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Gliwice, 28 maja 2020 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 23 kwietnia 2019 roku. 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 103 zarządzenia wykonawcze, 10 zarządzeń 
organizacyjnych i 1 polecenie służbowe. 

W szczególności: 

29 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

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

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

 przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 172.185,00 zł i zwiększenie 
w działach: 

757 – Obsługa długu publicznego, na zapłatę odsetek od II transzy kredytu ramowego z EBI 
(162.500,00 zł); 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na badania geologiczne działki 
przeznaczonej pod budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji (wpłata na państwowy 
fundusz celowy – 9.685,00 zł); 

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

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 887.157,76 zł, na  
 sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania 

odszkodowania za nieruchomości przejęte na mocy prawa pod drogi publiczne 
(482,00 zł), 

 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów 
rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 
(142.218,76 zł), 

 specjalistyczne badania lekarskie, przegląd sprzętu specjalistycznego, szkolenia grup 
specjalistycznych oraz zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (24.900,00 zł), 

 realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (98,00 zł) 

oraz zwiększenie o łączną kwotę 719.459,00 zł dotacji, w związku z ogłoszeniem 
1 kwietnia 2020 roku ustawy budżetowej na rok 2020 i decyzją Wojewody Śląskiego 
ustalającą wskaźniki dotacji celowych na 2020 r. z zakresu: rolnictwa i łowiectwa 
(17.610,00 zł), leśnictwa (4.749,00 zł), górnictwa (16.697,00 zł), transportu (25.581,00 
zł), wydawania zezwoleń (150.117,00 zł), geodezji i kartografii (13.559,00 zł), 
gospodarki mieszkaniowej (46.531,00 zł), nadzoru budowlanego (58.571,00 zł), 
administracji publicznej (372.746,00 zł) oraz zespołów do spraw orzekania 
o niepełnosprawności (13.298,00 zł); 
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 zwiększenie o kwotę 370.957,58 zł środków z: 
 Państwowego Funduszu Pracy na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy, określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Powiatowego Urzędu Pracy 
(262.900,00 zł), 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań 
z zakresu rehabilitacji społecznej (92.451,08 zł) oraz rehabilitacji zawodowej 
(6.467,50 zł), 

 Państwowego Funduszu Celowego „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” 
na zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów oraz środka pianotwórczego 
dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie 
(5.000,00 zł); 

 Państwowego Funduszu Pracy na roboty publiczne, realizowane w Szkole 
Podstawowej nr 6 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (4.139,00 zł), 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania w ramach porozumień z organami 
administracji rządowej o kwotę 350.595,00 zł, na: 
 zapewnienie lokali mieszkalnych repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny 

(340.740,00 zł), 
 realizację „Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020” 

(9.855,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 144.846,00 zł, na: 
 dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” na lata 2015-2020 

(108.000,00 zł), 

 dofinansowanie utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej (36.846,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 111.000,00 zł na realizację 
projektu „Śląskie pomaga”, w ramach którego doposażono Domy Pomocy Społecznej 
„Nasz Dom” i „Opoka” w sprzęt i środki ochrony indywidualnej do walki z epidemią 
wirusa COVID-19. 

 zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 22.846,00 zł, w związku 
z ogłoszeniem 1 kwietnia 2020 roku ustawy budżetowej na rok 2020 i decyzją Wojewody 
Śląskiego ustalającą wskaźniki dotacji celowych na 2020 r. na utrzymanie mieszkańców 
domów opieki społecznej; 

 zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania w ramach porozumień z organami 
administracji rządowej o kwotę 22.100,00 zł, w związku z ogłoszeniem w dniu 
1 kwietnia 2020 roku ustawy budżetowej na rok 2020 i decyzją Wojewody Śląskiego 
ustalającą wskaźniki dotacji celowych na 2020 r. na przeprowadzenie kwalifikacji 
wojskowej; 

 
W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.568.536.955,66 zł a plan wydatków 
1.742.888.906,65 zł. 
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W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej: 

wydano: 

 38 zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budowy lub 
wykonania robót budowlanych, 

 177 zaświadczeń o samodzielności lokali, 
 117 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
W tym m.in. pozwolenia na: 

 budowę budynku wielorodzinnego  dwusegmentowego (64 lokale mieszkalne) z garażem 
podziemnym przy ul. Biegusa, 

 budowę sieci elektroenergetycznej SN i nN wraz z budową kontenerowych stacji 
transformatorowych dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
realizowanych w rejonie ul. Karolinki, 

 budowę sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Królewskiej Tamy, 
 budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o.  

wraz z kablową linią zasilającą i dwoma kontenerami technicznymi (kratowa wieża 
stalowa o wysokości 66,5 m wraz z odgromnikiem) w rejonie ul. Okrężnej, 

 budowę instalacji pieca elektrołukowego w hali stalowni elektrycznej, przebudowę 
pomieszczeń pieca elektrołukowego EAF, budowę budynku stacji kompensacji mocy 
biernej, rozbudowa układu drogowego, budowa instalacji odpylania z kominem, 
rozbudowa budynku elektrycznego odpylni, przebudowa i rozbudowa infrastruktury 
technicznej, w istniejącej hali stalowni oraz na zewnątrz hali na terenie zakładu huty 
COGNOR S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach zlokalizowanego w rejonie  
ul. Anny Jagiellonki, 

 budowę 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 
 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

 3 decyzje w sprawie opłaty planistycznej (na wniosek, naliczające na łączną kwotę 
70.732,80 zł) 

 13 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

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

 16 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

 32 zaświadczenia dot. ustaleń planu miejscowego, 

 2 informacje o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

W  Wydziale Planowania Przestrzennego  obecnie sporządzanych jest 11 procedur 
planistycznych. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 21 maja 2020 r. wpłynęło 15 wniosków 
o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 2 wnioski 
o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto wydano 4 opinie w sprawie przeznaczenia - dla decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.  

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 96 802,00 zł. Dochód z renty planistycznej w okresie 
sprawozdawczym od 01 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi 65 739,73 zł. 
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W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

 przetarg nieograniczony na wykonanie dodatkowej warstwy wierzchniej (ścieralnej) 
istniejącej ścieżki rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przystanku rowerowego w rejonie ul. Bojkowskiej (stacji Trynek), 

 przetarg nieograniczony na rozbiórki obiektów, 

 przetarg nieograniczony na montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego przy 
ul. Jasnej 31A, 

 przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
w roku 2020/2021, 

 postępowanie na podstawie umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej 
na terenie miasta - część I (ulice: Tuwima, Syriusza, Rybitwy), 

 zamówienie z wolnej ręki na konserwację i serwis systemu KSAT2000. 

 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne: 

Teatr Miejski w Gliwicach 

 Od 12 marca 2020 r. zamknięto Teatr oraz Kino Amok i odwołano wszystkie 
zaplanowane wydarzenia z udziałem publiczności (o nowych terminach instytucja będzie 
informować na bieżąco). Pracownicy teatru włączyli się do akcji: szyjemy maseczki dla 
gliwickich szpitali oraz fartuchy dla Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” 
w Gliwicach. 

 W utworzonej na facebooku w  2018 r.  grupie "Teatr Miejski w Gliwicach dla Dzieci" 
udostępniono m.in.: słuchowisko "Chłopiec z Gliwic", wideoinstrukcję jak zrobić lalki 
teatralne, udostępniono opublikowane na kanale Youtube instytucji materiały filmowe 
np. Bajki Grajki z Mileną i Czarkiem, filmy instruktażowe "Jak wykonać samodzielnie 
scenografię", "Jak zrobić sztuczkę magiczną", pomysły jak spędzać czas wolny 
z dzieckiem oraz spektakle i teatrzyki udostępnione z innych profili. 

 Na profilu facebook Teatru Miejskiego emitowano spotkania z aktorami m.in. 
z Mariuszem Ostrowskim - odtwórcą głównej roli w spektaklu „Najmrodzki, czyli dawno 
temu w Gliwicach”, z Przemysławem Chojętą - znanym z takich gliwickich spektakli jak 
„Plotka”, z Łukaszem Kucharzewskim - znanym z takich gliwickich spektakli jak 
„Plotka”, „Tchnienie” czy „Miłość w Leningradzie” oraz z aktorką - Karoliną Burek. 
Wszystkie materiały można znaleźć na stronie internetowej teatru (www.teatr.gliwice.pl) 
oraz kanale Youtube. 

 Na profilu facebook zamieszczono także filmy instruktażowe: "Jak wykonać 
marionetkę", "Jak zrobić teatr cieni", "Jak zrobić makietę teatralną". 

 Teatr otrzyma dofinansowanie w ramach programu "Kultura w sieci" na realizację 
projektu „MAMO! TATO! WŁĄCZ TEATR!”, który dot. przygotowania 
profesjonalnych transmisji online, oraz publikacji w sieci, nagrań ośmiu różnych 
pełnowymiarowych spektakli dla młodych widzów, z repertuaru Teatru Miejskiego 
w Gliwicach. To spektakle zarówno już grane (m.in. "Dzieci z Bullerbyn", "Mała 
Syrena", "Tuwim dla dzieci") i cieszące się dużym powodzeniem, jak też trzy tytuły, 
które były w trakcie produkcji, a których premiery zostały odwołane i przesunięte 
z powodu ogłoszonej epidemii ("Alicja w krainie dziwów", "Tomek Sawyer", "Pod 
Kolor"). Transmisje i publikacje spektakli w sieci będą opatrzone kampanią promocyjną 
oraz narzędziami edukacyjnymi do wykorzystania przez nauczycieli, pedagogów 
i opiekunów w pracy z młodym widzem. Projekt będzie realizowany od maja do końca 
października 2020. Przewidziany koszt projektu to 114.800 zł. 
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 18-23 maja 2020 r. na kanale YouTube emitowano Spektakl „Nora” w reżyserii Judyty 
Berłowskiej. 

