
 
 

 

     

 

       
    

         
     

  

      

        
         

   

             
          
          

          
 

           
           

  

         
          

          
         

         
    

            
         

            
            

               
     

         
          
                 

          
  

           
         
             

  

       
      

          
     

          

        

PM.0057.3.2023 
UM.306922.2023 

Gliwice, 16 marca 2023 r. 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 9 lutego 2023 roku 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 142 zarządzenia wykonawcze, 7 zarządzeń 
organizacyjnych i 1 polecenie służbowe. 

W szczególności: 

50 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Dotyczyły one głównie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, nieskorzystania 

z prawa pierwokupu, zbycia, ustanowienia służebności, nabycia, użyczenia nieruchomości 
oraz publikacji wykazu. 

Ponadto w okresie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 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 940.310,00 zł. W ramach umów możliwa była pomoc 507 
osobom. 

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

dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o łączną kwotę 4.177.354,72 zł, 
w tym: 

• zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o kwotę 4.003.007,15 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. 

• zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 35.000,00 zł w związku z aneksem 
do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, przyznającym dodatkowe środki na prowadzenie punktu 
konsultacyjno-informacyjnego programu pn. „Czyste powietrze”; 

• zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.096,57 zł w tym m.in.: 

− 21.412,57 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, 

− 14.421,00 zł na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby 
ustalania  odszkodowań  za  nieruchomości  przejęte  z  mocy  prawa  pod  drogi  
publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych; 

• zwiększenie planu dotacji celowych z funduszy celowych o kwotę 99.251,00 zł 
z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 8, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 3. 

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Gliwice wynosi: dochody 
1.480.970.379,43 zł, wydatki 1.594.843.658,77 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: 

• 50 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 
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wydano: 

• 61 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

• 69 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

• budowę hali magazynowo - produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz 

infrastrukturą techniczną przy ul. Pszczyńskiej, 

• budowę budynku usługowego (garażowo-biurowego z częścią socjalną) oraz 

zagospodarowaniem terenu na działce budowlanej w rejonie ul. Tokarskiej, 

• budowę dwóch budynków mieszkalno–usługowych z garażami podziemnymi na 54 

miejsca postojowe oraz 22 miejscami postojowymi na poziomie terenu przy ul. Nowy 

Świat i Jana Pawła II, 

• budowę hali magazynowo-usługowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym 18 miejscami parkingowymi przy 

ul. Kujawskiej 100, 

• budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego (59 lokali 
mieszkalnych), dwuklatkowego z podziemnym garażem wielostanowiskowym przy 

ul. Nowy Świat, 

• budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego (61 lokali 
mieszkalnych), z wbudowanym dwupoziomowym garażem (łącznie na 74 miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych) przy ul. Moniuszki i alei Przyjaźni, 

• budowę 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

• 6 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice, 

• 3 informacje o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

• 10 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

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

• 20 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

• 78 zaświadczeń dotyczących ustaleń planu miejscowego, 

• 6 opinii dotyczących m.in. zgodności inwestycji z planem. 

W Wydziale Planowania Przestrzennego obecnie prowadzone jest 25 procedur dotyczących 
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 3 procedury 

dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nowe 

Studium i zmiana Studium). 2 plany zostały uchwalone na poprzedniej sesji i dokumentacja 

planistyczna została przekazana do UW do sprawdzenia pod względem prawnym (plany 

jeszcze nie obowiązują). 

Do Wydziału Planowania Przestrzennego wpłynęły 4 wnioski o sporządzenie lub zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 2 wnioski 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. 
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W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

• tryb podstawowy bez negocjacji na dostawę artykułów higienicznych na potrzeby 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 6 miesięcy, 

• tryb podstawowy bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w ramach 
projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -
Granty PPGR, 

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

2023-2025, 

• tryb podstawowy bez negocjacji na wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz 

z opracowaniem ortofotomapy. 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

• ZDM: 
− Trwają nasadzenia drzew. Od początku bieżącego roku posadzono 438 sztuk. 

Ul. Daszyńskiego - 97 klonów zwyczajnych 'Columnare', ul. Okulickiego - 15 sosen 
czarnych, ul. Słowackiego - 16 platanów klonolistnych, ul. Portowa - 17 platanów 

klonolistnych, ul. Kozielska - 130 wiązów holenderskich kolumnowych, 
ul. Łabędzka - 38 klonów polnych 'Elegant', ul. Łabędzka - 34 grabów pospolitych 

'Fastigiata', ul. Toszecka - 89 wiązów holenderskich kolumnowych, ul. Nad Torami 
- 1 miłorząb japoński. 

• Śląskie Centrum Logistyki: 

− spółka finalizuje realizację inwestycji polegającej na wymianie dotychczasowego 

oświetlenia sodowego przy ul. Portowej 28 na specjalistyczne oprawy LED (347 

sztuk). Modernizacja ma na celu uzyskanie około 50% oszczędności w ilości zużytej 
energii elektrycznej przy zewnętrznym oświetleniu terenu. Dodatkowo, planowane 

do zastosowania inteligentne sterowanie oświetleniem umożliwi jego uruchamianie 

oraz monitorowanie jego pracy za pomocą strony www. Wartość inwestycji opiewa 

na kwotę 570 000,00 zł netto. 
• Śląska Sieć Metropolitalna: 

− spółka zakończyła prace na terenie Radiostacji Gliwice polegające na modernizacji 
masztu Radiostacji Gliwickiej. W ramach modernizacji wykonano: roboty 

budowlane branży elektrycznej - instalacja oświetlenia przeszkodowego, instalacja 

ochrony odgromowej, demontaż zbędnych instalacji elektrycznych 

i teletechnicznych, a także montaż tablic zasilających i licznikowych 
w pomieszczeniach technicznych pod wieżą. 

− w ramach zleconego przez PKM zadania budowy systemu monitoringu stacji 
ładowania wykonano monitoring stacji ładowania w lokalizacjach: ul. Chorzowska, 
ul. Nowy Świat, ul. Czapli. System monitoringu obiektów został wykonany 

w oparciu o wirtualny rejestrator na zasobach Data Center Spółki, która zapewnia 

serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz kontrolę sprawności działania 

systemów rejestracji obrazu. Dodatkowo wybudowano przyłącze światłowodowe 

dedykowane  dla  PKM-u, celem zapewnienia dostępu do internetu 

światłowodowego. 
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Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

• Imprezy kulturalne zrealizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Centrum Kultury Victoria: 

− 10 lutego 2023 r. - Prywatka w Bojkowie - Zakochaj się w kulturze, 
− 11 lutego 2023 r. - Walentynkowy Festiwal Słodkości i Rękodzieła, 
− 12 lutego 2023 r. - W świecie bajki „Bałwany chcą odmiany” – spektakl i warsztaty 

dla rodzin, 
− 19 lutego 2023 r. - Ostatki 2023 - Koncert Zespołu Muzyki Salonowej ELEGANZA, 
− 28 lutego 2023 r. - spotkanie z przedstawicielami gliwickiej kultury: prezentacja 

aplikacji mobilnej wdrażanej przez CK Victoria wraz z możliwością jej 
przetestowania (m.in. w zakresie wprowadzania wydarzeń do kalendarza 

miejskiego), 
− 4 marca 2023 r. - warsztaty tworzenia kartek pop-up z okazji Dnia Kobiet, 
− 5 marca 2023 r. - W świecie bajki: Kopciuszek, 
− 8 marca 2023 r. - Miłość w Paryżu – Koncert z okazji Dnia Kobiet, 
− 12 marca 2023 r. - Wiosna z Fryderykiem: Mateusz Dubiel, Krzysztof Wierciński: 

Talenty chopinowskie, o których się mówi. 

Teatr Miejski: 

− 20 lutego 2023 r. - Teatr od kuchni – Słowo na scenie. Warsztaty dla seniorów  

z aktorem Kornelem Sadowskim, 
− 26 lutego 2023 r. - spektakl „Wszystko w rodzinie” (zaprezentowany 

z wykorzystaniem pętli indukcyjnej oraz napisami i tłumaczeniem na polski język 

migowy w ramach projektu „Teatr w strefie ciszy”) 

− spektakle z Teatralną Opiekunką: 12 lutego 2023 r. - „Wieczór kawalerski”; 26 

lutego 2023 r. -„Wszystko w rodzinie”; 5 marca 2023 r. - „Spin Doktor”. 

Kino studyjne Amok: 

− 12 lutego 2023 r. - Sztuka na ekranie: Tycjan. Imperium barw, 

− 15 lutego 2023 r. - pokaz przedpremierowy: Blisko (rozmowa z psycholożką 

Małgorzatą Jonczy-Adamską), 

− 12 marca 2023 r. - Sztuka na ekranie: Goya. Śladami mistrza. 

Muzeum: 

− 10 lutego 2023 r. - promocja książki „Tamten utracony świat” i spotkanie z jej  

autorką – Aliną Staneczek, 
− 11 lutego 2023 r. - wernisaż wystawy czasowej: W stronę słońca. Gliwickie 

Towarzystwo Fotograficzne 1951-2000, 
− 23 lutego 2023 r. - „Pamięć pogranicza. Opowieści o żydowskim życiu i zagładzie 

na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim” spotkanie z autorami książki Karoliną 

i Piotrem Jakoweńko, 
− 24 lutego 2023 r. - promocja książki „Historia miasta Gliwic. Fragmenty kroniki 

miejskiej” ks. Johannesa Chrząszcza i spotkanie z autorami jej opracowania – 
Sebastianem Rosenbaumem i Bogusławem Traczem, 

− 2 marca 2023 r. - Francuzi-Niemcy-Polacy. Ważniejsze aspekty roku 1920 na 

Górnym Śląsku. Promocja nowej książki wydanej przez Muzeum w Gliwicach i IPN 

w Katowicach pt. „Rok 1920 na Górnym Śląsku. Alianci - kampania plebiscytowa – 
powstanie”. Spotkanie z autorami artykułów i redaktorami tomu. 
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Miejska Biblioteka Publiczna: 

− 17 lutego 2023 r. - Taki jestem – wernisaż wystawy pokonkursowej Fundacji 
Różyczka, 

− 1-28 lutego 2023 r. – wystawa XIII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris, 
− 9 lutego 2023 r. - Komputer bez barier - warsztaty komputerowe dla seniorów, 
− 11 lutego 2023 r. - Oto jest Wenecja – sobotnie spotkanie z książką – warsztaty 

karnawałowe, 
− 15 lutego 2023 r. – rodzinne warsztaty literackie, 
− 3 marca 2023 r. – warsztaty dla młodych pisarzy. 

• Wydarzenia sportowe: 

− 12 marca 2023 r. w ramach 24. kolejki PKO Ekstraklasy na stadionie przy ul. Okrzei 
Piast Gliwice rozegrał mecz z Lechem Poznań. Piast zremisował z Mistrzem Polski 
1:1. 

− 9 marca Tauron GTK Gliwice rozegrał mecz z BM Stal Ostrów Wielkopolski. 
Gliwiczanie wygrali z liderem tabeli Energa Basket Ligi 97:82 Spotkanie zostało 

rozegrane w Arenie Gliwice. 
− W dniach 1 marca oraz 3-4 marca 2023 r. odbył się organizowany przez SPR Sośnica 

Gliwice Sp. z o. o. Memoriał im. Andrzeja Wójcika w piłce ręcznej kobiet. Podczas 

pierwszego dnia memoriału w hali XI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego przy 

ul. Chorzowskiej 5 w Gliwicach rozegrano turniej młodziczek. W turnieju wzięły 

udział drużyny:  SPR  Grunwald  Ruda  Śląska,  SPR  Sośnica  Gliwice,  UKS  6  Polho  

Czuchów, HC Husaria Lubliniec. W dniu 4 marca w turnieju uczestniczyły drużyny 

juniorskie: KS Zgoda Ruda Śląska, KPR Ruch Chorzów, reprezentacja XI LOS 

w Gliwicach oraz drużyna absolwentek XI LOS. 
− Ponadto 3 marca w ramach memoriału zorganizowano gry i zabawy z elementami 

piłki ręcznej dla dzieci z gliwickich przedszkoli oraz szkół podstawowych. 
− W dniach 4-5 marca 2023 r. w Centrum Sportowo – Kulturalnym Łabędź odbył się 

XXXI Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Muszkieter Trophy” zorganizowany 

przez Szermierczy Klub Sportowy „Muszkieter Gliwice”. W turnieju wzięło udział 
około 400 zawodników, którzy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych: 

juniorzy młodsi, młodzicy, dzieci i zuchy. 
− Śląski Związek Tenisa Stołowego w dniach 18-19 lutego 2023 r. zorganizował 

6. Grand Prix Polski Weteranów. W zawodach uczestniczyło 300 zawodników oraz 

zawodniczek w kilku kategoriach wiekowych od 40 do 85 lat. 

Inne ważniejsze wydarzenia i informacje: 

• 11 lutego w Łabędach zorganizowano uroczystości poświęcone pamięci ofiar deportacji 
Ślązaków i Niemców na teren ZSRR, która  miała miejsce w roku 1945. Była to 78.  

rocznica wydarzeń. Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej 
zesłanych na Wschód, a następnie  wzięli  udział  w  mszy  świętej  w  kościele pw. św. 
Jerzego. W imieniu prezydenta Gliwic udział w uroczystościach wzięła 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gliwice Krystyna Sowa. 
• 16 lutego w siedzibie Domu św. Jacka w Sośnicy odbyła się premiera książki „Gliwice-

Sośnica ludzie i miejsca”. Książka została wydana w ramach Gliwickiej Inicjatywy 

Lokalnej 2022 dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach 

i zaangażowaniu radnego Rady Miasta Gliwice Marcina Kiełpińskiego. Książka pod 

redakcją Iwony Pochopień Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 

w Gliwicach jest pracą zbiorową wielu osób, m.in. mieszkańców dzielnicy, miłośników 

historii, kolekcjonerów pamiątek, przedstawicieli lokalnych szkół, parafii, instytucji 
kultury oraz firm. 
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• 23 lutego podczas uroczystej gali w Tarnowie Gliwicka Platforma Partycypacyjna 

DecydujMY razem! została wyróżniona w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania. 
Narzędzie stworzone przez Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zostało 

uznane za jedną z najlepszych praktyk zarządczych samorządów lokalnych w Polsce. 
• 23 lutego ruszył nabór wniosków do XI edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Nabór wniosków potrwa do 16 marca. 
• 1 marca nastąpiło połączenie Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz Centrum Pieczy 

Zastępczej i Wspierania Rodziny, które działają teraz pod wspólnym szyldem OPS 

w Gliwicach. W efekcie w jednej miejskiej jednostce skupionych zostało wiele zadań 

pomocowych, których celem jest zapewnienie jak najlepszego kompleksowego 
wsparcia rodzinom biologicznym i zastępczym. 

• 1 marca w Szpitalu Miejskim nr 4 ruszyła ortopedia dziecięca z 12 łóżkami dla młodych 

pacjentów. 6 marca w Szpitalu Miejskim nr 4 otwarto odnowiony oddział rehabilitacji 
kardiologicznej. 

• 11 – 12 marca w Arenie Gliwice odbyły się 23. Międzynarodowe Gliwice Targi 
Budownictwa, Instalacji, Wnętrz i Odnawialnych Źródeł Energii. Ofertę zaprezentowało 

120  firm.  Podczas  targów  przyznano  nagrody  Śląskiej  Izby  Budownictwa,  dziekana 
Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa i Agencji „Promocja-Targi”. Impreza odbyła się pod patronatem 

honorowym prezydenta Gliwic Adama Neumanna. 
• 11 marca odbyły się święcenia biskupie ks. prałata Sławomira Odera oraz jego ingres 

do gliwickiej katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W imieniu prezydenta Gliwic 

w uroczystości wziął udział pierwszy zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok. 
• 13 marca prezydent Gliwic Adam Neumann wraz z zastępcami wziął udział w spotkaniu 

z władzami Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tematem spotkania była dobra 

współpraca miasta z uczelnią, a w szczególności: rozwój gospodarczy miasta, rozwój 
kapitału ludzkiego (oferta kształcenia) oraz oferta kulturalna i atrakcyjność miasta dla 

mieszkańców – studentów. 

Apele Rady Miasta Gliwice: 

• Uchwała nr XLIV/912/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2023 r. 
w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia dotyczącego sytuacji finansowej Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych 

„Hospicjum” w Gliwicach. Rada Miasta Gliwice postulowała o: 

1) wzrost wyceny punktu kontraktowego adekwatnie do potrzeb, 
2) sukcesywne podwyższanie wyceny o wskaźnik inflacji, 
3) zniesienie limitów świadczeń, 
4) poprawę kondycji finansowej Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum. 

Na apel Prezydenta i Radnych w sprawie hospicjum odpowiedziało Ministerstwo 

Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. W piśmie ministerstwa wskazano jakie 

działania skutkujące zwiększeniem środków przeznaczanych na świadczenia w opiece 

paliatywnej i hospicyjnej podejmowały Ministerstwo Zdrowia, NFZ, a także Agencja 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poprzez aktualizację wycen świadczeń. 

Instytucje podejmowały w ostatnim czasie następujące działania: 

1) Od 1 kwietnia 2022 r., nastąpił wzrost finansowania placówek medycznych, który 

zgodnie z obliczeniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
(AOTMiT) oszacowano na 4,5% w stosunku do roku 2021. 

2) Budżet NFZ przeznaczony na opiekę paliatywną i hospicyjną zwiększył się o ponad 

84,18 mln zł (zmiana planu finansowego NFZ na 2022 r. zatwierdzona w dniu 28 

marca 2022 r.). 
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3) NFZ systematycznie podnosi ceny jednostek rozliczeniowych w poszczególnych 

zakresach świadczeń oraz aktualizuje wyceny świadczeń gwarantowanych 

na podstawie planu taryfikacji AOTMiT. 
4) Wartość umowy hospicjum w 2022 r. została dwukrotnie podwyższona (kwiecień 

i lipiec 2022). W okresie styczeń-listopad 2022 r. umowa Stowarzyszenia 

Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach wzrosła o kwotę 921 318,05 zł, 
co stanowi 16,59% w stosunku do wartości umowy pierwotnej. 

5) Na rok 2023 r. wartość pierwotna umowy hospicjum wynosiła 7 952 894,94 zł. 
W związku z poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. aneksowano 

umowę o kwotę 874 935,18 zł, co stanowi kwotę 8 827 830,12 zł. 
6) NFZ planuje zmienić sposób rozliczania świadczeń poradni medycyny paliatywnej, 

polegający na wyodrębnieniu świadczeń realizowanych na miejscu w poradni lub 

w domu pacjenta. 

Istotną  informacją  jest,  że  od  1  lutego  2023  r.  nastąpił  wzrost  o  12%  ceny  

jednostkowej świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. AOTMiT rozpoczął 
procedurę ponownej wyceny świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, co daje 
nadzieję na poprawę sytuacji finansowej Hospicjum. 

Niestety problem polega na tym, że zmiany w finansowaniu nie nadążają za wzrostem 
cen towarów i usług oraz ustawowo wprowadzonym wzrostem wynagrodzeń 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ponad 90 procent wartości 
kontraktu hospicjum to środki, które pochłaniają wynagrodzenia (w styczniu 2023 r. 
było  to  92%  wartości  kontraktu). Kwota, która pozostaje nie pozwala na pokrycie 

bieżącej działalności. 

W ubiegłym roku dokonano zmian w sposobie rozliczania z NFZ, do czerwca 2022 r. 

podwyżki dla personelu były rozliczane za pomocą współczynników korygujących 

wypłacanych odrębnie. Od lipca 2022 r. podwyżki zostały włączone do sumy kontraktu, 
w związku z czym podwyżka wartości umowy, nie jest tak wysoka jak mogłoby się  

wydawać. 

Po analizie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum przychodów i kosztów 

za styczeń 2023 r., koszty prowadzenia działalności leczniczej są wyższe 

od przychodów z NFZ o prawie 70 tys. zł 

(-) Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 

Załączniki: 

1. 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, użyczenia nieruchomości oraz publikacji wykazu.
	14 zarządzeń dokonujących zmian w budżecie miasta, w wyniku których plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o łączną kwotę 4.177.354,72 zł, w tym:

