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Gliwice, 9 lutego 2023 r. 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 12 stycznia 2023 roku 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 127 zarządzeń wykonawczych i 6 zarządzeń 

organizacyjnych. 

W szczególności: 

44 zarządzenia z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Dotyczyły one głównie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, nieskorzystania 

z prawa pierwokupu, zbycia, ustanowienia służebności, nabycia oraz użyczenia 

nieruchomości. 

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 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 1.091.090,00 zł. W ramach umów możliwa była pomoc 507 
osobom. 

7 zarządzeń dokonujących zmian w budżecie miasta, w  wyniku  których  plan  

dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o łączną kwotę 1.220.828,54 zł, 
w tym: 

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 838,00 zł z przeznaczeniem 

na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień 

(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 179.154,00 zł z tytułu 

porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie współfinansowania działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy; 

• zwiększenie planu dotacji celowych z funduszy celowych o kwotę 705.719,38 zł z: 

− Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 

(657.404,38 zł), 

− Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkołach Podstawowych nr 3 i 9 
oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (48.315,00 zł); 

• zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o kwotę 335.117,16 zł z przeznaczeniem 
na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. 

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Gliwice wynosi: dochody 

1.473.934.352,47 zł, wydatki 1.587.807.687,57 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: 

• 48 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

• 335 zaświadczeń o samodzielności lokali, 
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• 53 decyzje 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 sieci oświetleniowej przy ul. Mechaników, 

• budowę trzech hal przemysłowych magazynowo-produkcyjnych, z zapleczem socjalno-
biurowym w rejonie ul. Pszczyńskiej, 

• budowę budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu 

obejmującym infrastrukturę techniczną i towarzyszącą, wewnętrznego układu 

komunikacyjnego oraz parkingu na 41 miejsc postojowych dla samochodów  

osobowych u zbiegu ulic Chorzowskiej i Józefa Poniatowskiego, 

• budowę budynku biurowego wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, 
wewnętrznego układu drogowego, parkingu na 43 miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych pomiędzy ulicą 

Wyczółkowskiego i ulicą Przemyską, 

• budowę stacji bazowej GZB717A telefonii komórkowej na dachu budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 9, 

• budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (74 lokale 

mieszkalne) z garażami podziemnymi obejmującymi 26 miejsc postojowych w garażu 

budynku A, 23 miejsca postojowe w garażu budynku B, 17 miejsc postojowych  

w garażu budynku C, wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym między innymi 
8 miejsc postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne 

w rejonie ul. Żeromskiego, ul. Sikorskiego, 

• przebudowę części Oddziału Fizjologii, Patologii i Intensywnej Opieki Medycznej 
Noworodka w ramach zadania projektowego "Przebudowa Oddziału Noworodkowego" 

dla potrzeb Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach przy ul. Kościuszki 1, wraz 

z zagospodarowaniem terenu, 

• budowę 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

• 9 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice, 

• 2 informacje o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

• 6 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

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

• 12 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

• 34 zaświadczenia dotyczące ustaleń planu miejscowego, 

• 1 decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego. 

W Wydziale Planowania Przestrzennego obecnie prowadzone jest 27 procedur dotyczących 
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, 2 wnioski o wydanie opinii 
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w sprawie prowadzonych postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 1 wniosek o wydanie opinii w sprawie opracowań urbanistycznych 

sporządzonych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie oraz 1 wniosek o wydanie 
opinii w sprawie projektu robót geologiczno- inżynierskich. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

• przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy 
rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami, 

• przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej 
łączącej Gliwice z Pyskowicami, 

• tryb podstawowy bez negocjacji na obsługę prawną wybranych wydziałów w latach 

2023-2025, 

• tryb podstawowy bez negocjacji na ochronę całodobową budynku Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach oraz budynków wskazanych przez Urząd, 

• tryb podstawowy bez negocjacji na ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, 
chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony, 

• tryb podstawowy z możliwością negocjacji na dostawę papieru na potrzeby Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych przez okres 
6 miesięcy w roku 2023, 

• tryb podstawowy bez negocjacji na przebudowę wiat śmietnikowych na terenie 

Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice – postępowanie unieważnione 19 stycznia 
2023 r. 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

• ZDM: 
− 2 lutego dokonano odbioru końcowego zadania "Przebudowa układu drogowego 

w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka" - koszt zadania: 9.801.876,11 zł. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

• Imprezy kulturalne zrealizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Centrum Kultury Victoria: 

− 12 stycznia - malarstwo intuicyjne – Magic Art Flow, organizator: Pracownie Cafe 

- wydarzenie otrzymało wsparcie w ramach programu Centrum Kultury Victoria 

„Start-up kulturalny”, 
− 13-15 stycznia - Fotograficzny Mastermind w Gliwicach - projekt realizowany przez 

Stowarzyszenie Pokochaj Fotografię w ramach programu Centrum Kultury Victoria 

Start-up kulturalny, 
− 16-20 stycznia 2023 r. - Zimowa laba z Victorią (m.in. zajęcia ruchowe, warsztaty 

plastyczne, rękodzieła i teatralne), 
− luty 2023 r. - uruchomienie programu „Made in Gliwice” - CK Victoria będzie 

tworzyć artykuły, podcasty, filmy, relacje fotograficzne, które w mediach 

i internecie pojawią się pod wspólnym hasłem „Made in Gliwice” (#madeingliwice). 

