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Gliwice, 27 sierpnia 2020 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 30 lipca 2019 roku. 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 88 zarządzeń wykonawczych, 5 zarządzeń 
organizacyjnych i 1 polecenie służbowe. 

W szczególności: 

26 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

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

7 Zarządzeń Prezydenta Miasta dokonujących zmian w budżecie miasta, m.in.: 

 przeniesienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w wysokości 154.424,00 zł 
i zwiększenie w dziale 852 – Pomoc społeczna, na podwyżki płac pracowników 
oraz 3 dodatkowe etaty w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; 

 przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 67.200,00 zł i zwiększenie 
w dziale 852 – Pomoc społeczna, na wkład własny w realizację zadania w ramach 
resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Opieka 
wytchnieniowa; 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 757.750,00 zł na realizację 
projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  
COVID-19; 

 zwiększenie o kwotę 157.500,00 zł środków z: 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na dofinansowanie 
budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 (125.000,00 zł), 

 Państwowego Funduszu Pracy na obsługę zadań określonych w art 15zzb-15zze ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (125.000,00 zł), 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na obsługę przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej, modułu III programu pn. Pomoc osobom 
niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi (7.500,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 46.622,32 zł, na: 

 realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (31.056,00), 

 sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji 
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium 
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (8.309,32 zł), 
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 zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za okres 12 miesięcy 2020 r., z wyrównaniem 
od 1 stycznia (6.948,00 zł),  

 realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (309,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania realizowane na mocy porozumień 
z organami  administracji rządowej o kwotę 22.380,00 zł, na działania określone w art. 18 
ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane 
do społeczności romskiej, w związku z Programem integracji społeczności romskiej 
w Polsce na lata 2014-2020. 

W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.451.518.909,25 zł a plan wydatków 
1.706.528.876,16 zł. 
 
W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej: 

przyjęto: 

 29  zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

 66 zaświadczeń o samodzielności lokali, 
 155 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
W tym m.in. pozwolenia na: 

 budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (132 lokale mieszkalne) 
z lokalami usługowymi, podziemnymi garażami na 117 miejsc postojowych, oraz 31 
naziemnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Daszyńskiego,  

 budowę hali produkcyjnej z częścią biurowo - socjalną przy ul. Bojkowskiej 37R, 
 budowę hangaru lotniczego z częścią ekspozycyjno-biurowo-socjalną z niezbędnym 

zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej, 
 budowę budynku biurowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy  

ul. Łabędzkiej, 
 budowę budynku wielorodzinnego (19 lokali mieszkalnych) z podziemnym garażem na 

11 miejsc postojowych oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Nowy Świat 37, 
 przebudowę i rozbudowę budynku szkoły w celu adaptacji pomieszczeń parteru  

z przeznaczeniem na sześciooddziałowe przedszkole, budowa placu zabaw oraz obiektów 
małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Okrzei 16, 

 budowę 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

 1 decyzja w sprawie opłaty planistycznej (umorzenie) 

 16 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

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

 27 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

 46 zaświadczeń dot. ustaleń planu miejscowego, 

 12 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

 1 zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego mpzp miasta Gliwice. 
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Plan na paragrafie 0490 wynosi: 96 802,00 zł.  

Dochód z renty planistycznej w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 
2020 r. wynosi 154 340,84 zł. 

W  Wydziale PP  obecnie prowadzonych jest 13 procedur planistycznych, w tym: 

 dwa plany są po wyłożeniu do publicznego wglądu:  miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nowy Świat 
i przedłużenia ulicy Kosów, z wyłączeniem fragmentu południowego oraz miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt Śląskich – obydwa ww. plany są 
przygotowywane do uchwalenia; 

 jeden plan jest po uzgodnieniach zewnętrznych, na etapie przygotowywania do wyłożenia 
do publicznego wglądu -  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie 
ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej; 

 jeden plan jest w trakcie uzgodnień zewnętrznych - miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie 
węzła autostradowego "Gliwice-Sośnica"; 

 jeden plan jest na etapie sporządzania koncepcji - miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska; 

 pozostałe są na etapie opracowania projektu. 

W okresie od 23 lipca 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r. wpłynęły 2 wnioski o sporządzenie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 3 wnioski o zmianę 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 
W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

 zamówienie z wolnej ręki na świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach usług 
pocztowych,  

 przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
odwodnienia w ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej, 

 przetarg nieograniczony na modernizację obiektu - utworzenie placu naukowo 
sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 32 w Gliwicach, 

 przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej - Termomodernizacja 
budynku przy ul. Konstantego Damrota 10B, 

 5 przetargów nieograniczonych na 5 części zadania - wykonanie dokumentacji 
projektowej dla odwodnienia poszczególnych ulic: od ul. Łabędzkiej do Parku 
Szwajcaria; ul. Zachodnia - ul. Słoneczna; ul. Jesienna; ul. Odlewników; ul. Metalowców. 

Zakończone inwestycje: 

 21 sierpnia o godzinie 15:00 otwarto dla ruchu zmodernizowany odcinek ulicy Zabrskiej. 
Roboty drogowe prowadzone były przez ok. 7 miesięcy. Inwestycja rozpoczęła się od 
demontażu torowiska. Prace poprawiły nie tylko stan nawierzchni jezdni 
i chodników - ulica zyskała także odcinek drogi dla rowerów. Wybudowano również dwie 
nowe zatoki autobusowe i miejsca postojowe. Na 350 metrowym odcinku drogi 
przebudowane zostało oświetlenie uliczne i wymieniono infrastrukturę podziemną. 
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Jesienią, na odcinku ul. Zabrskiej przeprowadzone zostaną nasadzenia. Ulicę zdobić będą 
m.in. głogi i tawuły. Koszt remontowanego odcinka wyniósł ok. 5,5 mln zł. 

 Kolejna gliwicka szkoła ma nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe. 
Zmodernizowany kompleks sąsiadujący z Centrum Kulturalno-Sportowym „Łabędź” przy 
ul. Partyzantów został 12 sierpnia oficjalnie oddany do użytku. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 1,7 mln zł. Pieniądze pochodziły z miejskiego budżetu. 

 Na terenie placu zabaw znajdującym się w Parku Chopina, Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych zamontował huśtawkę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. 
Specjalistyczne urządzenie, pozwala na bezpieczną zabawę bez konieczności schodzenia 
z wózka. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na dzieci bawiące się na pobliskim placu 
zabaw, teren wokół huśtawki został ogrodzony. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne: 

W związku z koniecznością dalszego ograniczania bezpośrednich kontaktów, Miasto Gliwice, 
instytucje kultury i część stowarzyszeń organizuje szereg wydarzeń w formule online. 
Przy ograniczonej liczbie uczestników oraz w odpowiednim reżimie sanitarnym dodatkowo 
organizowane są także wydarzenia „na żywo”. 

 Od 1 sierpnia powróciło do działalności „na żywo” - Kino Studyjne AMOK. 

 Równolegle widzowie filmowi mogą korzystać z platformy kin studyjnych - 
MOJEeKINO.PL, do której Kino studyjne Amok przystąpiło. Za pomocą platformy, 
widzowie kina Amok mogą oglądać filmy w domowym zaciszu. Podobnie jak w kinie 
tradycyjnym repertuar jest cyklicznie zmieniany, ale także wzbogacany o wydarzenia 
dodatkowe – spotkania z twórcami, warsztaty, pokazy edukacyjne, a nawet festiwale 
filmowe. 

 11, 12 i 14 sierpnia, na małej scenie Teatru Miejskiego odbył się spektakl "Mała Syrena" w 
reż. Martyny Majewskiej (spektakl dla widzów od 8 lat). 

 Do 4 października 2020 r. w Ruinach Teatru Victoria przy alei Przyjaźni 18 można 
obejrzeć wystawę pt. "Oazy wolności. Niezależny ruch wystawienniczy w latach 80." 
Wystawa zorganizowana została przez Muzeum w Gliwicach. 

 16 sierpnia, w parku Chopina odbyła się IV edycja przedsięwzięcia plenerowego 
pn. Elleganza z cyklu "Otwarty Salon Muzyczny". Koncert zorganizowany został przez 
Fundację Gliwickiej Orkiestry Kameralnej. 

 7, 14 i 21 sierpnia, w godzinach 19:00 - 21:30 z okien Stacji artystycznej Rynek 
mieszkańcy usłyszeli muzykę. Projekt nazwany „Stacja GRA! Czyli koncert z okien Stacji 
na gliwickim Rynku!” przeprowadzony został przez Stowarzyszenie GTW. 

 W wakacyjnym numerze magazynu Travel Polska (lipiec/sierpień 2020) ukazał się 
materiał prezentujący najważniejsze atrakcje turystyczne Gliwic. Z uwagi na sytuację 
pandemii było to specjalne wydanie tego magazynu, które miało zachęcić czytelników 
do turystyki krajowej. W wydaniu tym zaprezentowano gliwicki Rynek, Palmiarnię oraz 
symbol miasta - Radiostację. Zareklamowano również naszą stronę visit.gliwice.eu, na 
której można znaleźć wiele cennych informacji na temat innych interesujących miejsc 
wartych zobaczenia w Gliwicach. Travel Polska to bezpłatny dwumiesięcznik o tematyce 
podróżniczej,  dystrybuowany jest w największych miastach w Polsce, m.in. w hotelach, 
biurowcach, restauracjach, lotniskach, itp. Nakład wynosi 35 tys. egzemplarzy. Dostępny 
jest również w wydaniu internetowym. 
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 6 sierpnia przez Gliwice przebiegała trasa 2. etapu 77. Tour de Pologne. Tłumy 
miłośników kolarstwa zgromadziły się wzdłuż ulicy Portowej i DTŚ aby obserwować 
przejazd peletonu. 

Ważniejsze wydarzenia: 

 20 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach została podpisana umowa z firmą Volvo 
Bus Corporation. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach kupiło 10 
elektrycznych autobusów – pierwszych tego typu pojazdów w miejskim transporcie. 
Podczas spotkania byli obecni: prezydent Gliwic Adam Neumann, prezes PKM Gliwice 
Henryk Szary oraz wiceprezes Maciej Krawczyk, stronę Volvo reprezentowali Marek 
Gawroński – wiceprezes Volvo Polska ds. relacji z sektorem publicznym oraz pełnomocnik 
Volvo Polska Maciej Sylwanowicz. 

 W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej – został uruchomiony kolejny geoportal - 
Ciepło Systemowe. Narzędzie dostępne pod adresem msip.gliwice.eu/geoportale, zostało 
opracowane przez Miasto Gliwice we współpracy z Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej. W geoportalu można sprawdzić m.in: 

 które budynki w mieście korzystają z ciepła systemowego oraz do jakiego typu węzła są 
podłączone, 

 które budynki mają podłączoną ciepłą wodę użytkową z miejskiej sieci ciepłowniczej, 

 które budynki przeszły z ogrzewania gazem na ogrzewanie z miejskiej sieci 
ciepłowniczej, 

 ile zmniejszyła się emisja szkodliwych pyłów do atmosfery w związku z przejściem 
na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, 

 w których rejonach miasta budynki są w trakcie przyłączania do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, 

 gdzie przebiega sieć ciepłownicza oraz jaka jest możliwość przyłączenia budynku 
istniejącego lub projektowanego do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

 w których obszarach miasta zostały wykonane analizy koncepcyjne sprawdzające 
możliwość przyłączenia kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Dane na serwerze są aktualizowane raz na dobę przez pracowników Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej PEC – Gliwice. W przygotowaniu jest także warstwa dotycząca 
efektywności energetycznej budynków. 

 21 sierpnia, w mobilnym punkcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, między godz. 9.00 a 13.00 przy Palmiarni Miejskiej dyżurowali 
eksperci WFOŚiGW. Odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące możliwości 
dofinansowania instalacji ekologicznych źródeł ciepła. 

 Z okazji Święta Wojska Polskiego gliwicki garnizon 14 sierpnia wziął udział w mszy 
świętej w kościele garnizonowym oraz złożył kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa 
Piłsudskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele gliwickiego samorządu, 
prezydent Gliwic Adam Neumann oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krystyna Sowa. 

 27 sierpnia w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na budowę Centrum Przesiadkowego. 
Umowę zawarto z konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickim Przedsiębiorstwem 
Budownictwa Przemysłowego S.A. i Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A., 
które wygrały postępowanie przetargowe. Na realizację projektu „Zachodnia Brama 
Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” Miasto otrzymało 129 mln zł 
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dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin wykonania 
zamówienia to 24 miesiące od daty zawarcia umowy. 

 


