sytuacja była w pierwszej połowie kwietnia br. i wystąpiła w:
• Wydziale Komunikacji – pracowało 30-50% pracowników wydziału. Dodatkowo przejściowe utrudnienia pojawiły się w Referacie
Rejestracji Pojazdów po tym, jak wśród pracowników wystąpiły przypadki zakażeń koronawirusem i Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna wydała decyzję o obowiązku kwarantanny dla części pracowników – od 6 do 9 kwietnia ograniczono pracę
Referatu Rejestracji Pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21, jednocześnie umożliwiając klientom indywidualnym obsługę w filii przy
ul. Jasnej 31A. Bieżące informacje na temat zmian w obsłudze klientów każdorazowo pojawiały się na stronach
rezerwacjakm.gliwice.eu oraz bip.gliwice.eu;
• Urzędzie Stanu Cywilnego – pracowało 37-56 % pracowników;
• Wydziale Spraw Obywatelskich – pracowało od 41 do 58% załogi.
Z trudną sytuacją kadrową na początku kwietnia borykał się Referat Wymiaru Podatków w Wydziale Podatków i Opłat (średnia
absencja 54%), natomiast w drugiej połowie tego miesiąca trudności kadrowe pojawiły się w Biurze Obsługi Interesantów (ponad
45% pracowników jest nieobecnych).

Bieżąca reorganizacja pracy w wydziałach pozwala uniknąć problemów w obsłudze klientów oraz zachować ciągłość pracy Urzędu.

Spotkanie u wojewody ws. budowy szpitala
25 marca, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Adama Neumanna, prezydenta Gliwic, Mariusza Śpiewoka,
jego zastępcy oraz prezesa Szpitala Miejskiego, Przemysława Gliklicha z Jarosławem Wieczorkiem, wojewodą śląskim.
Podczas spotkania przedstawiono wojewodzie informacje na temat planów budowy nowego budynku gliwickiego szpitala. Wśród
przekazanych informacji znalazły się planowane terminy przeprowadzenia inwestycji, stopień zaawansowania prac oraz możliwości,
jakie się otworzą przed Szpitalem Miejskim w Gliwicach po zakończeniu budowy.
Omówiono możliwe źródła finansowania inwestycji, w tym możliwość pozyskania środków z Krajowego Programu Odbudowy oraz
środków z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Brak środków dla Gliwic z Funduszu Inwestycji Lokalnych
31 marca 2021 r. ogłoszono wyniki naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych (II etap, 3 transza).
Miasto Gliwice nie otrzymało dofinansowania na żaden ze zgłoszonych projektów.

Do dofinansowania w ramach naboru (trwającego od 10 do 28 grudnia 2020) złożyliśmy 3 wnioski:
•

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12
- wnioskowana wartość dofinansowania 22 431 554 zł,

•

Centrum Przesiadkowe - część realizowana przez ZDM (po południowej stronie dworca PKP)
- wnioskowana wartość dofinansowania 41 096 130,14 zł,

•

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną
- wnioskowana wartość dofinansowania 4 040 060,14 zł.

Brak środków dla Gliwic z Funduszu Inwestycji Lokalnych
W pierwszym etapie naborów prowadzonym od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 Gliwice otrzymały 37 891 110 zł na
20 złożonych projektów. Wtedy obowiązywały jasne kryteria podziału środków wynikające z liczby planowanych przez
JST inwestycji. W kolejnych naborach jasnych kryteriów zabrakło – dofinansowanie było przyznawane uznaniowo przez
premiera.
W ramach poprzedniego naboru (prowadzonego w dniach 24 sierpnia - 30 września 2020 r. – 2 transza) Miasto
Gliwice złożyło 8 wniosków na przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia lokalnej społeczności – cztery z nich
dotyczyły rozbudowy bazy edukacyjnej w mieście, trzy były związane z rozwojem infrastruktury drogowej, a jeden
dotyczył modernizacji kanalizacji deszczowej. Łączna wnioskowana kwota wynosiła 193 601 194,14 zł.
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5 mln zł na jeden ze złożonych wniosków, tj. „Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 8 ul. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola”.
W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się wówczas w odniesieniu do oceny i rekomendacji wybranych wniosków,
29 grudnia 2020 prezydent Gliwic skierował pismo do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wyjaśnienie kwestii
zastosowanych zasad i kryteriów rozdziału środków w ramach tego naboru. Na wysłane pismo nie otrzymaliśmy
odpowiedzi.

Centrum Kultury Victoria
Miasto planuje utworzenie nowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury
„Victoria”.
Siedzibą nowej instytucji będzie budynek przy ul. Barlickiego 3 (obecnie MDK).
Docelową siedzibą nowej instytucji mają zostać zmodernizowane Ruiny Teatru
Victoria.
Do zadań nowej instytucji będzie należało m.in.:
• wspieranie i wzmacnianie aktywności kulturalnej mieszkańców Gliwic,
twórców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów
działających w sferze kultury,
• prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, przygotowanie
do aktywnego odbioru i tworzenia wartości kulturalnych oraz kształtowanie
wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze wśród dzieci i młodzieży, osób
dorosłych,
• wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
wiedzą artystyczną i sztuką,
• upowszechnianie lokalnej tradycji i historii oraz popularyzacji wiedzy
o miejskich zabytkach,
• współdziałanie na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów
kultury.

