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Gliwice, 23 kwietnia 2020 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 13 lutego 2019 roku. 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 124 zarządzenia wykonawcze i 15 zarządzeń 
organizacyjnych. 

W szczególności: 

28 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

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

22 Zarządzenia Prezydenta Miasta dokonujące zmian w budżecie miasta, m.in.: 

 przeniesienie środków z rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 
w wysokości 3.000.000,00 zł i zwiększenie w dziale 851 – Ochrona zdrowia na zakup 
sprzętu i wyposażenia, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19); 

 przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 226.708,19 zł i zwiększenia 
w działach:  

757 – Obsługa długu publicznego – o kwotę 178.850,00 zł na spłatę kredytów hipotecznych, 
odziedziczonych w spadkach przez miasto Gliwice; 
926 – Kultura fizyczna – o kwotę 24.346,19 zł na zwrot odszkodowania wypłaconego 
w 2019 r. za szkodę, która została naprawiona w ramach gwarancji; 

758 – Różne rozliczenia – o kwotę 12.198,00 zł na opłatę sądową od skargi na decyzję 
Ministra Finansów w sprawie zwrotu części subwencji oświatowej za rok 2015; 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 4.847,00 zł na: 
 badania gruntowe działki, przeznaczonej pod budowę nowej siedziby V Komisariatu 

Policji (wpłata na państwowy fundusz celowy 4.797,00 zł), 
 uzupełnienie środków na wykonanie raportu z osiągniętych efektów ekologicznych 

po zrealizowaniu zadania pn. „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez 
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej” (50,00 zł); 

852 – Pomoc społeczna – o kwotę 4.173,00 zł na usługi telekomunikacyjne dla Ośrodka 
Pomocy Społecznej; 
801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 2.172,00 zł na: 

 opłatę sądową dotyczącą spraw związanych z modernizacją boisk szkolnych 
(1.100,00 zł), 

 zapłatę odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym w sprawie dotyczącej budowy 
areny lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (1.072,00 zł); 

750 – Administracja publiczna – o kwotę 122,00 zł na opłatę sądową od skargi na decyzję 
Ministra Finansów w sprawie obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa. 
 przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości 

75.662,00 zł i zwiększenia w działach: 
801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 37.169,00 zł, na: 

 usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej i przebudowę złącza kablowego 
w ramach zadania pn. „I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 – budowa 
obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu” (29.084,00 zł), 
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 realizację wyroku sądowego w sprawie dotyczącej budowy areny lekkoatletycznej 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (8.085,00 zł); 

758 – Różne rozliczenia – o kwotę 31.433,00 zł na zwrot części środków unijnych uznanych 
za wydatki niekwalifikowalne, w ramach projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc wraz 
z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”; 
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 7.060,00 zł na uzupełnienie 
środków na opracowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie 
unijne na instalację odnawialnych źródeł energii, na budynkach Teatru Miejskiego 
w Gliwicach; 

 przeniesienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w wysokości 25.200,00 zł 
i zwiększenie w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
na odprawę emerytalną dla byłego pracownika Centrum Ratownictwa Gliwice; 

 przeniesienia środków z rezerwy celowej na remonty w wysokości 21.758,00 zł 
i zwiększenie w działach: 

801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 16.878,00 zł, na: 

 wykonanie ekspertyzy zawilgocenia ścian w Szkole Podstawowej nr 3 (14.760,00 
zł), 

 naprawę sufitu klatki schodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 
(2.118,00 zł); 

700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 4.280,00 zł na naprawę elewacji budynku przy 
ul. Kozielskiej; 

710 – Działalność usługowa – o kwotę 600,00 zł na aktualizację kosztorysów dokumentacji 
projektowej, dotyczącej remontu muru granicznego, zlokalizowanego przy nieruchomości 
użytkowanej przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych; 

 zwiększenie o kwotę 702.198,59 zł środków z: 
 Państwowego Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz 

z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (634.100,00 zł), 
 Państwowego Funduszu Pracy na roboty publiczne, realizowane w szkołach 

podstawowych (52.098,00 zł), 
 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (14.000,59 zł), 
 Państwowego Funduszu Celowego „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” 

na organizację i nagrody dla uczestników XXXVII Mistrzostw Polski Strażaków 
w tenisie stołowym (2.000,00 zł).  

