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Gliwice, 13 lutego 2020 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 19 grudnia 2019 roku. 

 

W omawianym okresie p.f. Prezydenta Miasta wydał 37 zarządzeń wykonawczych, 
5 zarządzeń organizacyjnych i 1 polecenie służbowe. Od 9 stycznia br. nowo wybrany 
Prezydent Miasta wydał 124 zarządzenia wykonawcze i 15 zarządzeń organizacyjnych. 

W szczególności: 

47 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Dotyczyły one głównie przeznaczenia do wydzierżawienia, do zbycia, ustanowienia 
służebności przesyłu i nieskorzystania z prawa pierwokupu. 

5 Zarządzeń Prezydenta Miasta w 2019 roku dokonujących zmian w budżecie miasta, 
m.in.: 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 211.956,00 zł, na 

 realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 
(204.956,00 zł), 

 doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu, 
wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki 
organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem 
i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (7.000,00 zł); 

 zwiększenie o kwotę 69.260,00 zł środków, z: 
 Państwowego Funduszu Celowego „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” 

na zakup parawanów ochronnych, zestawów oświetleniowych oraz radioprzemiennika 
dla jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej (67.932,00 zł), 

 Państwowego Funduszu Pracy na roboty publiczne, realizowane w Szkole 
Podstawowej nr 6 (1.328,00 zł). 

 zwiększenie planu dotacji celowych w ramach porozumień z jednostkami samorządu 
terytorialnego o kwotę 1.600,00 zł, na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych 
gmin, prowadzoną przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Górnośląskim Centrum 
Edukacyjnym; 

W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.299.728.213,97 zł a plan wydatków 
1.473.951.800,69 zł. 

7 Zarządzeń Prezydenta Miasta w 2020 roku dokonujących zmian w budżecie miasta, 
m.in.: 

 przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 436.628,00 zł i zwiększenia 
w działach: 

852 – Pomoc społeczna – o kwotę 334.520,00 zł, na: 
 zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (314.520,00 zł), 

 ochronę osób, obiektu, mienia i terenu Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” 
(20.000,00 zł); 
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700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 52.642,00 zł w celu zawarcia umów zleceń 
na realizację zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności;  
750 – Administracja publiczna – o kwotę 46.800,00 zł na realizację umów zleceń 
na doręczanie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
710 – Działalność usługowa – o kwotę 2.666,00 zł na pokrycie kosztów postępowania 
egzekucyjnego, dotyczącego zaległej opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości; 

 przeniesienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w wysokości 249.452,00 
zł i zwiększenie w działach: 

852 – Pomoc społeczna – o kwotę 177.518,00 zł na wzrost wynagrodzeń dla pracowników 
Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; 

600 – Transport i łączność – o kwotę 71.934,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników 
Zarządu Dróg Miejskich, realizujących projekt unijny; 

 przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości 
125.731,00 zł i zwiększenia w działach: 

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 85.731,00 zł na zakup 
regałów jezdnych do archiwum zakładowego w Powiatowym Urzędzie Pracy; 
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 40.000,00 zł na dotacje 
dla Teatru Miejskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej, na opracowanie dokumentacji 
pomocnej w ubieganiu się o dotację unijną na instalację odnawialnych źródeł energii; 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 488.612,79 zł, na: 

 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych prezydenta miasta 
Gliwice, zarządzonych na dzień 5 stycznia 2020 r. (460.925,00 zł), 

 wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych 
energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi zadania (27.687,79 zł); 

 zwiększenie o kwotę 35.933,00 zł środków z Państwowego Funduszu Pracy na roboty 
publiczne, realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i Szkole 
Podstawowej nr 6. 

 

W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.545.772.666,38 zł a plan wydatków 
1.733.301.236,69 zł. 

 
W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej: 

przyjęto: 

 37 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

 156 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

 210 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

 budowę hali magazynowej, portierni, budynku techniczno-gospodarczego, zbiornika 
i pompowni wraz z instalacją wody do celów p. poż. oraz parkingów wraz  
z towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Pszczyńskiej 309, 
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 adaptację zespołu budynków dawnego gimnazjum na szkołę muzyczną w ramach zadania 
pn. "Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia - modernizacja budynku przy 
ul. Ks. Ziemowita 12", 

 budowę trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych (54 lokale mieszkalne), ze 
wspólnym dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, z usługą oraz towarzyszącą 
infrastrukturą przy ul. Kazimierza Wielkiego, 

 rozbudowę, przebudowę, adaptację i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku 
usługowego na funkcję żłobka wraz z przebudową budynku gospodarczego przy 
ul. Liliowej 3, 

 budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (64 lokale mieszkalne) 
z podziemnymi garażami na 71 miejsc postojowych, wewnętrznymi instalacjami oraz 
infrastrukturą techniczną przy ul. J. Uszczyka, 

 budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (50 lokali mieszkalnych) z wbudowaną 
częścią usługową, wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z instalacjami 
wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Pszczyńskiej, 

 budowę infrastruktury technicznej do ładowania autobusów elektrycznych w ramach 
istniejącej zajezdni autobusowej PKM Sp. z o. o. zlokalizowanej przy 
ul. Chorzowskiej 150, 

 budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (18 lokali mieszkalnych) oraz 
zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Nad Stawem,  

 budowę 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 
 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

 24 opinie w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

 37 opinii w sprawie przeznaczenia - dla dzierżaw, służebności i sprzedaży itp. 

 22 wyrysy i wypisy z planu miejscowego, 

 59 zaświadczeń dot. ustaleń planu miejscowego, 

 7 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

 2 wypisy i wyrysy ze studium, 

 1 zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice. 

W  Wydziale Planowania Przestrzennego obecnie sporządzanych jest 12 procedur 
planistycznych, z czego 1 projekt planu został przekazany na sesję RM do uchwalenia. 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 10 lutego 2020 r.  wpłynęło 5 wniosków o sporządzenie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Roczny dochód z renty planistycznej w okresie sprawozdawczym od 01.01.2019 roku 
do 31.12.2019 roku wynosi 267 326,14  zł. Plan na paragrafie 0490 wynosi: 96 802,00 zł. 

Dochód z renty planistycznej w okresie sprawozdawczym od 01.01.2020 roku do 31.01.2020 
roku wynosi 52 731,42 zł. Plan na paragrafie 0490 wynosi: 96 802,00 zł. 
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W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

 przetarg nieograniczony prowadzony przez GZM na zakup energii elektrycznej 
do obiektów Zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, 

 przetarg nieograniczony prowadzony przez GZM na zawarcie umowy kompleksowego 
zakupu paliwa gazowego, 

 przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu, pomocy dydaktycznych do specjalistycznej 
pracowni w ramach projektu "Nowe umiejętności - nowe szanse" II 

 przetarg nieograniczony na zadanie ,,Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni 
i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
w Gliwicach - część 2”, 

 przetarg nieograniczony na zabudowę urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki 
Kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów, 

 przetarg nieograniczony na opróżnianie ulicznych koszy na odpady w centrum miasta 
i pojemników na psie odchody na terenie miasta Gliwice 

 przetarg nieograniczony na ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników 
i parkingów przy podziale miasta na rejony, 

 przetarg nieograniczony na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego 
stanowiącego własność Gminy Gliwice na terenie Miasta Gliwice na lata 2020-2021, 

 przetarg nieograniczony na zakup ergonomicznych mebli biurowych na potrzeby Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach - zakup foteli obrotowych i biurek z regulacją wysokości, 

 przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu, pomocy dydaktycznych i materiałów 
szkoleniowych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia". 

 zamówienie z wolnej ręki na świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach usług 
pocztowych na rok 2019/2020, 

 zamówienie z wolnej ręki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
na terenie miasta Gliwice, 

 zamówienie z wolnej ręki na pełnienie funkcji Operatora Szerokopasmowej Infrastruktury 
Sieciowej Miasta Gliwice w latach 2020-2023, 

 postępowanie na podstawie rozdz. 6 PZP na przeprowadzenie kursów i szkoleń 
podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU, 

 postępowanie na podstawie rozdz. 6 PZP na ochronę całodobową budynków Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach oraz budynków wskazanych przez Urząd, 

 postępowanie na podstawie umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej 
na terenie miasta - część 1 - ul. Okrzei, Ligocka. 

 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

 Do 22 grudnia na Rynku odbywał się doroczny Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy, 
w ramach którego zorganizowano m.in. "Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju". 
Jak co roku, Jarmarkowi towarzyszyły imprezy dla dzieci, koncerty i pokazy. Na Rynku 
ustawiono także stylizowaną karuzelę. Organizatorem przedsięwzięcia było Miasto 
Gliwice. 
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 31 grudnia na placu Krakowskim odbyła się zabawa sylwestrowa dla mieszkańców 
Gliwic. Podczas imprezy wystąpili m.in. Mietall Waluś, Titus, Sidney Polak oraz laureaci 
zeszłorocznej nagrody Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie kultury zespół Wiewiórka 
Na Drzewie. Organizatorem przedsięwzięcia było Miasto Gliwice. 

 6 stycznia gliwiczanie wzięli udział w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami 
miasta i zakończył się na Rynku. 

 13 stycznia na gliwickim Rynku odbył się kolejny 28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Finał przebiegał pod hasłem: „Na zakup sprzętu 
do specjalistycznych szpitali dziecięcych”. Organizatorem przedsięwzięcia było 
Stowarzyszenie GTW, Partnerem Głównym imprezy było Miasto Gliwice. 

 20 grudnia 2019 r. w małej hali Areny Gliwice odbyła się w Światowa Konfrontacja 
Boksu Olimpijskiego Polska - Rosja. Mecz wygrali Biało-Czerwoni 12:6. Organizatorem 
meczu był BKS Concordia Knurów. 

 22 grudnia 2019 r. w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Górnych Wałów 29a odbył się 
Gwiazdkowy Turniej piłki nożnej dla dzieci w wieku 6-8 lat. Była to trzecia edycja tej 
imprezy, a jej organizatorem od samego początku jest Fundacja Rozwoju Sportu 
Espanola. 

 28 grudnia 2019 r. w Centrum Sportowo-Kulturalnym Łabędź zorganizowano VII 
Mistrzostwa Gliwic w tenisie stołowym. W zawodach organizowanych przez Klub Tenisa 
Stołowego Gliwice wzięło udział 250 zawodników i zawodniczek w 6 kategoriach 
wiekowych. 

 7-9 lutego 2020 r. w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Chorzowskiej 5 odbył się 
turniej 1/8 Finału Mistrzostw Polski juniorek w piłce ręcznej kobiet. 

 

Ważniejsze wydarzenia: 

 5 stycznia odbyły się przedterminowe wybory prezydenta Gliwic. Wybory wygrał Adam 
Neumann, który został zaprzysiężony 9 stycznia podczas nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta. 

 21 stycznia prezydent powołał swoich zastępców. Zostali nimi: Mariusz Śpiewok, 
Aleksandra Wysocka i Ewa Weber. Rzecznikiem Prezydenta Miasta został Łukasz 
Oryszczak. 

 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. 

 11 lutego W Arenie Gliwice odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Gómośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, W trakcie posiedzenia, prezydent Gliwic Adam Neumann 
został jednogłośnie wybrany wiceprzewodniczącym Zgromadzenia. 