 Od 21 maja 2020 r. Kino Amok przystąpiło do projekty MOJeEKINO.PL (największe 
wirtualne kino studyjne na świecie stworzone dla kilkudziesięciu kin przez 
Stowarzyszenie Kin Studyjnych). 

 31 maja 2020 r. odbędzie się Dzień Dziecka z Teatrem Miejskim w Gliwicach na kanale 
Youtube - program interaktywny Akcja Rozrabiaki! 

Muzeum w Gliwicach 

 Od 12 marca 2020 r. zamknięto muzeum i odwołano wszystkie zaplanowane wydarzenia 
z udziałem publiczności. Dyrektor Muzeum w Gliwicach podjął decyzję o otwarciu 
instytucji w określonych przez muzeum terminach. Instytucja ustaliła zasady korzystania 
z usług Muzeum w Gliwicach udostępnione m.in. na stronie internetowej. Terminy 
otwarcia: 12 maja - Zamek Piastowski i Radiostacja Gliwice; 26 maja - Willa Caro. 
Oddział Odlewnictwa Artystycznego i Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - pozostają 
nieczynne do odwołania. 

 Od 20 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. na stronie Muzeum dostępne są materiały dla 
uczniów w ramach Wirtualnych lekcji z Muzeum w Gliwicach. 

 Na stronie internetowej muzeum publikowane są artykuły na temat wystaw stałych. 
 Muzeum udostępniło płatne i bezpłatne e-booki. 
 Na profilu facebook instytucji publikowane są liczne materiały na temat historii 

wybranych zakątków Gliwic oraz artykuły dot. eksponatów. 
 Instytucja utworzyła facebookową podstronę "Biżuteria w zbiorach Muzeum 

w Gliwicach" gdzie prezentowana jest twórczość mistrzów polskiej biżuterii artystycznej. 
 Instytucja utworzyła facebookową podstronę "Skarby Muzeum w Gliwicach", gdzie 

prezentowane są skarby muzeum – takie, których instytucja jeszcze nie pokazała 
w przestrzeniach wystawienniczych oraz tych, które znajdują się obecnie w ekspozycji. 

 3 maja o godz. 14.00 odbyła się transmisja koncertu pieśni patriotycznych - materiał 
dostępny również na kanale Youtube muzeum. 

 Muzeum otrzyma dofinansowanie w ramach programu "Kultura w sieci" na realizację 
projektu „Muzealnych wystaw wiele …”. Projekt ma na celu rozbudowanie strony www 
Muzeum i przekształcenie jej w interaktywną platformę umożliwiającą twórcze 
korzystanie z zasobów cyfrowych oraz prowadzenie edukacji online w oparciu 
o zdigitalizowane na stronie Muzeum zbiory (warsztaty on-line, webinaria, wykłady, 
oprowadzanie wirtualne). Przewidziany koszt projektu to 116.000 zł. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

 Od 12 marca 2020 r. zamknięto bibliotekę oraz odwołano wszystkie zaplanowane 
wydarzenia z udziałem publiczności. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej 
i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. 
dotyczącymi funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce dyrektor 
MBP w Gliwicach podjął decyzję o otwarciu instytucji z dniem 6 maja 2020 r. Instytucja 
ustaliła zasady korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
udostępnione m.in. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych instytucji. 

 W okresie zamknięcia biblioteki czytelnicy mogli kontaktować się z instytucją 
(Biblioteka Centralna) telefonicznie lub mailowo w razie pytań dot. zbiorów, kont 
czytelników, a także uzyskania dostępu do zbiorów elektronicznych. 

 Można zgłaszać się po kody aktywacyjne do książek elektronicznych z bazy LEGIMI 
oraz bazy IBUK.  
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 Biblioteka przygotowała na stronie internetowej instytucji specjalny przewodnik po 
kulturze online -  zbiór linków do bezpłatnych serwisów, które umożliwią m.in.: 
korzystanie ze zbiorów e-booków, audiobooków, słuchowisk, filmów, spotkań 
autorskich. 

 Na facebooku biblioteki udostępniane były linki do profili, na których dostępne były 
m.in. spotkania online z pisarzami (np. spotkanie z Jo Nesbø, z Piotrem Stankiewiczem, 
Agatą Tuszyńską oraz Dorotą Masłowską), quizy dla dzieci i dorosłych, wirtualne 
wycieczki po światowej klasy bibliotekach. 

 Od 24 marca Biblioteka uruchomiła cykl wtorkowych audycji "Bajeczki z bibliotecznej 
półeczki", które można obejrzeć i posłuchać na bibliotecznym facebooku. 

 Od 1 kwietnia czytelnicy Biblioteki mogli korzystać na platformie Legimi z bazy 
audiobooków #zostańwdomuzksiążką! (dostęp do ponad 55 000 e-booków). 

 1 maja w ramach Gliwickiej Majówki 2020 na kanale Youtube biblioteki zamieszczono 
film z kursem gry na bębnach. 

 8-15 maja MBP w Gliwicach przystąpiła do Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek – 
edycja XVII (online). 

W środę 27 maja obchodziliśmy święto 30. rocznicy samorządu terytorialnego w Polsce. Z tej 
okazji Miasto Gliwice zorganizowało interaktywny quiz, a wieczorem na kanale YouTube 
udostępniono uroczysty koncert Zespołu Muzyki Salonowej Eleganza. 

Arena Gliwice uruchomiła projekt Arena Online, który działa od kwietnia w formule 
programu online ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie 
pandemii. Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce realizowany w obiekcie 
widowiskowo-sportowym. Programy Areny Online obejrzało już ponad 130 tysięcy osób. 
Szczególnym „wzięciem” wśród widzów cieszą się zajęcia sportowe i koncerty online. 
W programie ponadto: przedstawienia dla dzieci, zajęcia dla aktywnych, a nawet pokazy 
tańca i sztuki barmańskiej. 

Ważniejsze wydarzenia: 

 10 maja nie odbyły się wybory Prezydenta RP. Wybory, według ustawy miała 
organizować Poczta Polska, która miała być odpowiedzialna za dystrybucję i zbieranie 
pakietów wyborczych. Poczta Polska, zanim ustawa została uchwalona, bez podstawy 
prawnej zwróciła się do gmin o udostepnienie spisów wyborców. Działanie takie było 
bezprawne. Dane wyborców nie zostały przekazane. Do Prezydenta Gliwic zwróciło się 
w tej sprawie wielu mieszkańców, którzy w przekazanych pismach nie wyrażali zgody na 
przekazywanie ich danych osobowych. Nawet bez tych, w pełni uzasadnionych 
interwencji, Miasto nie udostępniłoby spisu wyborców Poczcie Polskiej. Nie jest jeszcze 
znana data wyborów, ani ich ordynacja. Prace nad nową ustawą trwają w Senacie. 

 Część Szpitala Miejskiego nr 4 przy ul. Zygmunta Starego 20 (dawny szpital wojskowy) 
została czasowo przekształcona w szpital jednoimienny zakaźny. Nową funkcję szpital 
pełni od 1 maja aż do odwołania. 

 Prace przy budowie obwodnicy zachodniej są bardzo zaawansowane. Sprzyjająca pogoda 
i mały ruch samochodowy sprawiły, że prace idą w szybkim tempie i na skrzyżowaniach 
przy ul. Rybnickiej i Daszyńskiego powinny zakończyć się w czerwcu. Trwają prace 
związane z przebudową i budową odcinka ul. Okrężnej w Gliwicach, który będzie 
częścią obwodnicy południowej Gliwic. 

 Dobiegły końca prace przy rozbudowie łącznicy Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego 
z Drogową Trasą Średnicową i ul. Portową. 

 ZBM II TBS zakończył ważną inwestycję, którą jest CENTRUM 50+, czyli pierwsze 
w regionie osiedle dedykowane osobom powyżej 50  roku życia. 27 kwietnia, 
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z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, swoje klucze odebrali tam pierwsi 
najemcy mieszkań. 

 Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju otrzyma 13,4 mln zł dofinansowania 
do oszacowanego na 22,5 mln zł projektu "Nowe Gliwice etap III - poprzemysłowe 
tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”. Projekt zakłada powiększenie 
o dodatkowe 8 ha terenów inwestycyjnych Nowych Gliwic. Tereny będą w pełni 
uzbrojone a inwestycja ma być gotowa za 2 lata. 

 25 maja Igry On Air zainaugurował rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk 
i prezydent Gliwic Adam Neumann, który uroczyście przekazał klucze do miasta 
przedstawicielom społeczności studenckiej. W tym roku studenci swoje święto obchodzą 
on-line. Na specjalnym igrowym kanale można oglądać wywiady, koncerty i relacje 
z wydarzeń. 


