
PM.0057.8.2022 
UM.1133505.2022 

 1 

Gliwice, 10 listopada 2022 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 6 października 2022 roku 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 172 zarządzenia wykonawcze, 
1 zarządzenie organizacyjne oraz 1 polecenie służbowe. 

W szczególności: 

76 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Dotyczyły one głównie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, ustanowienia 
służebności, nabycia, nieskorzystania z prawa pierwokupu, użyczenia, zbycia, zamiany lub 
wynajęcia oraz opublikowania wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

Ponadto w okresie od 1 października 2022 r. do 31 października 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 w październiku br. wyniosła 1.151.150,00 zł. W ramach umów możliwa była pomoc 
536 osobom. 

12 zarządzeń dokonujących zmian w budżecie miasta, m.in.: 

• przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 10.300,00 zł i zwiększenia 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie na opłatę sądową od pozwu w sprawie 
wyegzekwowania kar umownych, dotyczących zakończonej inwestycji pn. „Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orląt Śląskich 25 – modernizacja boisk szkolnych”; 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 46.115,00 zł 
na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej; 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 1.128.978,12 zł na: 

− zapłatę opłaty egzekucyjnej w związku z prowadzonym przez komornika 
postępowaniem egzekucyjnym w sprawie z powództwa Skarbu Państwa o wydanie 
nieruchomości (2.000,00 zł), 

− zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za 2022 rok (43.683,00 zł), 

− zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 
oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych 
w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022 r. (78.613,38 zł), 

− realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych 
z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji 
kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków 
świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (121,00 zł), 

− opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(117.000,00 zł), 

− realizację zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy 
o pomocy społecznej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 
na obsługę zadania (15.702,00 zł), 
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− opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 
w związku z art. 86 ust 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (360.396,80 zł), 

− realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 
na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (342.795,00 
zł), 

− zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez miejski 
zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (23.838,00 zł), 

− finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (38.802,00 zł), 

− bieżącą działalność Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej 
(50.000,00 zł), 

− realizację zadań związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego 
w Katowicach przez Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
(11.844,00 zł), 

− wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne 
inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (6.609,94 zł), 

− realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających 
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (2.157,00 zł), 

− realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i wydawaniem zezwoleń (14.633,00 zł),  

− obsługą zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami 
(14.752,00 zł), 

− podwyższenie od 1 lipca br. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 
wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (6.031,00 zł); 

• zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 5,63 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 
energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi 
zadania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 
oraz art. 15 ustawy o dodatku osłonowym; 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej o kwotę 99.463,00 zł na realizację przedsięwzięcia 
pn. „Poznaj Polskę” w ramach którego planowana jest organizacja wycieczek szkolnych 
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 

• zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 43.000,00 zł 
na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w celu zapewnienia lokali 
mieszkalnych dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny; 

• zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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o kwotę 4.450,00 zł na obsługę punktu informacyjnego w urzędzie, w ramach 
realizowanego rządowego programu „Czyste powietrze”;  

• zwiększenie planu dotacji celowych z funduszy celowych – Fundusz Pracy o kwotę 
34.730,00 zł na realizację robót publicznych w placówkach oświatowych; 

• zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o kwotę 3.866.829,51 zł 
z przeznaczeniem na: 

− zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej 
konfliktem wojennym Ukrainy na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa (1.195.540,00 zł), 

− wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł 
obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (15.300,00 zł),  

− wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania 
(886.712,00), 

− nadanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL (6.346,16 zł) oraz wykonanie zdjęć 
osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL (12.513,00 zł), 

− wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy (900,00 zł), 

− wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy (1.631,00 zł), 

− zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (13.108,00 zł), 

− wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania 
(135.000,00 zł), 

− stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (40.000,00 zł), 

− ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy (598,35 zł), 

− realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, 
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 
(1.550.378,00 zł), 

− zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego mającego pod opieką 
więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy (3.306,00 zł), 

− realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 
na rzecz obywateli Ukrainy (5.497,00 zł). 

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Gliwice wynosi: dochody 
1.588.366.681,72 zł, wydatki 1.836.737.998,82 zł.  

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej przyjęto: 

• 125 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

• 337 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

• 66 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

• budowę dwóch budynków biurowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
budową 181 miejsc postojowych, w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych przy 
ul. Bojkowskiej, 
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• rozbudowę istniejącego budynku szpitala w ramach inwestycji: "Modernizacja 
istniejącej izby przyjęć w celu wyodrębnienia strefy triażu i poczekalni dla pacjentów 
w związku z covid-19 w budynku przy ul. Kościuszki 29", 

• przebudowę ul. Portowej polegającą m.in. na: budowie ścieżki pieszo-rowerowej, 
budowie chodników, budowie ścieżki rowerowej, przebudowie zatoki autobusowej, 
przebudowie zjazdów publicznych, 

• budowę zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (140 lokali 
mieszkalnych) przy ulicy Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą m.in. 
149 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

• budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Bojkowskiej 43, 

• budowę wiaty magazynowej na stłuczkę szklaną na terenie zakładu produkcyjnego 
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o. wraz z budową placu 
manewrowego, rozbudową i przebudową instalacji wewnątrzzakładowych w rejonie 
ul. Okrężnej, 

• budowę 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

Wydano 5 decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjęto 13 zgłoszeń robót budowlanych 
na wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłami dla celów grzewczych. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

• 18 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

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

• 29 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

• 56 zaświadczeń dotyczących ustaleń planu miejscowego, 

• 4 informacje o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

• 7 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice. 

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 100.000,00 zł. Dochód z renty planistycznej w okresie 
sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. wynosi 4.694,00 zł. 

W  Wydziale Planowania Przestrzennego obecnie prowadzone są 24 procedury dotyczące 
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 3 procedury 
dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nowe 
Studium i zmiana Studium). 

Zmiana studium dla obszaru składowiska odpadów została  sprawdzona  pod względem 
prawnym przez Nadzór Urbanistyczny. 

Do Wydziału Planowania Przestrzennego wpłynęły 1 wniosek o sporządzenie lub zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 4 wnioski o wydanie opinii 
w sprawie projektu robót geologiczno-inżynierskich, 4 wnioski o wydanie opinii w sprawie 
prowadzonych postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
2 wnioski o wydanie opinii w sprawie opracowań urbanistycznych sporządzonych przez 
samorząd województwa i gminy sąsiednie. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na obsługę geodezyjną Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w roku 2022/2023, 
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• postępowanie w ramach umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej 
na terenie Miasta Gliwice w zakresie części I (ul. Kozielska), 

• zamówienie z wolnej ręki na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego 
stanowiącego własność TAURON Nowe Technologie S.A. i mieszaną  na lata 2022/2023, 

• zamówienie z wolnej ręki na rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej 
o nowe funkcjonalności. 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

• Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego: 
− „Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25 - 

wykonanie węzła cieplnego - w systemie zaprojektuj i wybuduj” - odbiór końcowy 
zadania odbył się 12.10.2022 r. Zakres inwestycji obejmował wykonanie 
dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych 
z wykonaniem węzła cieplnego o mocy 120 kW na cele c.o. Koszt ogólny zadania 
wyniósł 45.083,37 zł brutto. 

− „Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem 
gazowym (2)” - odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 25.10.2022 r. Zakres 
inwestycji obejmował przebudowę istniejącej kotłowi węglowej na kotłownię gazową 
wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych. Koszt ogólny zadania 
wyniósł 619.726,45 zł brutto. 

− „Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera” - odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 
3.11.2022 r. Zakres inwestycji obejmował rozbudowę parkingu z budową drogi 
dojazdowej i przeciwpożarowej na parking, przebudowę zjazdu i chodnika, budowę 
instalacji elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, budowę szafy oświetleniowej 
wraz z zasilaniem, budowę przyłącza kanalizacji deszczowej oraz instalacji 
kanalizacji deszczowej w tym zabudowa zbiornika retencyjnego, separatora 
substancji ropopochodnych i regulatora przepływu. Koszt ogólny zadania wyniósł 
869.297,06 zł brutto. 

− „Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół działki nr 
2102/1, obręb Sośnica” – zadanie realizowane w ramach Gliwickiej Inicjatywy 
Lokalnej. Odbiór końcowy zadania odbył się 3.11.2022 r. Zakres inwestycji po 
stronie Miasta obejmował budowę chodnika oraz utwardzenie terenu pod pięć miejsc 
postojowych na działce nr 2102/1, obręb: Sośnica. Koszt ogólny zadania wyniósł 
118.009,15 zł brutto. 

− „Utwardzenie nawierzchni parkingu i wjazdu przy Starej Szkole” – zadanie 
realizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Odbiór końcowy 
zadania odbył się w dniu 3.11.2022 r. Zakres inwestycji obejmował wykonanie 
utwardzenia terenu płytami ażurowymi przy budynku Stowarzyszenia Rozwoju 
Czechowic (Starej Szkoły) zlokalizowanego na terenie działki nr 275, obręb 
Czechowice Zachód, przy ul. Nad Łąkami 1 w Gliwicach. Koszt ogólny zadania 
wyniósł 69.315,19 zł brutto. 

• ZDM: 
− 24 października odbył się odbiór końcowy zadania "Rozbudowa ulicy Biegusa 

poprzez budowę jej przedłużenia". Koszt zadania to 2.235.397,91 zł brutto. 
W ramach inwestycji wybudowany został odcinek drogi pomiędzy ul. Biegusa 
(od końca nawierzchni asfaltowej), a zachodnią obwodnicą miasta długości ok. 190 
m, fragment ul. Pelikana o długości ok. 59 m, wyremontowany został odcinek 
ul. Biegusa (ok. 68 m od skrzyżowania z ul. Wilgi do końca nawierzchni asfaltowej) 
wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż osiedla "Nowy Sikornik" oraz 
chodnik na pozostałym odcinku, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, 
przebudowano infrastrukturę podziemną w zakresie kolidującym z projektowanym 
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układem drogowym. Łączna długość odcinka objętego inwestycją to 315,87 m. Przy 
okazji wybudowano zatokę autobusową na potrzeby podniesienia standardu życia 
mieszkańców osiedla i skomunikowania z resztą miasta. 

• MZUK: 
− rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. H. Bienka. Koszt inwestycji (GBO): 

80.450,00 zł, 

− budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jasnej. Koszt inwestycji: 525.621,80 zł, 

− modernizacja przepompowni ścieków na terenie schroniska dla zwierząt. Koszt 
inwestycji: 24.452,40 zł, 

− modernizacja pomieszczenia gospodarczego kortów tenisowych przy ul. Kosynierów 
w Gliwicach. Koszt inwestycji: 39.360,00 zł, 

− modernizacja budynku biurowo-administracyjnego Zarządu Cmentarzy 
Komunalnych przy ul. Kozielskiej 120. Koszt inwestycji: 2.483.636,49 zł, 

− monitoring hali „Staler” na terenie giełdy samochodowej w Gliwicach. Koszt 
inwestycji: 12.966,81 zł. 

• PKM: 

− Spółka realizuje umowę zawartą 20.09.2022 r., której przedmiotem jest dostawa 
oraz montaż 99 systemów kontroli trzeźwości kierowcy w autobusach. Termin 
realizacji umowy przypada na 30.11.2022 r.  

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

• Imprezy kulturalne zrealizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Centrum Kultury Victoria: 

− 6 października 2022 r. - Spotkanie z dr Bogusławem Traczem „Atlas Górnego Śląska 
1919-1922. Wybór źródeł kartograficznych” – organizatorzy: CK Victoria 
i Stowarzyszenie GTW; 

− 6 października 2022 r. - Janusz Szrom & Friends – Zaucha; 

− 12 października 2022 r. – Wernisaż Wystawa Międzynarodowego Pleneru 
Malarskiego „Moje Miasto” – Gliwice 2022. Organizatorzy: Związek Polskich 
Artystów Plastyków Okręg Gliwicko – Zabrzański oraz CK Victoria; 

− 15 października 2022 r. - Hałas Miasta vol. 8. Organizatorzy: Stowarzyszenie Cała 
Naprzód, CK Victoria; 

− 16 października 2022 r. - Podwieczorki muzyczne w Willi Caro spotkanie 
dziewięćdziesiąte trzecie: Recital mistrzowski, Beata Bilińska – fortepian. 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych, Muzeum w Gliwicach, 
Centrum Kultury Victoria; 

− 20 października 2022 r. - koncert z cyklu „Czwartek jazzowy z gwiazdą” – Piotr 
Schmidt International Quintet feat. Krzysztof Herdzin – Komeda Unknown 1967. 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club oraz Centrum Kultury 
Victoria; 

− 22 października 2022 r. - PUNK GENERATION 2022. Organizator: Stowarzyszenie 
GTW przy wsparciu Centrum Kultury Victoria w Gliwicach; 

− 23 października 2022 r. - Otwarty Salon Muzyczny Gliwice 2022. Organizatorzy: 
Centrum Kultury Victoria oraz Agencja Artystyczna WENA; 
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− 24 października  i 7 listopada 2022 r. - Warsztaty literackie z udziałem Krzysztofa 
Siwczyka. Organizatorzy: Centrum Kultury Victoria oraz Stowarzyszenie Klub 
Inicjatyw Kulturalnych; 

− 28 października 2022 r. - Koncert „Był taki ktoś…” - Muzyczne wspomnienie polskich 
artystów; 

− 7 listopada 2022 r. - Cygańskie Zaduszki. 

Teatr Miejski oraz Kino studyjne Amok: 

− 6 października 2022 r. - Sztuka na ekranie: Napoleon. W imię sztuki; 
− 15 października 2022 r. - Festiwal All’improvviso: Andre Lislevand, Hanane 

Ensemble; 
− 22 października 2022 r. - VIII Wieczór Teatromana: Ożenek, Mikołaj Gogol, reż. 

Paweł Aigner; 
− 22 października 2022 - Metropolitan Opera na żywo sezon 2022-2023: MEDEA Luigi 

Cherubini; 
− 23 października 2022 r. - Spektakl z Teatralną Opiekunką: Ożenek, Mikołaj Gogol, 

reż. Paweł Aigner; 
− 29 października 2022 r. - Spektakl z Teatralną Opiekunką: Kartoteka, Tadeusz 

Różewicz, reż. Paweł Szkotak; 
− 30 października 2022 r. - Popołudnie Małego Teatromana: Tuwim dla dzieci, 

na podstawie tekstów Juliana Tuwima, reż. Jerzy Jan Połoński; 
− 30 października 2022 r., Frankenstein retransmisja NT London, Halloween; 
− 5 listopada 2022, Metropolitan Opera na żywo sezon 2022-2023: Traviata Giuseppe 

Verdi. 

Muzeum: 

− 8 października 2022 r. - Finisaż: „Wojciech Siudmak. Uniwersum”; 

− 14 października 2022 r. - Promocja katalogu „100-lecie Plebiscytu i Trzeciego 
Powstania Śląskiego” połączona z wykładem autora – Damiana Recława; 

− 21 października 2022 r. - Otwarcie wystawy: „Kolor i forma. Sztuka dwudziestolecia 
międzywojennego z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie”; 

Miejska Biblioteka Publiczna: 

− 10 października 2022 r. - Magdalena Grzebałkowska - spotkanie autorskie; 

− 14 października 2022 r. - Haczyk - Gliwickie Spotkania Literackie w Biblioforum; 

− 17 października – 15 listopada 2022 r. - Piękno codzienności - wystawa fotografii 
krajobrazowej Macieja Goryla; 

− 18 października 2022 r. - Barbara Gawryluk – spotkanie autorskie dla dzieci; 

− 18 października 2022 r. - Anna Kamińska - spotkanie autorskie; 

− 24 października 2022 r. - Górskie fascynacje – spotkanie autorskie. 

• Wydarzenia sportowe: 

− W październiku w Arenie Gliwice odbyły się mecze Mistrzostw Świata w Siatkówce 
Kobiet. 11 października w ćwierćfinałach zmierzyły się USA z Turcją (wynik 3:0) 
oraz Polska z Serbią (wynik 2:3). Warto zauważyć, że mecz Polek obserwowało 
z trybun prawie 8 tysięcy widzów. Natomiast w środę 12 października w Gliwicach 
rozegrany został mecz półfinałowy, w którym Serbki pokonały Stany Zjednoczone 
3:1. 
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− 12 października podczas uroczystej gali, która odbyła się w Arenie Gliwice, 
prezydent Gliwic Adam Neumann uhonorował nagrodzonych w dziedzinie sportu, 
wręczając nagrody i wyróżnienia 86 utalentowanym zawodnikom, trenerom oraz 
innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej. 

− 22 października, po raz 8 w Gliwicach wystartował PKO Półmaraton Gliwicki 
organizowany przez Fundację Bieg Rzeźnika. Start biegu miał miejsce na gliwickim 
Rynku, natomiast meta zlokalizowana była w Arenie Gliwice. Impreza z roku na rok 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem biegaczy. W tym roku w biegu 
głównym na dystansie 21 km, biegu na 10 km oraz marszu nordic walking wzięło 
łącznie udział ok. 1300 osób, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami. Przy Arenie 
Gliwice zorganizowano natomiast biegi dla dzieci w pięciu kategoriach wiekowych, 
w których wzięło udział około 500 uczestników. 

− W dniach 25-28 października drużyna futsalowego Piasta rozegrała w Kosowie drugi 
turniej eliminacyjny, którego stawką był awans do trzeciej fazy rozgrywek Ligi 
Mistrzów. W pierwszym meczu podopieczni Orlando Duarte pokonali mistrza 
Białorusi, w kolejnym wygrali z mistrzem Kosowa (gospodarzem turnieju), 
a w ostatnim zwyciężyli z drużyną mistrza Danii. Tym sposobem gliwiczanie 
wywalczyli awans do tzw. „Elite Round” czyli najlepszej szesnastki drużyn w Europie, 
w której występują takie znane drużyny jak Barcelona czy Sporting Lizbona. 

Inne ważniejsze wydarzenia i informacje: 

• Ryszard Reszke Skarbnik Miasta Gliwice zmarł 15 października br. Miał 67 lat. 
Odpowiadał za prawidłowe gospodarowanie miejskimi finansami, w tym za nadzór nad 
realizacją budżetu miasta. Jego fachowa wiedza, zaangażowanie i pracowitość 
przyczyniły się do wypracowania bardzo dobrej kondycji finansowej Gliwic, dzięki 
czemu miasto mogło realizować ambitny program inwestycyjny. Był wielokrotnie 
nagradzany, w 2022 roku podczas kongresu Perły Samorządu, został wybrany 
skarbnikiem pięciolecia w kategorii miast na prawach powiatu powyżej 120 tys. 
mieszkańców. 

• W Gliwicach wydano ok. 5300 decyzji o wypłatę dodatku węglowego. Miasto Gliwice 
podjęło się zadania zakupu i sprzedaży węgla dla gliwiczan zgodnie z ustawą z dnia 27 
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych. Trwają ustalenia z Polską Grupą Górniczą S.A. w celu organizacji możliwie 
najszybszej dystrybucji węgla dla gliwiczan. 

• W trosce o najbardziej potrzebujących mieszkańców Gliwic (osoby samotne, 
wykluczone cyfrowo, niesamodzielne i znajdujące się pod stałą opieką Ośrodka Pomocy 
Społecznej) Miasto Gliwice współpracuje już z Polską Grupę Górniczą S.A. w zakresie 
zaopatrzenia tych osób w węgiel. Wstępne szacunki wykazały, że pomocy takiej 
wymagać będzie jedynie 10 osób na terenie miasta. 

• Miasto Gliwice pozyskało 3 granty z PFRON na łączną kwotę ponad 0,5 mln zł, na 
realizację projektów zwiększających dostępność usług publicznych i oferty kulturalnej 
dla osób ze szczególnymi potrzebami: 

− Projekt „Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich 
jednostkach organizacyjnych”. Realizacja projektu znacząco zwiększy dostępność 
w miejskich jednostkach organizacyjnych. Umożliwi likwidację istniejących barier 
architektonicznych oraz zakup i montaż urządzeń wspomagających wzrok i słuch. 
Projekt jest realizowany w ramach projektu PFRON „Dostępny Samorząd – granty”. 
Wysokość pozyskanego dofinansowania 216 tys. zł. 

− Projekt „Biblioteka łączy”. Projekt będzie realizowany przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w ramach projektu PFRON „Kultura bez barier”. Wysokość pozyskanego 
dofinansowania 187 tys. zł. 
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− Projekt „Teatr w świecie ciszy”. Projekt będzie realizowany przez Teatr Miejski 
w ramach projektu PFRON „Kultura bez barier”. Wysokość pozyskanego 
dofinansowania 156 tys. zł. 

• 13 października opublikowano wyniki X edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
2023. Do realizacji wybrano 69 projektów (68 dzielnicowych i 1 ogólnomiejski) 
na łączną kwotę 8,33 mln zł. Oddano 35 452 ważnych głosów. 

• W dniach 12 – 13 października podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów 
ogłoszono najnowsze rankingi Pisma Samorządowego WSPÓLNOTA. Miasto Gliwice 
zajęło dwa trzecie miejsca w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu liderów 
inwestycji samorządowych 2019 – 2021 i rankingu wykorzystania przez samorządy 
środków europejskich. 

• Spółka ZBM II TBS złożyła wnioski w zakresie aktualizacji kwot finansowego wsparcia 
z Funduszu Dopłat BGK, w ramach realizowanej inwestycji mieszkaniowej przy 
ul. Dworskiej (etap II i III - budynki B1 i C1 oraz B2 i C2). Ubieganie się o dodatkowe 
wsparcie finansowe dla inwestycji możliwe było z uwagi na wejście w życie w dniu 
10.08.2022 r. zmian do ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu 
niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, a co za tym idzie możliwością jednorazowej 
aktualizacji kwoty dofinansowań w przypadku wzrostu przewidywanych kosztów 
przedsięwzięć inwestycyjnych (wybór oferty przekraczającej zakładany uprzednio 
pułap kosztowy). Wnioski zostały pozytywnie zakwalifikowane przez BGK do udzielenia 
podwyższonego wsparcia. 10.10.2022 r. Prezydent Miasta podpisał stosowne aneksy 
w tym zakresie, a dodatkowe wsparcie opiewające na łączną kwotę 4.280.832,36 zł 
planowane jest do uruchomienia jeszcze w tym roku. 

• Śląska Sieć Metropolitalna - 5.10.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, 
w którym oddalona została skarga kasacyjna Wojewody Śląskiego od wyroku WSA 
w Gliwicach z dnia 18.03.2021 r. uchylającego rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym 
Wojewoda stwierdził nieważność uchwały nr XX/397/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
22.10.2020 r. dotyczącej wyboru i formy prowadzenia zadań własnych gminy 
w zakresie informatyzacji działalności związanej z realizacją zadań publicznych. Wyrok 
jest prawomocny. Uchwała jest ważna i skuteczna, gdyż rozstrzygnięcie nadzorcze 
zostało prawomocnie uchylone. Dodatkowo Spółka otrzymała pozytywną ocenę 
audytora w zakresie prowadzenia zadania z zakresu promocji miasta na podstawie 
uchwały o powierzeniu zadania. 

 

(-) Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 

 

 

 

Załącznik: 

Plik prezentacji Prezydenta Miasta będący integralną częścią niniejszej informacji. 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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