Centrum Kultury Victoria
Koncepcja stworzenia nowego centrum kultury została przygotowana
we współpracy z dyrektorami gliwickich instytucji i jednostek kultury, tj. Teatru
Miejskiego oraz Muzeum w Gliwicach, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Młodzieżowego Domu Kultury.
Ideę powołania nowej instytucji przedstawiono:
•

•
•

pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury, którzy będą mogli znaleźć
zatrudnienie w nowo powstałej instytucji lub w wybranej jednostce oświatowej
na terenie Gliwic i kontynuować dotychczas prowadzone zajęcia dla dzieci
i młodzieży,
dyrektorom gliwickich placówek oświatowych,
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

W maju planowane jest zorganizowanie spotkania z mieszkańcami i organizacjami
pozarządowymi oraz przeprowadzenie konsultacji z Miejską Radą Działalności
Pożytku Publicznego.
W najbliższych dniach zostanie przedstawiony projekt statutu.

Elektryczne autobusy z GZM
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na zakup 32 elektrycznych autobusów i budowę stacji ładowania.
Jak zapowiada GZM, flota czterech metropolitalnych PKM (w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu i Świerklańcu) zacznie się powiększać
o nowe autobusy od połowy przyszłego roku. Do każdego z nich, do końca marca 2023 r., zostanie przekazanych po 8 pojazdów.
Nowe autobusy są jednym z elementów rozwoju transportu niskoemisyjnego, który ma wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Autobusy
zostaną kupione w ramach otrzymanej dotacji z programu GEPARD II (80 mln zł), który w połowie finansowany jest ze środków unijnych,
a w połowie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt tej inwestycji to 120 mln zł.

Na drogi GZM wyjedzie 27 autobusów 12-metrowych i 5 przegubowych o długości 18 metrów. Kupionych zostanie 16 mobilnych
ładowarek, z których będą mogły korzystać jednocześnie po dwa autobusy. Ponadto w sześciu miastach zostanie wybudowanych
9 stacjonarnych ładowarek, w tym cztery w Gliwicach.
Obecnie pasażerów Zarządu Transportu Metropolitalnego obsługuje już ponad 200 pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi:
149 jest napędzanych sprężonym gazem ziemnym, 41 ma napęd hybrydowy, a 13 elektryczny.
Gliwickie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej czeka również na dostawę 10 autobusów elektrycznych marki Volvo, które zostały
kupione dzięki dotacji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Wysoki rating Gliwic potwierdzony
Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej
i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)". Perspektywa ratingów jest
stabilna.
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienny pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Gliwic w średnim
okresie pozostaną zbieżne z wynikami podmiotów z grupy porównawczej z ratingiem na poziomie „A-”, pomimo spowolnienia
gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa.
Jak pisze Fitch: Gliwice są miastem średniej wielkości i częścią Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej (ponad 2 mln mieszkańców)
w województwie śląskim. Gospodarka lokalna jest zdywersyfikowana oraz atrakcyjna dla inwestorów, z uwagi na lokalizację Miasta na
skrzyżowaniu głównych połączeń kolejowych i drogowych oraz z uwagi na dostępność dobrze wykształconej i wysoko
wykwalifikowanej siły roboczej.

Konsultacje społeczne ws. żłobków
Do 21 kwietnia br. trwały konsultacje społeczne w sprawie wyboru wariantu
naliczania opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich. Od 6 kwietnia każdy
gliwiczanin mógł wziąć w udział w ankiecie dostępnej na stronie internetowej
miasta gliwice.eu. Pod głosowanie poddano dwie opcje:
•
•

I propozycja - opłata jednakowa dla wszystkich – 300 zł niezależnie od dochodu
II propozycja - opłata zależna od dochodu w rodzinie – 150 zł dla dochodu netto
na osobę w rodzinie do 1.100 zł; 250 zł dla dochodu netto na osobę w rodzinie
pow. 1.100 zł do 1.700 zł; 400 zł dla dochodu netto na osobę w rodzinie pow.
1.700 zł

W każdym z wariantów rodzice dodatkowo płaciliby do 7 zł dziennie za wyżywienie.
Tak jak dotąd, opłata za wyżywienie nie byłaby pobierana w przypadku nieobecności
dziecka.

Wyniki głosowania:
I propozycja: 854 głosy,
II propozycja: 153 głosy.
Wybór I wariantu zostanie zarekomendowany Radzie Miasta w stosownym
projekcie uchwały.

Konsultacje społeczne ws. żłobków

Co ma zmienić się w opłatach za Żłobki Miejskie?
•

Wykaz stawek jest przejrzysty i prostszy niż obowiązujący od lat wzór naliczania opłaty,
który – jak zgłaszali niektórzy mieszkańcy – jest zbyt skomplikowany.

•

Przewidziane jest wprowadzenie stałej opłaty miesięcznej, bez względu na liczbę
nieobecności dziecka.

•

W zależności od wybranego wariantu, opłata może być niezależna od dochodu i jednakowa
dla wszystkich albo zależna od dochodu (tak jest teraz). W efekcie niektórzy rodzice mogą
płacić więcej, inni mniej niż obecnie.

W ubiegłym roku wpływy z opłat rodziców w Żłobkach Miejskich wyniosły około
350 tys. zł, ale na utrzymanie tych placówek miasto wydało ponad 4 mln zł więcej. Koszt
utrzymania miejsca dla jednego dziecka w żłobku publicznym wynosi około 1400 zł
miesięcznie.

Nowa zieleń na Alei Przyjaźni
Rozpoczęły się prace związane z uporządkowaniem zieleni na al. Przyjaźni
na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zwycięstwa.
W ubiegłym roku na tym odcinku alei Przyjaźni PRUIM wykonał nową
nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego. Dla wygody rowerzystów i pieszych
udostępniony zostanie jeszcze ciąg biegnący wzdłuż kamienicy –
modernizacja ruszy tuż po zakończeniu remontu elewacji budynków przy alei
Przyjaźni 11 i ul. Zwycięstwa 38, który przeprowadza wspólnota
mieszkaniowa. Po wybudowaniu ścieżki wzdłuż kamienicy nasadzenia, które
obecnie przeprowadza ZDM zostaną uzupełnione o byliny, m.in miskanty,
bodziszki i barwinek.
Przy alei Przyjaźni nasadzono 16 lip i 900 hortensji. W sumie na odcinku alei
Przyjaźni między ul. Zwycięstwa, a Dworcową pojawi się 1400 nowych roślin.

Ciąg pieszo-rowerowy na alei Przyjaźni jest fragmentem 7,5-kilometrowej
ścieżki rowerowej łączącej centrum Gliwic z Sośnicą.

Nowa zieleń w Gliwicach
Na terenie miasta trwają nasadzenia w pasach drogowych i alejach.
Przy ul. Płowieckiej Zarząd Dróg Miejskich nasadził 120 czeremch wirginijskich. Przy każdym z drzew ułożono rury drenarskie, aby
ułatwić rozprowadzanie wody wokół ich sytemu korzeniowego podczas podlewania.
Kwitną też wiśnie wonne na placu Inwalidów Wojennych. Po przekwitnięciu będą cieszyć oczy przechodniów bordowymi liśćmi.
Zakwitły też kwiaty nasadzone przez pracowników ZDM jeszcze jesienią – tylko w ubiegłym roku w pasach drogowych nasadzono
ponad 16 600 cebul kwiatowych, m.in. mieszkanki narcyzów, tulipanów, krokusów botanicznych, czosnków ozdobnych i krokusów
wielkokwiatowych.
Tej wiosny ZDM planuje nasadzić około 500 drzew, około 5 000 krzewów i kilkadziesiąt tysięcy roślin rabatowych. Z kolei Miejski
Zarząd Usług Komunalnych po 15 maja rozpocznie nasadzanie 39 160 roślin rabatowych, m.in.: begonii, aksamitek, lobelii,
eszewerii, irezyn, szałwii, kocanek, pelargonii i żeniszków. Nasadzenia nowych drzew MZUK tradycyjnie przeprowadzi jesienią.

XIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Ludomira Różyckiego
Od 15 do 17 kwietnia br. w gliwickiej Szkole Muzycznej odbyła się XIII edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyckiego.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas śpiewu szkół muzycznych II stopnia. Został
objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu oraz Prezydenta Miasta Gliwice.
Konkurs powstał w 1998 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły, prof. Jana
Ballarina. Celem tego ambitnego przedsięwzięcia artystycznego było przypomnienie
niedocenianych utworów wokalnych wybitnego kompozytora okresu Młodej Polski,
Ludomira Różyckiego – patrona gliwickiej szkoły, a także promocja gliwickiej szkoły poza
granicami miasta i regionu.
Konkurs cieszy się niezmiennie dużym uznaniem pedagogów i młodych wokalistów. W
tym roku zgłosiło się do zmagań konkursowych 82 uczniów z całego kraju! W poprzednich
edycjach brali udział również uczniowie z Ostrawy, Pragi, Lwowa oraz Dessau.
I nagrodę ex equo zdobyli:
• Jan Baranowski – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach,
nauczyciel mgr Magdalena Spytek-Stankiewicz,
• Daniel Oktawian Piotrowski – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego w
Gliwicach, nauczyciel mgr Grażyna Bollin.
Lista pozostałych laureatów na stronie https://psmgliwice.pl/ Państwowej Szkoły
Muzycznej.
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