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 578.666,04 zł, na  
 sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej (219.077,00 zł), 
 realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki 
i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy 
(148.200,00 zł), 

 wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych 
dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, za II półrocze 
2019 r. (91.220,00 zł), 
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 wzmocnienie motywacyjne systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie 
konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej (75.752,00 zł), 

 realizację zadań określonych w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe 
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (13.857,50 zł), 

 wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych 
energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi zadania (21.976,54 zł),  

 sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania 
odszkodowania za nieruchomości przejęte na mocy prawa pod drogi publiczne 
(5.222,00 zł), 

 realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (3.361,00 zł); 
 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 477.694,00 zł na: 

 realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (303.694,00 zł), 

 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
(174.000,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania w ramach porozumień z organami 
administracji rządowej o kwotę 182.120,00 zł na: 
 zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny 

(169.870,00 zł), 

 realizację Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020 
(12.250,00 zł); 

W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.554.046.693,98 zł a plan wydatków 
1.738.118.076,41 zł. 

 
W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej: 

przyjęto: 

 92 zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

 173 zaświadczenia o samodzielności lokali, 

 285 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

 budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play na dachu budynku 
przy ul. Tarnogórskiej 20, 

 budowę sieci gazowej ś/c dla potrzeb budynków mieszkalnych - Etap A inwestycji pn. 
"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Brzezince - gazyfikacja I Etap,"  
(w ul. Bydgoskiej, pomiędzy ul. Bydgoską i ul. Białostocką, ul. Białostockiej,  
ul. Kozielskiej, ul. Puławskiej, ul. Sandomierskiej), 

 budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (92 lokale mieszkalne) 
z podziemnymi garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi 
i zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną drogą dojazdową i parkingami dla samochodów 
osobowych przy ul. Okulickiego, 

 budowę obiektu handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą, 
przy ul. Wierzbowej, 



PM.0057.2.2020 
UM. 391956.2020 

 4 

 budowę III etapu instalacji odsiarczania spalin oraz I etapu instalacji odazotowania spalin 
dla kotłowni WR-25" na terenie PEC Gliwice przy ulicy Królewskiej Tamy 135, 

 budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (110 lokali mieszkalnych) 
z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi oraz z towarzyszącą infrastrukturą 
położonych w rejonie ul. Toruńskiej w Gliwicach - II etap inwestycji polegającej na 
budowie zespołu dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych,, 

 rozbudowę i przebudowę budynku szkoły w celu adaptacji pomieszczeń parteru  
z przeznaczeniem na czterooddziałowe przedszkole, budowa placu zabaw oraz obiektów 
małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Lipowej 29, 

 budowę zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (288 lokali 
mieszkalnych) wraz z garażami podziemnymi i instalacjami wewnętrznymi oraz 
z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu obejmującym elementy małej 
architektury w rejonie ul. Andersena,  

 budowę 48 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 
 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

 47 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

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

 40 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

 106 zaświadczeń dot. ustaleń planu miejscowego, 

 9 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

 2 wypisy i wyrysy ze studium, 

 2 zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice, 

 2 zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

W  Wydziale Planowania Przestrzennego  obecnie prowadzonych jest 11 procedur 
planistycznych. 

Od 23 marca 2020 r. obowiązuje nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego fragment Dzielnicy Wójtowa Wieś, położony 
po południowej stronie ulic Wójtowskiej i Dolnej Wsi. 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. wpłynęło 15 wniosków o sporządzenie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 2 wnioski o zmianę 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 96 802,00 zł. Dochód z renty planistycznej w okresie 
sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. wynosi 56 015,49 zł. 

 

W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

 unieważniono dwa przetargi nieograniczone na zorganizowanie, zarządzanie 
i eksploatację systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski – 
oferty znacząco przewyższały kwotę jaką miasto zamierzało przeznaczyć na inwestycję 
(tańsza aż o 218 000 zł), 
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 przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu, pomocy dydaktycznych i materiałów 
szkoleniowych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje gwarancja zatrudnienia", 

 przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i Jasnej, 

 przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji 
pt. „Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy w ramach 
przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów”, 

 przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje 
zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU nr 1 w Gliwicach, 

 przetarg nieograniczony na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów miejskich jednostek 
organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 1 kwietnia 2020 – 31 
marca 2022, 

 przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy 
strażackiej dla OSP Brzezinka, 

 przetarg nieograniczony na wykonanie zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych oraz 
skaningu laserowego z opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, numerycznego modelu 
terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, modelu 3D wraz z dostarczeniem 
przeglądarki danych, 

 2 postępowania na podstawie umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej 
na terenie miasta, cześć 1 – ul. Rodzinna i część 2 – al. Sikornik, 

 zapytanie o cenę na utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez Urząd 
Miejski w Gliwicach w okresie 12 miesięcy. 

 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

 16 lutego na Scenie Bajka odbył się Wiedeński Koncert Karnawałowy Zespołu Muzyki 
Salonowej Eleganza. 

 1 marca 2020 r. w Arenie Gliwice odbył się „Finał Halowej Ligi Podokręgu Zabrze”. 
Była to 8. edycja imprezy. Organizatorem był Śląski Związek Piłki Nożnej. 

 7 marca 2020 r. w hali sportowej przy ul. Kozielskiej 1 Gliwicki Uczniowski Klub 
Sportowy „Carbo” zorganizował imprezę pn.: „Pierwszy Krok Bokserski”. 

 7-8 marca 2020 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Łączności przy ul. Warszawskiej 35 
odbył się Międzynarodowy Turniej Szermierczy Młodzików i Dzieci „Muszkieter 
Trophy”. Zawody odbyły się po raz 27., a ich organizatorem od początku jest 
Szermierczy Klub Sportowy „Muszkieter”. 

 Od 11 marca 2020 r. na Arenie Gliwice rozgrywano „2020 ITTF Challenge Gliwice 
Polish Open”, w którym docelowo miało wziąć udział blisko 200 zawodniczek 
i zawodników z 38 krajów. Impreza została jednak przerwana ze skutkiem 
natychmiastowym w dn. 13 marca br. z powodu zagrożenia epidemiologicznego. 
Organizatorem imprezy był Polski Związek Tenisa Stołowego. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. 
do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi 
zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, 
na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, 
a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. 
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W związku z czym zawieszona została do odwołania działalność Teatru Miejskiego 
w Gliwicach, w tym Kina studyjnego Amok, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum 
w Gliwicach. Odwołane zostały także imprezy kulturalne organizowane przez miasto Gliwice 
(np. Wiosna z Fryderykiem), imprezy organizowane w hali widowiskowo-sportowej Arena 
Gliwice oraz organizowane przez organizacje pozarządowe. 

Ważniejsze wydarzenia: 

 13 marca na terenie całego kraju wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, 
a 20 marca stan epidemii w związki ze światową pandemią choroby COVID-19 
wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. 

 Od 10 marca w mieście działa Zespół Kryzysowy w składzie: 
 kierownictwo miasta – Prezydent Miasta, jego zastępcy oraz dyrektor Urzędu, 
 Dyrektor CRG – Tomasz Wójcik, 
 kierownictwo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - dyr. Zbigniew Bożek, 
 Prezes Szpitala Miejskiego w Gliwicach - Przemysław Gliklich, 
 Dyrektor OPS – Brygida Jankowska, 
 Rzecznik Prasowy Urzędu – Łukasz Oryszczak, 
 przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, 
 przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, 
 przedstawiciele Straży Miejskiej, 
 powołany w późniejszym czasie miejski konsultant epidemiologiczny – dr Małgorzata 

Dziedzic, 
 oraz doraźnie, przedstawiciele Politechniki Śląskiej i Wojewódzkiego Pogotowia 

Ratunkowego. 
 W pierwszej kolejności podjęto decyzję o wdrożeniu procedur w przedsiębiorstwach 

miejskich świadczących podstawowe usługi dla mieszkańców (zaopatrzenie w wodę, 
ciepło, wywóz nieczystości, eksploatacja budynków mieszkalnych) w celu 
zminimalizowania ryzyka ograniczenia tych działalności, mimo dużej nieobecności 
części pracowników. 

 Szpital Miejski nr 4, prowadzi prace nad organizacją zamkniętego oddziału 
obserwacyjnego w budynku przy ul. Zygmunta Starego. W związku z tymi 
przygotowaniami budynek dawnego Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Starego został  
adaptowany na działalność poradni szpitalnych oraz nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej. Ponadto, rozpoczęto intensywne starania o zakupy niezbędnego sprzętu dla 
Szpitala i środków ochrony osobistej dla Szpitala i służb miejskich. 

 Ograniczono do niezbędnego minimum osobistą obsługę klientów w Urzędzie Miejskim 
i jednostkach miejskich. 

 Rozpoczęto przygotowania tzw. obiektów kwarantannowych. 
 Straż Miejska przeprowadza kontrole miejsc objętych nakazem ograniczenia działalności, 

zgodnie rozporządzeniami rządowymi. 
 Od 13 marca 55 Miejskich jednostek oświatowych zawiesiło działalność. 19.875 

uczniów korzysta ze zdalnego nauczania – 12.230 uczniów szkół podstawowych i 7.645 
uczniów szkół ponadpodstawowych. 5.153 dzieci z oddziałów przedszkolnych realizuje 
podstawę wychowania przedszkolnego poza placówkami. Nauka odbywa się za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku braku dostępu do Internetu, 
uczniowie otrzymują materiały w wersji papierowej (ok.0,17% uczniów). Na ten 
moment, placówki mają pozostać zamknięte do 26 kwietnia 2020 r. Egzamin 
ósmoklasisty oraz egzaminy maturalne i zawodowe, zostały przełożone na termin 
późniejszy, nie wcześniej niż druga połowa czerwca. Termin zostanie podany przez MEN 
z 3-tygodniowym wyprzedzeniem. 
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 Podczas Zgromadzenia Ogólnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w formie 
telekonferencji) 8 kwietnia przegłosowano uchwałę, na podstawie której podzielono 
ponad 10 mln zł z budżetu GZM na walkę z koronawirusem. Środki te trafią do miast, 
które następnie przekażą je szpitalom. Ponieważ w ekspresowym tempie miasto 
przystosowało budynek przy. ul. Zygmunta Starego do pełnienia funkcji oddziału 
zakaźnego, nasz szpital otrzyma z tej puli ponad 743 tys. zł. Jest to dofinansowanie na 
takim samym poziomie, jak przeznaczone na funkcjonujące w regionie szpitale zakaźne 
i zdecydowanie wyższe niż przekazane zwykłym szpitalom powiatowym. Z otrzymanej 
pomocy finansowej planowany jest zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego na 
potrzeby leczenia osób zakażonych koronawirusem. 

 Centrum Przesiadkowe – 3 marca otwarto oferty w przetargu na roboty budowlane. 
Wpłynęły 3 - Budimex S.A., konsorcjum firm: Warbud S.A i Eurovia Polska S.A. oraz 
konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego SA i PRUiM SA. Obecnie oferty są analizowane. Według planu budowa 
ma się rozpocząć na przełomie II i III kwartału bieżącego roku. Trwa osobne 
postępowanie na wyłonienie inżyniera kontraktu. 

 Budowa nowego szpitala przy ul. Kujawskiej – trwają prace  projektowe. 
 Zakończyła się rekultywacja skweru u zbiegu ulic Wrocławskiej, Arkońskiej i Lutyckiej. 

Mieszkańcy dzielnicy Politechnika Śląska zyskali nowe alejki i elementy małej 
architektury, nasadzono też drzewa i krzewy. Zadanie zrealizowano w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 

 Jeszcze w tym roku ma być przejezdna ponad połowa nowej obwodnicy Gliwic. Zakres 
prac jest ogromny i dlatego – podobnie jak w przypadku innych tak dużych inwestycji – 
nieuniknione są miejscowe utrudnienia na drogach. W budowie są odcinki: Daszyńskiego 
– Rybnicka o długości 3,4 km i Bojkowska – Pszczyńska o długości 1,5 km. Pierwszy ma 
zostać ukończony w trzecim kwartale tego roku, a drugi – w czwartym kwartale. Stan 
zaawansowania prac wynosi około 60%. 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz podejmowanymi przez rząd i samorząd 
decyzjami i działaniami, procedura Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku 
została wstrzymana. 