Teatr Miejski: 

− do 20 marca można zgłaszać utwory do II edycji Konkursu  o Nagrodę  

Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza, 
− 14 stycznia - Szalone nożyczki - spektakl z napisami i tłumaczeniem na Polski Język 

Migowy (w ramach projektu „Teatr w strefie ciszy”), 
− 16 stycznia - Koncert: Stare Dobre Małżeństwo, 
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− 22 stycznia - spektakl „Wszystko w rodzinie” – w ramach cyklu Rodzice do teatru 

- spektakl z Teatralną Opiekunką, 
− 23-27 stycznia - Ferie w teatrze - warsztaty teatralne, które prowadził aktor Kornel 

Sadowski, 
− 29 stycznia – „Spin Doktor” - w ramach cyklu Rodzice do teatru - spektakl 

z Teatralną Opiekunką. 

Kino studyjne Amok: 

− styczeń 2023 r. - jubileusz 30-lecia istnienia Kina Amok, 
− 12 stycznia – „Green Book” - seans z audiodeskrypcją, 
− 14 stycznia - „Fedora” Umberto Giordano, 
− 15-29 stycznia - Filmowe Zimowisko 2023, 
− 17-28 stycznia - ZEF w Drodze - Młody Festiwal Filmowy, 
− 22 stycznia - retransmisja koncertu André Rieu w Dublinie. Dobry koncert na Nowy 

Rok, 
− 5 lutego - przegląd filmowy dla dzieci. 

Muzeum: 

− 14 stycznia - wykład na otwarcie wystawy „Lucas Cranach starszy - Madonna pod 
jodłami” – pokaz arcydzieła w Muzeum w Gliwicach, 

− 16 stycznia - Muzeum uruchomiło stronę internetową "Gliwicki Leksykon 

Historyczny" www.leksykon.gliwice.pl, 
− 17-27 stycznia - ferie w Muzeum, 
− 19 stycznia - pokaz filmu „Portrecista” oraz spotkanie z Anną Dobrowolską -

autorką książki "Byłem fotografem w Auschwitz. Prawdziwa historia Wilhelma 

Brassego", 
− 3 lutego - Cykl wykładów: Dzielnice Gliwic - znaki szczególne. Wykład: 

„Howardowskie dzielnice – Brzezinka, Żerniki i Wilcze Gardło". 

Miejska Biblioteka Publiczna: 

− 14-29 stycznia - ferie w Bibliotece, 
− 26 stycznia – spotkanie autorskie z Anną Goc – autorką książki „Głusza”. 

• Wydarzenia sportowe: 

− 14 stycznia drużyna koszykarzy  Tauron GTK Gliwice rozegrała mecz z MKS  

Dąbrowa Górnicza. Derby Śląska zakończyły się porażką gliwiczan w końcowych 

sekundach meczu: 79:77. 

− 23 stycznia futsalowa drużyna Piasta Gliwice rozegrała pierwszy w 2023 roku mecz 

w Arenie Gliwice. Spotkanie z Gi Malepszy Arth Soft Leszno  zakończyło się 

remisem: 4:4. Natomiast w dniu 29 stycznia w kolejnym meczu w Arenie Piast 
wygrał z Legią Warszawa 9:1. 

− 29 stycznia na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka rozegrano spotkanie 
18. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. W meczu z Jagiellonią Białystok Piast 

Gliwice zremisował 1:1. 

− Zawodniczka GKS „Piast” Emilia Korkus zajęła 6. miejsce indywidualnie w turnieju 
Pucharu Świata juniorów w szpadzie kobiet. Turniej był rozgrywany w dniach 4-5 
lutego w Stambule. Szpadzistka rywalizowała ze 193 najlepszymi zawodniczkami 
z całego świata. 

− Na Mistrzostwach Świata Weteranów w Omanie zawodnik gliwickiego Klubu Tenisa 

Stołowego, Dariusz Steuer zajął wysokie 3. miejsce zdobywając brązowy medal. 
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W  zawodach  uczestniczyło  ok.  1600  osób  z  69  krajów  z  całego  świata,  

a w reprezentacji Polski liczącej 32 osoby znalazło się 3 zawodników KTS Gliwice. 

Inne ważniejsze wydarzenia i informacje: 

• 24 stycznia ruszyły połączenia z Centrum Przesiadkowego do Wrocławia, Rzeszowa 

i Ustrzyk Dolnych. Wcześniej można już było pojechać do Krakowa. Trwają także 

rozmowy z kolejnymi prywatnymi przewoźnikami. 
• Papież Franciszek przyjął rezygnację z kierowania diecezją gliwicką przedstawioną 

przez 75-letniego bp. Jana Kopca i 28  stycznia mianował na to  stanowisko  

ks. Sławomira Odera. Biskup nominat należy do duchowieństwa diecezji toruńskiej, 
gdzie dotychczas kierował stałą formacją duchowieństwa i był sędzią Trybunału 

Diecezjalnego. 
• 29 stycznia na gliwickim Rynku odbył się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Gliwicki sztab na walkę z sepsą zebrał 404 628,29 zł. 
• 4 – 5 lutego odbył się turniej charytatywny „Gramy dla Hospicjum”, zorganizowany 

przez Marco Football Center wraz z Fundacją MarcoPomaga. Inicjatywę pomocy 

podopiecznym Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach wsparło wiele firm 

działających w naszym mieście. Organizatorzy zebrali 91 tys. zł. 

(-) Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 

Załącznik: 

Plik prezentacji Prezydenta Miasta będący integralną częścią niniejszej informacji. 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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	Dotyczyły one głównie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, nieskorzystania z prawa pierwokupu, zbycia, ustanowienia służebności, nabycia oraz użyczenia nieruchomości.
	7 zarządzeń dokonujących zmian w budżecie miasta, w wyniku których plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o łączną kwotę 1.220.828,54 zł, w tym:

