
 
 

 
 

    

   
   

          
      

 

      
       

         
    

           
         

  
             

         
          

 
           

            
          

           
         

             
     

         
   

             
            

             
         

      

         
   

           

          
 

       
   

         
   

               
       

         
 

PM.0057.7.2021 
UM.993469.2021 

Gliwice, 09 września 2021 r. 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta 
w okresie od 15 lipca 2021 roku 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 321 zarządzeń wykonawczych, 9 zarządzeń 
organizacyjnych i 1 polecenie służbowe. 

W szczególności: 

69 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 
Dotyczyły one głównie przeznaczenia nieruchomości: do wydzierżawienia, do zbycia, 
do ustanowienia służebności, nieskorzystania z prawa pierwokupu oraz nabycia 
nieruchomości do zasobu gminnego. 

13 zarządzeń Prezydenta Miasta dokonujących zmian w budżecie miasta, m. in: 
przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 102.682,00 zł i zwiększenia 

w działach: 
• 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 10.000,00 zł 

na udzielenie małego grantu dla stowarzyszenia Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej 
oddział w Gliwicach, na organizację szkoleń młodzieży do kadry ratowniczej w sezonie 
letnim; 

• 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 6.367,00 zł, na: 

o spłatę długów spadkowych przejętych przez miasto na mocy ustawy (3.484.00 zł), 
o zwrot odsetek od niewykorzystanej części dofinansowania projektu pn. „Przedszkole 

da Ci szansę – utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 
w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej” (2.883,00 zł); 

• 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 86.315,00 zł 
na wynagrodzenia pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej; 

przeniesienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w wysokości 356.976,00 zł 
i zwiększenie w działach: 

• 600 – Transport i łączność – o kwotę 304.819,00 zł na wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Zarządzie Dróg Miejskich; 

• 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 52.157,00 zł na odprawę rentową, emerytalną 
i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz nagrody jubileuszowe 
dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; 

przeniesienie środków z rezerwy celowej na remonty w wysokości 227.591,00 zł 
i zwiększenie w działach: 

• 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 197.091,00 zł, na: 

o remont zalanych pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 14 (80.652,00 
zł), 

o usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 
(44.244,00 zł), 

o naprawę dachu oraz remont zalanej auli szkolnej w Górnośląskim Centrum 
Edukacyjnym (72.195,00 zł); 

• 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 30.500,00 zł na remont 
muru Bramy Miejskiej przy Placu Wszystkich Świętych; 

przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości 403.917,00 
zł i zwiększenie w działach: 
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• 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – o kwotę 
15.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego, celem złożenia wniosku 
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadania pn. „Budowa 
wieloformatowej farmy solarnej przy ul. Królewskiej Tamy 135”; 

• 600 – Transport i łączność – o kwotę 325.657,00 zł na budowę parkingu przy tężni 
solankowej w Lesie Komunalnym; 

• 750 – Administracja publiczna – o kwotę 9.015,00 zł na zakup laptopów dla radnych 
Rady Miasta; 

• 785 – Różne rozliczenia – o kwotę 17.330,00 zł na zwrot niewykorzystanej części 
dofinansowania projektu pn. „Przedszkole da Ci szansę – utworzenie dodatkowych 
miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty 
edukacyjnej”; 

• 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 36.915,00 zł na wykonanie drenażu oraz odwodnienia 
liniowego wraz z przełożeniem kostki brukowej, celem zabezpieczenia budynku przed 
ewentualnym zalaniem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; 

zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 85.625,00 zł, na: 

• 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 (66.543,00 zł), 

• dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (19.082,00 zł); 

zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 643.188,96 zł, na: 

• 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  z  dnia  12  marca  2004  roku  o  pomocy  
społecznej (20.337,76 zł), 

• wypłatę wynagrodzenia 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 (26.696,00 zł), 

• zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  zgodnie  z  art.  18  ust.  1  pkt  3  
oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (143.797,00 zł), 

• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17,18 i 24, w związku 
z  art.  86  ust.  1  pkt.  4  i  7  oraz  ust.  3  ustawy  o  świadczeniach  opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (304.247,20 zł), 

• realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów 
psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na podstawie 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (5.674,00 zł), 

• realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (1.120,00 zł), 
• częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 

w Rzeczypospolitej Polskiej, osiedlających się w Polsce posiadaczy Karty Polaka 
(25.740,00 zł), 

• archiwizację dokumentów, prowadzoną w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego, otrzymywanych z Urzędu Miejskiego z wydziału Architektury 
i Budownictwa (17.886,00 zł), 

• realizację dodatku wychowawczego (57.581,00 zł), 
• sfinansowanie w miesiącu lipcu i sierpniu świadczeń motywacyjnych dla strażaków 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (40.110,00 zł); 
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zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 76.742,50 zł, na: 

• realizację postanowień sądu o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej 
psychicznie, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w związku 
z art. 6 ust. 3 (8.313,50 zł), 

• realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 
113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (68.429,00 zł); 

zwiększenie planu dotacji celowych na zadania realizowane na mocy porozumień 
z organami administracji rządowej o kwotę 54.912,00 zł na dofinansowanie kolejnego 
etapu realizacji programu nauczania „Edukacja Wojskowa”, na zakup indywidualnego 
pakietu wyposażenia ucznia Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej, w roku 
szkolnym 2021/2022; 

zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 357.120,00 zł, na realizację projektu partnerskiego 
pn. Śląskie pomaga, z przeznaczeniem dla Domów Pomocy Społecznej: „Nasz Dom” 
(249.240,00 zł) i „Opoka” (107.880,00 zł), na działania na rzecz ograniczania skutków 
wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, wywołanego koronawirusem SARS COV-2; 

zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 120.988,00 zł, z: 

• Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli 
II Liceum Ogólnokształcącego (43.200,00 zł), 

• Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, 
realizujących zadania zgodnie z art. 31qa ust. 1, ust. 4-6 i ust. 10 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (15.000,00 
zł), 

• Funduszu  Pracy  na  wynagrodzenia  dla  osób  skierowanych  do  prac  w  ramach  robót  
publicznych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (788,00 zł), 

• Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprężarki 
do ładowania butli powietrznych w sprzęcie ochrony układu oddechowego, dla Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach (62.000,00 zł). 

W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.520.145.185,28 zł, a plan wydatków 
1.827.345.102,28 zł. 

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej: 
• wydano 320 decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• przyjęto 123 zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, 
• wydano 292 zaświadczenia o samodzielności lokali, 

ponadto ww. okresie wpłynęło 307 wniosków o pozwolenie na budowę, 181 wniosków 
zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. 

W tym m. in. pozwolenia na: 

• budowę budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Tarnogórskiej 
w Gliwicach, 

• budowę chodnika w okolicy "Rybaczówki" przy ul. Jesiennej w Gliwicach, 
• przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej dla potrzeb ośrodka pomocy społecznej przy 
ul. Warszawskiej 35a w Gliwicach, 

• budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (14 mieszkań) z wielostanowiskowym 
garażem  podziemnym  na  8  miejsc  postojowych  oraz  parkingiem  na  10  miejsc  
postojowych  przy  ul.  Górnej  w  Gliwicach,  oraz  przebudowę  i  zmianę  sposobu  
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użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Górnej 43 w Gliwicach 
z przeznaczeniem na budynek handlowy, 

• budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (176 mieszkań), garażu 
podziemnego na 104 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 45 miejsc 
postojowych w poziomie parteru oraz 34 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych na terenie inwestycji, obiektów małej architektury przy ul. Kochanowskiego 
w Gliwicach, 

• budowę hali magazynowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Starogliwickiej, 
• budowę budynku namiotowej hali magazynowej przy ul. Wyczółkowskiego w Gliwicach, 
• budowę hali produkcyjno – magazynowej, wiaty na składowanie odpadów, 

wewnętrznego układu drogowego z drogą dojazdową, pożarową i 147 stanowiskami 
postojowymi dla samochodów osobowych na płd. od ul. Wyczółkowskiego, 

• budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (23 mieszkania) wraz z garażem 
podziemnym na 22 miejsca postojowe, 10 miejsc postojowych na terenie inwestycji przy 
ul. Lipowej w Gliwicach, 

• budowę 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

Wydano 101 decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjęto 63 zgłoszenia robót budowlanych 
na wykonanie przebudowy instalacji gazowej, co potwierdza zainteresowanie zmianą 
ogrzewania na ekologiczne. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 
• 4 zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice, 
• 12 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 
• 99 opinii w sprawie przeznaczenia - dla dzierżaw, służebności i sprzedaży itp., 
• 52 wyrysy i wypisy z planu miejscowego, 
• 126 zaświadczeń dot. ustaleń planu miejscowego, 
• 11 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 
• 3 wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, 
• 13 decyzji naliczających opłatę planistyczną - na łączną kwotę 621.318,00 zł 
• 1 decyzję w sprawie wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia poprzedniego 

sposobu zagospodarowania (nakaz likwidacji składu budowlanego), 

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 200 000,00 zł. 

Dochód z renty planistycznej w okresie sprawozdawczym od 01.01.2021 do 31.08.2021 
wynosi 629 762,00 zł. 

W  Wydziale  PP  obecnie  prowadzonych  jest  16  procedur  dotyczących  sporządzenia  
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 3 procedury dotyczące 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Wpłynęły 4 wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 3 wnioski o sporządzenie lub zmianę studium oraz 4 wnioski o wydanie 
opinii na temat opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa 
i gminy sąsiednie. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 
• zamówienie z wolnej ręki na serwis i asystę techniczną MSIP w okresie 07.2021 -

07.2022, 
• przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy 

rowerowej wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. Słowackiego (2), 
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• postępowanie w ramach umowy ramowej (na podstawie zapisów nowej i starej ustawy) 
na modernizację kanalizacji deszczowej w zakresie części II zamówienia (ulice: Wiślana, 
Daszyńskiego i Rybnicka), 

• postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na aplikację do kontroli i organizacji 
przewozów szkolnych (2), 

• przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (unieważniono część 4), 

• przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych 
w roku szkolnym 2021/2022 (unieważniono część 1 i 2), 

• postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup wyposażenia i sprzętu 
ułatwiającego opiekę nad osobą starszą i niepełnosprawną na potrzeby Domu Pomocy 
Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach (2), 

• unieważniono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę 
kotłowni wraz z przyłączem gazowym w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Lewkonii 2, 

• unieważniono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na Inżyniera 
Kontraktu dla termomodernizacji budynku przy ul. Damrota 10B 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 
• GAPR - uruchomiono Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej. GAPR jako inwestor 

zastępczy przeprowadził modernizację obiektów Aeroklubu Gliwickiego oraz pozyskał 
dofinansowanie z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości około 
13,7 mln zł, z przeznaczeniem na uruchomienie na gliwickim lotnisku produkcji nowych 
polskich samolotów typu AT6. 

• PKM - na przełomie lipca i sierpnia PRUiM S.A. zakończył prace elektryczno-budowlane 
związane z przygotowaniem części zajezdni PKM pod ustawienie ładowarek 
do autobusów elektrycznych. Wartość prac wyniosła ok. 3,2 mln zł brutto. Prace 
stanowią element realizowanego projektu pn.: "Zakup autobusów elektrycznych 
i infrastruktury do ich ładowania", który zostanie sfinalizowany w grudniu. 

• PWiK - Zakończone  zostały  inwestycje:  "Budowa  sieci  wodociągowej  w  rejonie  ulic:  
Zabrskiej, Hutniczej i Błogosławionego Czesława" - inwestycja kosztowała 415.144,14 
zł netto oraz "Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Odrowążów, Nadbrzeżnej, 
Goduli" - inwestycja kosztowała 494.251,00 zł netto. 

• ZBM II TBS - Spółka działając w imieniu Zamawiającego i jednocześnie Beneficjenta 
Wsparcia, jakim jest miasto Gliwice, wystąpiła o przyznanie bezzwrotnego 
dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego do II i III etapu 
inwestycji przy ul. Dworskiej w Gliwicach (inwestycja jest trzyetapowa). W ramach  II  
i III etapu mają powstać cztery budynki mieszkalne o łącznej liczbie 124 mieszkań 
wykończonych "pod klucz". Planowany termin oddania tego etapu przypada na I kwartał 
2025 roku. W dniu 19.07.2021 r. zostały podpisane przez Prezydenta Miasta Gliwice 
umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie przyznanego bezzwrotnego 
dofinansowania na realizację niniejszego etapu inwestycji. 

• ŚSM - W ramach budowy nowych punktów monitoringu miejskiego wykonano inwestycje 
w lokalizacjach: ul. Szybowcowa (dwa punkty kamerowe po 4 kamery na każdy punkt), 
ul. Zakole oraz Zakole/Św. Marka (dwa punkty kamerowe po 3 kamery na każdy punkt), 
ul. Anny Jagiellonki (rozbudowa istniejącego monitoringu o dodatkowy punkt kamerowy 
- 2 kamery), ul. Częstochowska/Konarskiego (punkt kamerowy - 3 kamery; realizacja 
inwestycji w dniach 6-10.09.2021). 
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Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

Imprezy kulturalne zrealizowane i planowane przez samorządowe instytucje kultury 
i stowarzyszenia: 

Teatr Miejski w Gliwicach: 

• „Najweselsze wakacyjne miejsce w mieście, czyli teatralny plac zabaw” (cykl imprez 
i spektakli dla dzieci) - 23.07-31.08.2021 r. 

• Parkowe Lato (cykl koncertów) – 07-28.08.2021 r. 
• Letni Rynek (oferta wakacyjnych wydarzeń na gliwickim Rynku) - w każdą sobotę 

i niedzielę lipca i sierpnia br. 
• Premiera spektaklu „Pokojówki” – 4.09.2021 r. 

Kino studyjne Amok: 

• Emisje filmów: „Galeria Uffizi we Florencji: podróż w głąb renesansu” - 26.08.2021 r., 
„Czarny młyn” – 27.08.2021 r. 

• André Rieu: ZNOWU RAZEM! (retransmisja koncertu) - 29.08.2021 r. i 05.09.2021 r. 
• Hitler kontra Picasso i reszta (pokaz powtórkowy filmu w ramach cyklu Sztuka na ekranie 

na bis) - 02.09.2021 r. 

Muzeum w Gliwicach: 

• Nowa wystawa fotografii Bogdana Krężela w Czytelni Sztuki: „Początki (Gliwice i dalej)”, 
16.07-19.09.2021 r. 

• Wystawa Artura Kochmanna: „Miniatury o Żydach z Górnego Śląska”, 
20.06-30.09.2021 r. 

• Rodzinna gra miejska: „Na szlaku Żydów w Gliwicach”, 31.07.2021 r. 
• Wystawa dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w  Krakowie: „Młoda Polska”, 

15.05-19.09.2021 r. 
• Wystawa figurek żołnierzyków z okresu plebiscytu i powstań śląskich ze zbiorów 

Grzegorza Kamińskiego, 06.07-20.08.2021 r. 
• Cykl zajęć dla dzieci: „Wakacje z Misiem Odlewisiem i Super Olem”, 17-27.08.2021 r. 
• Wystawa planszowa poświęcona Franzowi Honiokowi: „82 rocznica prowokacji gliwickiej 

i zabójstwa Franza Honioka”, 31.08-17.09.2021 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna: 

• „Jan Brzechwa” - wystawa z ilustracjami Artura Gulewicza, Magdaleny Kozieł-Nowak, 
Joli Richter-Magnuszewskiej oraz Marianny Sztymy, 15.07-12.08.2021 r. 

• Konkurs literacki na limeryk „Z walizką czy bez?”, 01.07-01.10.2021 r. 
• Wakacyjne zajęcia dla dzieci: „Biblioteka Pana Kleksa - wakacje w Bibliotece”, 

lipiec-sierpień 2021 r. 
• Cykl imprez plenerowych przy Arenie Gliwice w ramach strefy wakacyjnych aktywności 

„Summer Arena”, 03.07-29.08.2021 r. 
• Dziesiąta edycja akcji „Narodowe Czytanie” („Moralności pani Dulskiej” Gabrieli 

Zapolskiej), 04.09.2021 r. 

Inne: 
• XIV Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy” w Gliwicach, 

17.07-01.08.2021 r. 
• Letnie Kino Plenerowe, 25.07-29.08.2021 r. 

Imprezy sportowe: 

• W Arenie Gliwice rozgrywany był 27. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw 
w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving. W turnieju zagrało 
łącznie  195  drużyn  z  całego  kraju.  O  tytuł  mistrza  Polski  w  kategorii  "2",  "3",  4"  
dziewcząt i chłopców rywalizowało 900 zawodniczek i zawodników. W trakcie trwania 
zawodów przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Ferrero Polska Commercial, 
miasta Gliwice (p. Ewa Weber) oraz Śląskiego Związku Piłki Siatkowej odwiedzili Dom 
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Dziecka  nr  1  w  Gliwicach  i  przekazali  dla  podopiecznych  Centrum  Pieczy  Zastępczej  
i Wsparcia Rodziny w Gliwicach wyjątkowe upominki w postaci m.in. piłek siatkarskich 
oraz materiałów edukacyjnych - 26-28.08.2021 r. 

Przedsięwzięcia zrealizowane przez stowarzyszenia: 

Stacja Artystyczna Rynek: 

• Wystawa „Portrety w cyjanotypii. I nie tylko...”, 24.06-31.07.2021 r. 
• Warsztaty dla dzieci na miejskim Rynku „COOLturalne wakacje w sercu Gliwic”, 

05.07-13.08.2021 r. 
• Cykl koncertów mających na celu prezentację gliwickich i związanych z Gliwicami DJów, 

muzyków i zespołów: „STACJA GRA”, 02.07 – 27.08.2021 r. 
• Koncert na zakończenie wakacji ze Stacją i Teatrem Wit-Wit: „Zaczarowany świat Walta 

Disney’a”, 31.08.2021 r. 
• Wystawa fotografii i malarstwa: „Mój widok z okna”, 03.09-13.09.2021 r. 

Inne: 
• V jubileuszowa edycja cyklicznych koncertów plenerowych Zespołu Muzyki Salonowej 

Eleganza pod tytułem „Otwarty Salon Muzyczny”, Willa Caro oraz Skwer przy scenie 
Bojków, 18.07 i 22.08.2021 r. 

• Spotkanie z kulturą i tradycją gliwickich Romów: „Wieczór z Romami w parku Chopina” 
(Stowarzyszenie Romów w Gliwicach. Impreza była objęta patronatem Prezydenta 
Miasta Gliwice), 22.08.2021 r. 

• Cykl koncertów plenerowych: „W amfiteatrze podwórka” – w podwórku ul. Bednarskiej 
8 w Gliwicach (Fundacja Paskudofonia) od 08.08 - 29.08.2021 r. 

• Dożynki w Żernikach (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki”), 28.08.2021 r. 
• Koncert w Cechowni – Aksak Balkan Trio (Stowarzyszenie Nowa Cechownia), 

03.09.2021 r. 
• 17. Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach 2021 (Hala Modeli GZUT), 

03-04.09.2021 r. 
• Rajd rowerowy i edukacyjny wzdłuż Kanału Gliwickiego (Fundacja Mesa), 

04-05.09.2021 r. 
• VI Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego "Polish Happy Jazz Fest 2021 

(Fundacja Jazzu Tradycyjnego), 04.09.2021 r. 
• Koncert plenerowy Gliwickiej Orkiestry Kameralnej "Na pożegnanie lata" w Parku 

Chopina. Astior Pazzolla. Koncert z okazji 100. rocznicy urodzin, 05.09.2021 r. 

Inne ważniejsze wydarzenia: 
• Prezydent Gliwic Adam Neumann, w dniach 2 i 3 września, wziął udział w jubileuszowej 

sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Bielsku Białej. 
Śląski Związek od lat zajmuje stanowiska w ważnych kwestiach politycznych 
i gospodarczych, przekazując stronie rządowej merytoryczne propozycje i krytyczne 
uwagi. Od początku istnienia Związku, od 30 lat, Gliwice są jego ważnym i aktywnym 
członkiem. Propozycje stanowisk przygotowywane w Gliwicach były wielokrotnie 
przyjmowane, jako stanowiska Związku. 

• Siedmiu gliwickich reprezentantów zostało uhonorowanych 4 września podczas gali 
rozdania nagród XII edycji Konkursu „Marka-Śląskie” organizowanego przez Regionalną 
Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach. „Marką-Śląskie” docenia się ludzi, firmy 
i instytucje tworzące pozytywny wizerunek regionu w kraju i za granicą, przyczyniające 
się  do  rozwoju  i  budowania  tożsamości  regionalnej  Śląska.  W gronie nagrodzonych 
znaleźli się: Przemysław Gliklich, prezes zarządu Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach 
(kategoria Zdrowie), Marina Gliwice (kat. Turystyka i Rekreacja) oraz Towarzystwo 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą (kat. Organizacje Pozarządowe). Wyróżnienia 
trafiły do spółek EMT-Systems (kat. Gospodarka) oraz Infotower Business Solutions 
(kat. Produkt – za Infokomunikator, czyli innowacyjny system przyzywowy dla branży 
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medycznej), a także – w kategorii Organizacje Pozarządowe – do GTW i Śląskiego 
Stowarzyszenia Chorych na SM „Sezam”. Warto dodać, że „Super Marką-Śląskie” 
uhonorowano w tym roku politechniczne Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego 
Europy Środkowo-Wschodniej, którego Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego działa 
na lotnisku w Gliwicach. 

• W Gliwicach uruchomiono nowy program dotacyjny związany z walką z niską emisją: 
„Czyste powietrze nad Gliwicami”. Program przewiduje wsparcie finansowe 
dla właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych w Gliwicach, którzy 
zdecydują się zastąpić nieekologiczne źródło ogrzewania ciepłem z sieci PEC, 
a w przypadku, gdy jest to technicznie niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie), 
ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub pompą ciepła. Program współfinansowany 
jest ze środków UE. 

• Do 15 września trwa głosowanie na projekty zaproponowane do realizacji w 2022 roku 
w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 175 
zadań, w tym 165 dzielnicowych oraz 10 ogólnomiejskich. 

• Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Oficjalna miejska inauguracja odbyła się w I Liceum 
Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego, przy ulicy Zimnej Wody. 
Pierwszy dzwonek obwieścił też otwarcie nowoczesnej hali sportowej przy I LO. 

• Gliwicka Straż Miejska obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. 
• 28  sierpnia  w  parku  Chopina  odbyła  się  akcja  promująca zdrowe nawyki, potrzebę 

regularnych badań oraz dbania o kondycję fizyczną i psychiczną, czyli Zdrowe Gliwice 
40+. 

• Trwają intensywne prace przy adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Ziemowita 12 
na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego. 

• 9 sierpnia zamknięte dla aut zostały kolejne ulice Starówki. Kierowcy muszą zachować 
szczególną ostrożność i zastosować się do nowej organizacji ruchu. Na sporej części 
gliwickiej Starówki funkcjonuje stała Strefa Ograniczonej Dostępności dla samochodów. 
Mogą tu wjechać posiadacze specjalnych identyfikatorów, ale dla większości kierowców 
obszar ten będzie zamknięty. 

• W ramach tegorocznej, pierwszej edycji nowego gliwickiego programu dotacyjnego 
związanego z łapaniem deszczówki do Urzędu Miejskiego wpłynęło ponad 200 wniosków. 
Na ten rok Miasto miało do rozdysponowania pulę środków w wysokości pół miliona 
złotych. 

• W ramach prac nad nową strategią rozwoju miasta Gliwice 2040 określono nową wizję 
miasta. Zdefiniowanie wizji pomogło ekspertom i członkom czterech grup roboczych 
określić główne kierunki dalszych działań nad tym dokumentem. Kolejnym krokiem 
będzie opracowanie celów strategicznych i operacyjnych – niezmiennie 
z wykorzystaniem opinii i uwag mieszkańców gromadzonych m.in. podczas wakacyjnej 
akcji spotkań plenerowych. 

• 16 sierpnia br. rozpoczęła się realizacja projektu „Złota rączka dla seniora”. Jego celem 
jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług 
w zakresie drobnych napraw domowych. Z usług mogą skorzystać seniorzy mieszkający 
w Gliwicach,  którzy  ukończyli  65  rok  życia,  a  w  szczególności  osoby  samotne,  
niepełnosprawne, którym trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie 
zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób. 

• W dniach 31  sierpnia/1  września  2021  r.  w  wyniku  intensywnych  opadów  deszczu  
poziom wody w Kłodnicy na wodowskazie w rejonie ul. Berbeckiego w  Gliwicach  
przekroczył stan ostrzegawczy (160 cm), osiągając maksymalną wartość (213 cm) – 
do stanu alarmowego zabrakło 7 cm. Centrum Ratownictwa Gliwice prowadziło stały 
monitoring zagrożenia powodziowego w mieście. PSP i PCZK przyjęły kilkanaście 
interwencji dotyczących skutków zjawiska (oprócz osuniętej hałdy przy ul. Pszczyńskiej 
były to głównie zalane piwnice i połamane drzewa). 
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Działania Straży Miejskiej w związku z kontrolą zdiagnozowanych przestarzałych 
pieców: 
Stale realizowana jest weryfikacja nieruchomości, w których znajdują się kotły c.o.  
podlegające wymianie do 1.01.2022 r. (rejestr pieców, których data wymiany przypada 
na dzień 1.01.2022 r. został zamknięty liczbą 898 miejsc). Miejsca te diagnozowane były 
od momentu wejścia w życie uchwały antysmogowej w kwietniu 2017 r. 

Dotychczas przeprowadzono 378 weryfikacji/kontroli. W ich wyniku ustalono, że: 

• w 133 przypadkach nastąpiła wymiana kotła c.o., 
• w 94 przypadkach nie podjęto działań zmierzających do wymiany kotła c. o., 
• w 80 przypadkach podjęto działania zmierzające do wymiany kotła c.o., 
• w 24 przypadkach trzykrotnie nikogo nie zastano, 
• w 23 przypadkach zweryfikowano, że wymiana kotła c.o. wypada w późniejszym 

terminie, 
• w 13 przypadkach udano się na daną nieruchomość dopiero raz bądź dwa razy. 
• w 10 przypadkach nieruchomość jest niezamieszkała, 
• w 1 przypadku lokal pusty - dotyczy firmy, 

Właścicielom skontrolowanych posesji były przekazywane informacje o konieczności 
zastosowania  się  do  terminów  wymiany  źródeł  ciepła,  określonych  w  uchwale  
antysmogowej oraz informacje dotyczące możliwości otrzymania dotacji. 

Apele Rady Miasta: 

Uchwała nr XXV/528/2021 Rady Miasta Gliwice z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie 
wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska 
o podjęcie działań zmierzających do wsparcia samorządów w walce przeciwko procederom 
nielegalnego składowania odpadów. 

• Uchwała wraz z treścią apelu została rozesłana do adresatów 14 maja 2021 r. 
• 26 lipca br. otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Pismo 

Ministerstwa nie zwiera żadnych propozycji współpracy czy pomocy samorządom. 
Opisane zostały jedynie zapisy legislacyjne nakładające na przedsiębiorców legalnie 
gospodarujących odpadami dodatkowe obowiązki, zakazy i kary. Wspomniano 
o uprawnieniach do prowadzenia kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 
W ramach wsparcia samorządów przywołano możliwość pozyskania dofinansowania 
z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W piśmie nie wspomniano jednak, 
że  przyjmowanie  wniosków  do  Narodowego  Fundusz  zamknięto  18  grudnia  2020  r.,  
a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
wyczerpał już środki na ten cel. 

Uchwała nr XXVIII/591/2021 Rady Miasta Gliwice z 15 lipca 2021 r. w sprawie 
wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska z apelem 
w sprawie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

• Uchwała wraz z treścią apelu została rozesłana do adresatów 22 lipca 2021r. 
• Pismem z dnia 29 lipca 2021 r. Biuro Prezesa Rady Ministrów przekazało informację, 

że apel został przekazany zgodnie z kompetencjami do Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska z prośbą o udzielenie odpowiedzi. 
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