
PM.0057.4.2020 
UM.570087.2020 

 1 

Gliwice, 25 czerwca 2020 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 28 maja 2019 roku. 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 79 zarządzeń wykonawczych, 8 zarządzeń 
organizacyjnych i 2 polecenia służbowe. 

W szczególności: 

36 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

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

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

 przeniesienia środków z rezerwy celowej na remonty w wysokości 67.143,00 zł 
i zwiększenie w dziale 852 – Pomoc społeczna, na  remont lokalu przeznaczonego 
na mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej;  

 zwiększenie środków z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko-
Zagłębiowską Metropolię na realizację zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja 
budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania (5.709.725,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 2.482.997,35 zł, na  

 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
(1.600.828,85 zł), 

 sfinansowanie od 1 stycznia skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych 
należności strażakom pełniącym służbę w Komendach Miejskich i Powiatowych 
Państwowej Straży Pożarnej (861.635,00 zł), 

 wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania 
i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka, 
którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (14.850,00 zł), 

 realizację zadań, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (2.927,00 zł), 
 sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach 

świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, 
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(2.708,50 zł), 

 sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania 
odszkodowania za nieruchomości przejęte na mocy prawa pod drogi publiczne 
(48,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 1.412.867,00 zł, 
na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 265.000,00 zł na realizację 
projektu pn.  Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego, w ramach którego doposażono szkoły w sprzęt komputerowy 
do zdalnej nauki uczniów. 

 zwiększenie o kwotę 56.877,52 zł środków z: 
 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 

programu pn. Aktywny Samorząd (23.877,52 zł), 
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 Państwowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup systemu 
monitoringu wizyjnego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pyskowicach (15.000,00 zł), 

 Państwowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup stacji 
przemiennikowej VHF (12.000,00 zł) oraz nagrody dla funkcjonariuszy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie (6.000,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania w ramach porozumień z jednostkami 
samorządu terytorialnego o kwotę 13.200,00 zł, w związku z aneksem do porozumienia 
w sprawie objęcia działaniem Miejskiego Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności Powiatu Gliwickiego, zwiększającym planowaną liczbę 
wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności; 

 
W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.463.005.803,36 zł a plan wydatków 
1.745.716.611,93 zł. 
 
W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej: 

przyjęto: 

 30  zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

 30 zaświadczeń o samodzielności lokali, 
 95 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
W tym m.in. pozwolenia na: 

 budowę dwusegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (64 lokale 
mieszkalne) z garażem podziemnym w rejonie ulicy Biegusa,  

 budowę pawilonu handlowego - kwiaciarni przy ul. Kosów, 
 budowę nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej IIo wraz z gazociągiem dolotowym 

średniego ciśnienia i gazociągiem wylotowym niskiego ciśnienia, w ramach inwestycji 
p.n. "Przebudowa stacji gazowej SRP IIo" przy ul. Bema, 

 przebudowę pomieszczeń Oddziału Łóżkowego na VIII piętrze budynku I Kliniki 
Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii przy ul. Wybrzeże Armii 
Krajowej 15, 

 budowę 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

 1 decyzję w sprawie opłaty planistycznej (naliczającą na kwotę 8.895,59 zł) 

 9 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

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

 12 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

 43 zaświadczenia dot. ustaleń planu miejscowego, 

 1 informację o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

 1 wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W  Wydziale PP  obecnie sporządzanych jest 13 procedur planistycznych. 
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W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 19 czerwca 2020 r. wpłynęły 23 wnioski o sporządzenie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 3 wnioski o zmianę 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 96 802,00 zł. Dochód z renty planistycznej w okresie 
sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 maja 2020 r. wynosi 74 381,97 zł. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

 przetarg nieograniczony na opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta 
Gliwice, 

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

 przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej - Termomodernizacja 
budynków przy ul. Damrota 10B, ul. Studziennej 1, ul. T. Kościuszki 40 oraz ZS-P nr 5 
przy ul. Kozielskiej 39, 

 przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji 
pn. „Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do cieków w mieście 
z zabudową retencji, remontem wylotów, skarp, cieków i rzek (14,15,18,40,41 rz. 
Kłodnica)” – w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

 przetarg nieograniczony na budowę parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym 
- w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

 przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie 
miasta Gliwice, 

 przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. Orlickiego do ul. Staromiejskiej, 

 przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i montaż wyposażenia dla pracowni 
i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
w Gliwicach - część 1 (2), 

 przetarg nieograniczony na bieżącą obsługę przepompowni kanalizacji deszczowej na 
terenie miasta Gliwice (2), 

 postępowanie na podstawie umowy ramowej na inwestycję pn. "Modernizacja kanalizacji 
deszczowej na terenie miasta" - ulice: Warszawska i Gaudiego - część I, 

 unieważniono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej - 
Termomodernizacja budynku przy ul. Konstantego Damrota 10B - (2), 

 unieważniono przetarg nieograniczony na usługi pocztowe na rok 2020/2021, 

 unieważniono przetarg nieograniczony na budowę kręgu modelarskiego przy 
ul. Rybnickiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne: 

30 maja rozpoczął się czwarty etap odmrażania gospodarki. Otwarto instytucje kultury: kina, 
teatry. Dodatkowo w przestrzeniach otwartych dozwolona stała się także organizacja imprez 

 

 

 



PM.0057.4.2020 
UM.570087.2020 

 4 

kulturalnych, zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 
osób. Oczywiście w odpowiednim reżimie sanitarnym. 

 Od 29 maja do 1 czerwca Miasto Gliwice zorganizowało wydarzenia związane z Dniem 
Dziecka w formule online. Dodatkowo, swoje specjalne programy online dla dzieci 
i młodzieży zorganizowały Teatr Miejski (31 maja ) oraz Arena Gliwice (1 czerwca). 

Teatr Miejski w Gliwicach 

 18 i 19 czerwca w Teatrze odbył się spektakl pt. Wieczór kawalerski. 

Muzeum w Gliwicach 

Dyrektor Muzeum w Gliwicach podjął decyzję o otwarciu instytucji w następujących 
terminach: 

 12 maja - Zamek Piastowski i Radiostacja Gliwice. 
 26 maja - Willa Caro. 
 Oddział Odlewnictwa Artystycznego i Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - pozostały 

nieczynne do odwołania. 

Instytucja ustaliła zasady korzystania z usług Muzeum w Gliwicach udostępnione m.in. na 
stronie internetowej Muzeum oraz w mediach społecznościowych instytucji. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

Od 6 czerwca, po ustaleniu nowych zasad korzystania z usług biblioteka została otwarta dla 
czytelników. 

Pozostałe wydarzenia kulturalne: 

 6 i 7 czerwca, z Klubu Spirala w Klubie Studenckim Mrowisko odbyła się bezpośrednia 
transmisja Festiwalu Winter Reggae w wersji online. Realizatorem imprezy na zlecenia 
Miasta Gliwice była Spółka GTWTeam. 

 13 i  20 czerwca, z Klubu Spirala w Klubie Studenckim Mrowisko odbyły się 
bezpośrednie transmisje Koncertów w ramach Alternative Nights in Gliwice 2020. 
13 czerwca zagrał zespół "19 Wiosen", 29 czerwca zagrały zespoły: „Variete" i "Venta 
Quemada". Organizatorem koncertów było Stowarzyszenie GTW. 

 W czerwcu w Stacji Artystycznej Rynek realizowany był program online. Były to 
autorskie projekty, które nawiązują do wydarzeń SAR w maju i czerwcu. Obejmowały 
kulturę, sztukę, podróże, kulinaria i spotkania z ciekawymi mieszkańcami naszego 
miasta. Oferta skierowana była do młodzieży i dorosłych w każdym wieku oraz do dzieci. 

Ważniejsze wydarzenia: 

 Od 22 czerwca, w Gliwicach otwartych jest już 33 z 37 publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych i 3 (z 4) oddziały żłobków miejskich. Do 22 czerwca na 
zlecenie Miasta Gliwice przebadano pod kątem koronawirusa 1506 pracowników 
żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przebadano również 
pedagogów wchodzących w skład komisji maturalnych oraz komisji egzaminów 
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ósmoklasisty. Wszyscy mają wynik ujemny. 9 czerwca rozpoczęły się matury, a w dniach 
od 16 do 18 czerwca odbył się egzamin ośmioklasisty. 

 Do 23 czerwca, w ramach Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 
zrealizował ponad 92% złożonych przez przedsiębiorców wniosków i wypłacił 
przedsiębiorcom ponad 63 miliony zł. Kwota ta ciągle wzrasta. 

 Sytuacja pracowników KWK Sośnica objętych kwarantanną, funkcjonowanie 
podległemu wojewodzie gliwickiego sanepidu oraz perspektywy, przed jakimi stoi 
kopalnia - to główne tematy rozmów jakie prezydent Gliwic Adam Neumann oraz 
przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak prowadzili podczas spotkań z dyrekcją 
(2 czerwca) oraz przedstawicielami związków zawodowych KWK Sośnica (5 czerwca). 
Przedstawiciele gliwickiego samorządu przedstawili informację o współpracy 
z sanepidem i formach wsparcia jego działalności przez miasto. Dyrektor kopalni oraz 
związkowcy poinformowali o problemach górników związanych z testami i kwarantanną. 
Ważnym tematem rozmów było również funkcjonowanie i przyszłość kopalni. Ta, mimo 
obecnego kryzysu, może napawać optymizmem. Kopalnia przed wybuchem epidemii 
osiągała zysk. Ma również jasno określone plany, które powinny zapewnić możliwość 
rentownego funkcjonowania przez wiele kolejnych lat. To szczególnie ważne 
w kontekście pojawiających się sygnałów o kryzysie branży wydobywczej w Polsce. 
Przedstawiciele związków i władze miasta umówiły się na stałą wymianę informacji 
dotyczących sytuacji górników, całego zakładu oraz współpracę w działaniach na rzecz 
przyszłości zakładu. 

 18 czerwca minęło 75 lat od powstania Piasta Gliwice. 18 czerwca 1945 roku grupa 
mieszkańców miasta, głównie pochodzących ze Lwowa, założyła Klub Sportowy Piast 
Gliwice. Obecnie to klub zasłużony dla polskiego sportu. W dorobku Piasta Gliwice 
są medale Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy oraz tytuły Mistrza Polski 
w różnych dziedzinach sportowych. Największym sukcesem sekcji piłkarskiej jest 
oczywiście zeszłoroczny tytuł Mistrza Polski. Stowarzyszenie GKS Piast Gliwice oraz 
Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A. z okazji 75-lecia istnienia klubu przygotowały bogaty 
program wydarzeń. Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną, obchody jubileuszowe 
z udziałem sportowców i kibiców odbędą się w 2021 r. Obecnie mają one charakter 
głównie medialny i wirtualny. 


