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Gliwice, 30 lipca 2020 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 25 czerwca 2019 roku. 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 149 zarządzeń wykonawczych, 
22 zarządzenia organizacyjne i 2 polecenia służbowe. 

W szczególności: 

32 zarządzenia z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

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

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

 przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości 
700.000,00 zł i zwiększenie w dziale 851 – Ochrona zdrowia na przeprowadzenie prac 
modernizacyjno-adaptacyjnych budynków przy ul. Głównej 30, celem utworzenia 
ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży, przez Fundację Dom 
Nadziei; 

 przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 59.368,00 zł i zwiększenie 
w działach:  
710 – Działalność usługowa – o kwotę 923,00 zł na zakup blankietów dokumentów 
rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz koszty przesyłki;  
758 – Różne rozliczenia – o kwotę 58.445,00 zł na spłatę zobowiązań spadkowych 
wraz z odsetkami, odziedziczonych przez miasto na mocy ustawy; 

 przeniesienia środków z rezerwy celowej na remonty w wysokości 29.435,00 zł 
i zwiększenie w dziale 851 – Ochrona zdrowia na usunięcie awarii kanalizacji w Szpitalu 
Wielospecjalistycznym;   

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 1.765.582,82 zł, na  
 realizację zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

(883.605,00 zł),  
 finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (815.663,00 zł), 

 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  
publicznych (30.850,00 zł), 

 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (16.495,82 zł), 

 wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 
z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (15.867,00 zł), 

 sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania 
odszkodowań za nieruchomości przejęte na mocy prawa pod drogi publiczne 
(3.102,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 569.982,00 zł, na: 
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 dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 
ustawy o pomocy społecznej (195.000,00 zł), 

 dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 
tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 
w środowisku (na zadania własne gminy 142.086,00 zł oraz na zadania własne 
powiatu 7.200,00 zł), 

 dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (77.737,00 zł), 
 dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w „Resortowym programie rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020” (66.420,00 zł), 

 dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) 
do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” (48.000,00 zł), 

 dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” (33.539,00 zł), 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania realizowane na mocy porozumień 
z organami  administracji rządowej o kwotę 40.000,00 zł, na działania określone w art. 18 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 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”; 

 zwiększenie środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 
o kwotę 12.000,00 zł jako refundacja kosztów ponoszonych na Koordynatora 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze Związku z Gmin i Powiatów Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego; 

 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł środków z Państwowego Funduszu Celowego „Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy 
Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach 
(3.000,00 zł) oraz Knurowie (1.500,00 zł). 

 
W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.475.907.065,43 zł a plan wydatków 
1.756.371.146,75 zł. 
 
W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej: 

przyjęto: 

 42  zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

 134 zaświadczenia o samodzielności lokali, 
 167 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
W tym m.in. pozwolenia na: 

 budowę hali magazynowej YORK wraz z instalacją kanalizacji deszczowej 
ze zbiornikiem na wody opadowe oraz przebudową sieci cieplnej oraz stacji 
wymienników ciepła na terenie zakładu OPUS przy ul. Toruńskiej,  

 budowę budynku usługowo-magazynowego wraz z instalacjami, ze zbiornikiem wody 
do celów pożarowych pełniącym również funkcję zbiornika retencji wód opadowych,  
wewnętrznego układu komunikacyjnego dla samochodów osobowych, przy 
ul. Sowińskiego, 
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 budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Górnej 11 lokali mieszkalnych), 
 budowę 48 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

 3 decyzje w sprawie opłaty planistycznej (umorzenia) 

 9 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

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

 29 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

 66 zaświadczeń dot. ustaleń planu miejscowego, 

 8 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

 1 zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice. 

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 96 802,00 zł. 

Dochód z renty planistycznej w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 
2020 wynosi 130 598,00 zł. 

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

 dwa plany są w trakcie wyłożenia 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; 

 dwa plany są na etapie uzgodnień zewnętrznych: miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie 
węzła autostradowego „Gliwice-Sośnica” i 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 na etapie sporządzania koncepcji: miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska; 

 pozostałe - na etapie opracowania projektu. 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 23 lipca 2020 r. wpłynęło 26 wniosków o sporządzenie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 3 wnioski o zmianę 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (MSIP) został opublikowany nowy geoportal 
"Ciepło systemowe". Geoportal powstał przy współpracy z Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej (PEC). Prezentowane dane dostarczają informacji o istniejącej miejskiej sieci oraz 
o obszarach rozwoju w zakresie sieci ciepłowniczej. 

W Geoportalu można sprawdzić m.in: 

 które budynki 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, 
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 o 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 cieci ciepłowniczej, 

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

 

W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

 przetarg nieograniczony na konserwację i bieżące utrzymanie rowów z podziałem 
na rejony, 

 przetarg nieograniczony na usługę outsourcingu druku w zakresie drukowania, 
kopiowania i skanowania dokumentów oraz utrzymanie kompleksowej obsługi 
urządzenia wielofunkcyjnego, 

 przetarg nieograniczony na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” 
w Gliwicach przy ul. Derkacza 10, 

 przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji eksperta finansowego dla zadań pt. 
„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez 
modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” i „Poprawa 
stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację 
i rozbudowę systemu gospodarowania wodami”, 

 postępowanie na podstawie umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej 
na terenie miasta (ul. Bojkowska) - część II, 

 zamówienie z wolnej ręki na modernizację szerokopasmowej infrastruktury sieciowej 
Miasta Gliwice, 

 postępowanie w oparciu o rozdział 6 Pzp na przeprowadzenie kursu zawodowego 
dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Mechanika najwyższych lotów”, 

 unieważniono postępowanie w oparciu o rozdział 6 Pzp na przeprowadzenie kursu 
dla mechaników samolotów ultralekkich w ramach projektu "Mechanika najwyższych 
lotów", 

 unieważniono przetarg nieograniczony na przebudowę systemu p.poż. - budynek przy 
ul. Robotniczej 4 - zaprojektuj i wybuduj (4). 

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”. 

14 lipca zostało ponownie otwarte Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w kinie 
Amok, natomiast Oddział Odlewnictwa Artystycznego i Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, 
oddziały Muzeum w Gliwicach, wracają 1 sierpnia. 
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W Teatrze Miejskim w Gliwicach sezon rozpocznie się w połowie sierpnia. Jako pierwsze 
zostaną wystawione spektakle dla dzieci: „Mała Syrena” (11–14 sierpnia), „Chłopiec 
z Gliwic” (26–29 sierpnia). Więcej informacji na stronie kultura.gliwice.eu. 

W okresie wakacyjnym kasa teatru w kinie Bajka będzie nieczynna do 30 lipca, kasa teatru 
w głównej siedzibie (ul. Nowy Świat) będzie nieczynna w lipcu i sierpniu, za wyjątkiem dni, 
w które zaplanowane są prezentacje spektakli. Kino Amok wznawia działalność 30 lipca. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach pracuje w wakacyjnych godzinach otwarcia. 
Więcej na stronie biblioteka.gliwice.pl. 

 Od 30 czerwca w Willi Caro - Czytelni Sztuki można obejrzeć wystawę "Chmura" 
Wojciecha Nowickiego. 

 Od 29 czerwca W Miejskiej Bibliotece Publicznej można obejrzeć wystawę online PAN 
EX - LIBRIS – wystawa prac Katarzyny Handzlik i Krzysztofa Marka Bąka. 

 16 lipca w Stacji Artystycznej Rynek odbyła się transmisja online - Premiery książki 
"Dzienniki Basowe" oraz spotkania z autorem Piotrem Pawłowskim w ramach 
Alternative Nights in Gliwice 2020. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie 
GTW. 

 W dniach 10 - 30 lipca mieszkańcy Gliwic mogą brać udział w grze miejskiej, której 
celem jest odnalezienie rozmieszczonych w różnych punktach na terenie Gliwic 
fotografii - portretów aktorów Teatru Miejskiego w Gliwicach autorstwa Dariusza 
Trześniowskiego i wykonanie  jednego z zadań przewidzianych w grze. Organizatorem 
przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury "Melina". 

 11 lipca odbył się "Rajd rowerowy wzdłuż Kanału Gliwickiego" zorganizowany przez 
Fundację Mesa. 

Ważniejsze wydarzenia: 

 Zgodnie z deklaracją władz Gliwic działających w porozumieniu z Radą Dzielnicy 
Śródmieście, od 16 lipca wprowadzono zmiany w organizacji ruchu umożliwiające 
wystawienie ogródków gastronomicznych na uliczkach gliwickiej Starówki. 

 14 lipca odbyło się kolejne, z cyklu zapowiadanych przez prezydenta Gliwic, spotkanie 
kierownictwa miasta z przedstawicielami Rad dzielnic. Spotkanie z konieczności odbyło 
się w trybie zdalnym. Wzięli w nim udział: Ewa Weber, Aleksandra Wysocka i Mariusz 
Śpiewok – zastępcy prezydenta Gliwic, a także naczelnicy wydziałów Urzędu 
Miejskiego, prowadzących poruszane na spotkaniu tematy. Podczas spotkania Radni 
dzielnicowi mogli m.in. zapoznać się z: zasadami i harmonogramem ósmej edycji 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, planowanymi przez Urząd Miejski zmianami 
w systemie gospodarowania odpadami oraz w organizacji Strefy Płatnego Parkowania. 

 Do 27 lipca gliwiczanie mogli zgłaszać w ramach ósmej edycji Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego projekty, które będą mogły zostać zrealizowane w 2021 roku. 
Ze względu na zmieniające się okoliczności związane z koronawirusem i kolejne 
obostrzenia, Gliwicki Budżet Obywatelski nie ruszył wiosną. Wnioski przyjmowane były 
później niż zwykle, co wynika przede wszystkim z konieczności zapewnienia 
maksymalnej ochrony uczestnikom tego przedsięwzięcia. Lista wszystkich złożonych 
wniosków będzie opublikowana w sierpniu. Wyniki ocen projektów zostaną ogłoszone 
14 września. Do podziału w ramach GBO jest więcej pieniędzy niż przed rokiem, 
bo prawie 7 mln zł (800 000 zł na projekty ogólnomiejskie, 6 162 000 zł na projekty 
dzielnicowe). 

 28 lipca Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na roboty budowlane dla inwestycji pn. 
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty 
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budowlane (część po południowej stronie dworca PKP). Termin składania ofert mija 2 
września 2020 r. 

 Ostatnie spotkanie sezonu 2019/20 PKO Ekstraklasy zakończyło się podziałem punktów. 
Piast Gliwice po meczu z Cracovią (1:1) zagwarantował sobie miejsce na podium – 
sięgnął po brąz zajmując trzecie miejsce w lidze. 

 Można już korzystać z tężni solankowej w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej. 
Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. 


