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Gliwice, 12 stycznia 2023 r. 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 15 grudnia 2022 roku 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 95 zarządzeń wykonawczych, 7 zarządzeń 

organizacyjnych oraz 2 polecenia służbowe. 

W szczególności: 

22 zarządzenia z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Dotyczyły one głównie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, nieskorzystania 

z prawa pierwokupu, zbycia oraz ustalenia stawek za korzystanie z nieruchomości Skarbu 

Państwa. 

Ponadto w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Miasto realizowało 3 umowy 

na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. Kwota środków finansowych zabezpieczonych na realizację 

zadania ww. okresie wyniosła 1.163.120,00 zł. W ramach umów możliwa była pomoc 536 
osobom. 

Wykonano Uchwałę nr XXXVII/772/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 czerwca 2022 r. 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych położonych przy 

ul. Górników 2-12, ul.  Górników 1, 10, 24, ul. Klonowej 4, na północ od ul. Zygmunta  

Starego oraz przy ul. Jedności 27a i 29, w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany. 

21 grudnia 2022 r. został zawarty akt notarialny zamiany nieruchomości pomiędzy SRK 

S.A. a Miastem Gliwice. W wyniku przedmiotowej transakcji ujednolicony został m.in. stan 

prawny nieruchomości mieszkalnych przy ul. Górników 2-12, Górników 1, 10 i 24 oraz 

Klonowej 4, czego od lat oczekiwali ich najemcy. 

13 zarządzeń dokonujących zmian w budżecie miasta na 2022 r., w wyniku których 

plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o łączną kwotę 3.582.067,84 

zł, w tym: 

• zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.200,19 zł na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (6.517,00 zł) oraz wynagrodzenie 
za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (6.683,19 zł); 

• zwiększenie planu dotacji celowych z funduszy celowych o kwotę 76.080,00 zł z: 

− Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadania 

związanego z prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej (5.580,00 zł) oraz 

pokrycie kosztów bieżącej działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej 
(45.000,00 zł), 

− Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny 

w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022” (25.500,00 zł); 

• zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o kwotę 3.492.787,65 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. 

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Gliwice na 2022 r. wynosi: dochody 
1.637.204.868,65 zł, wydatki 1.834.652.423,11 zł. 

2 zarządzenia dokonujące zmian w budżecie miasta na 2023 r. w wyniku których 
plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 387.240,00 zł z tytułu 
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środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy 

obywatelom Ukrainy. 

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Gliwice na 2023 r. wynosi: dochody 
1.469.785.183,61 zł, wydatki 1.582.759.407,39 zł.. 

Informacje o pozostałych zmianach w budżecie miasta znajdują się w Zarządzeniach 

Prezydenta Miasta zamieszczonych w BIP. 

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej przyjęto: 

• 85 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

• 135 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

• 49 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

• budowę infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego - punktu 

ładowania elektrobusów o mocy 190 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

oraz przebudowę fragmentu pasa drogowego ul. Jesiennej, 

• budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego pięcioklatkowego (114 lokali 
mieszkalnych) z podziemnym garażem wielostanowiskowym, infrastrukturą techniczną 

oraz wewnętrzną drogą dojazdową w rejonie ul. Sowińskiego i Okulickiego, 

• budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (16 lokali mieszkalnych) 

z podziemnym garażem, wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym 

infrastrukturę techniczną i towarzyszącą wraz z miejscami postojowymi 
dla samochodów osobowych przy ulicy Opolskiej w Gliwicach, 

• budowę budynku przedszkola przy ul. Szafirowej wraz z zagospodarowaniem terenu 

obejmującym infrastrukturę techniczną i towarzyszącą wraz z 17 miejscami 
postojowymi dla samochodów osobowych, 

• budowę hali magazynowo-logistycznej wraz z infrastrukturą oraz portiernią przy ulicy 

Władysława Sikorskiego 122, 

• budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz 

zagospodarowaniem terenu obejmującym infrastrukturę techniczną i towarzyszącą, 
rozbudowę parkingu o 21 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym 

1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych przy ul. Antonio Gaudiego 6, 

• budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z obiektami małej architektury i budowę sieci 
oświetlenia parkowego pomiędzy ul. Jasnogórską i ul. Feliksa Orlickiego, 

• budowę 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

• 5 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice, 

• 2 informacje o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

• 2 opinie w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

• 10 opinii w sprawie przeznaczenia - dla dzierżaw, służebności, sprzedaży, itp., 

• 13 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

• 37 zaświadczeń dotyczących ustaleń planu miejscowego. 
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Plan na paragrafie 0490 wynosi: 100.000,00 zł. Dochód z renty planistycznej w okresie 

sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wynosi 4.694,00 zł. 

W Wydziale Planowania Przestrzennego obecnie prowadzone są 23 procedury dotyczące 
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 3 procedury 

dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nowe 

Studium i zmiana Studium). 

Do Wydziału Planowania Przestrzennego wpłynęły 1 wniosek o sporządzenie lub zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 3 wnioski o wydanie opinii 
w sprawie prowadzonych postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz 1 wniosek o wydanie opinii w sprawie opracowań urbanistycznych 
sporządzonych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

• tryb podstawowy bez negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji 
polegającej na przebudowie oświetlenia na ul. Nad Łąkami, 

• tryb podstawowy bez negocjacji na audyt techniczny oraz audyt operacyjny hali 
widowiskowo-sportowej Arena Gliwice, 

• tryb podstawowy bez negocjacji na „Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, 
chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony” - Część I - Rejon nr 1, 

• 2 postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na opróżnianie ulicznych koszy 

na odpady w centrum miasta oraz opróżnianie pojemników na psie odchody na terenie 

miasta, 

• 2 postępowania w ramach umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej 
na terenie Miasta Gliwice – w zakresie części I i II (ulice: Toruńska, Pilotów – w obrębie 

Lotniska Gliwice), 

• przetarg nieograniczony na kompleksowy zakup paliwa gazowego na rok 2023 
w ramach Grupy Zakupowej Gazu 2023, 

• przetarg nieograniczony na przebudowę kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy, 

• zamówienie z wolnej ręki na uruchomienie i bieżącą obsługę szaletu przy Placu 

Inwalidów Wojennych, 

• przetarg nieograniczony na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu 

miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2023 r. – postępowanie 
unieważnione 11 stycznia 2023 r. 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

• ZDM: 
− w IV kwartale 2022 roku zostały wprowadzone zmiany organizacji ruchu 

w dzielnicy Politechnika polegające na wdrożeniu stref zamieszkania w ciągu ulicy 

Akademickiej oraz strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h w ciągu ulicy 

Kaszubskiej, Krzywoustego i Banacha, 
− w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego przebudowano przejście oraz 

przejazd rowerowy z  sygnalizacją świetlną na ul. Konarskiego na wysokości  

Politechniki Śląskiej, 
− zamontowano 13 kompensatorów energii elektrycznej na skrzyżowaniach 

z sygnalizacją świetlną celem obniżenia rachunków wynikających ze zużycia mocy 

biernej indukcyjnej i pojemnościowej. 
• MZUK: 
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− modernizacja zagospodarowania skweru Neptun przy ul. Dzionkarzy. Koszt 
inwestycji: 946.328,87 zł, 

− modernizacja oświetlenia na terenie Giełdy Samochodowej. Koszt inwestycji: 

60.203,43 zł, 
− rozbudowa placu zabaw przy ul. Sadowej/Brylantowej. Koszt inwestycji: 

98.000,00 zł, 
− modernizacja ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Fiołkowej. Koszt inwestycji: 

588.000,00 zł, 
− budowa parku Zacisze w Bojkowie. Koszt inwestycji: 143.557,09 zł, 
− wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Giełdy 

Samochodowej. Koszt inwestycji: 26.000,00 zł, 
− wykonanie balustrad na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej "Sośnica" 

im. J. Wojewódzkiego. Koszt inwestycji: 22.119,24 zł, 
− rozbudowa placu zabaw na placu Grunwaldzkim. Koszt inwestycji GBO: 

204.135,00 zł, 
− modernizacja placu zabaw przy ul. Hutniczej. Koszt inwestycji: 630.330,00 zł 

(447.060,00 zł GBO i 183 270,00 zł MZUK), 
− budowa wybiegu dla psów na terenie skweru Nacka. Koszt inwestycji: 

153.750,00 zł. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

• Imprezy kulturalne zrealizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Centrum Kultury Victoria: 

− 3-23 grudnia 2022 r. - Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy, 

− 18 grudnia 2022 r. - Podwieczorki muzyczne w Willi Caro: Gliwickie talenty, 

− 27 grudnia 2022 r. - Koncert świąteczno-sylwestrowy: Śpiewnie i tanecznie 

w wykonaniu Zespołu Muzyki Salonowej Eleganza oraz Chóru Risonanza Continua 

pod kierownictwem Adriana Lewandowskiego, 

− spektakle dla rodzin i warsztaty artystyczne w ramach cyklu pn. W świecie bajki – 
17 grudnia 2022 r., 7 i 8 stycznia 2023 r., w tym bajka „Czerwony Kapturek„ 

w wykonaniu Teatru Muzycznego Wit-Wit w ramach Start-upu kulturalnego, 

Teatr Miejski: 

− 17 grudnia 2022 r. - premiera komedii kryminalnej „Szalone nożyczki”, 
− 8 stycznia 2023 r. - X Wieczór Teatromana – spotkanie z obsadą „Szalonych 

nożyczek”. 

Kino studyjne Amok: 

− 8 stycznia 2023 r. - retransmisja koncertu: André Rieu w Dublinie, 
− 11 stycznia 2023 r. - seans seniora: Fabelmanowie, 
− 12 stycznia 2023 r. - Green Book - seans z audiodeskrypcją. 

Muzeum: 

− 16 grudnia 2022 r. - otwarcie wystawy „False Flag Operation” w Radiostacji Gliwice, 
− 16 grudnia 2022 r. – „Pomiędzy działkami” - wernisaż wystawy fotografii Michała 

Mrozka. 

Miejska Biblioteka Publiczna: 

− organizacja różnego rodzaju spotkań, warsztatów dla dzieci i dorosłych. 

Inne ważniejsze wydarzenia i informacje: 
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• 16 grudnia prezydent Gliwic Adam Neumann wziął udział w XLIX sesji Zgromadzenia 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową 

GZM na lata 2023 – 2032 oraz budżet GZM na 2023 rok. W 2023 roku wydatki 
Metropolii mają wynieść ok. 2,1 mld zł. Planowane dochody określono 

na poziomie 1,76 mld zł. W budżecie na 2023 r. zarezerwowano 97,2 mln zł na nowy 

program – Fundusz Odporności. Fundusz ten to pomoc finansowa w formie dotacji 
celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
• 1 stycznia ruszyła nowa Metrolinia – M106. Autobusy kursują między Gliwicami 

a Rudzińcem. To pierwsze z połączeń Zarządu Transportu Metropolitalnego, które 

obsłużą gminę Rudziniec. W 2023 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia za ponad 
20 mln zł dofinansuje 94 połączenia kolejowe, realizowane przez Koleje Śląskie, w tym 
34 dotyczące relacji Bytom-Gliwice i 24 dotyczące relacji Katowice-Gliwice. 

• Centrum Ratownictwa Gliwice przekazało Politechnice Lwowskiej trzy agregaty 

prądotwórcze wraz z przyczepą (realizacja uchwały nr XLII/880/2022 Rady Miasta 

Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej). W ramach 

realizacji zadania załatwiono również niezbędne formalności związane z transportem 

agregatów do Ukrainy (m.in. przygotowano umowę darowizny oraz dokumenty 

eksportowe). Agregaty przekazano do Lwowa 3 stycznia 2023 r. (termin został 
wyznaczony przez Uczelnię) wraz z darami ze zbiórki prowadzonej wśród pracowników 

Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych (głównie śpiwory, ubrania 

i żywność). 
• Brunon Gabryś założyciel i wieloletni prezes Zarządu Aiut Sp. z o. o. w Gliwicach został 

nagrodzony przez prezydenta Gliwic Adama Neumanna statuetką Gliwickiego Lwa 
2022. Brunon Gabryś został doceniony za stworzenie globalnego przedsiębiorstwa, 
doskonałe zarządzanie, zaangażowanie w życie społeczno-polityczne Gliwic i działania 

na rzecz lokalnej społeczności. Nagroda została wręczona 5 stycznia w Arenie Gliwice 

podczas Spotkania Noworocznego organizowanego przez Prezydenta Miasta Gliwice. 

(-) Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 

Załącznik: 

Plik prezentacji Prezydenta Miasta będący integralną częścią niniejszej informacji. 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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