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Gliwice, 15 lipca 2021 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 17 czerwca 2021 roku 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 178 zarządzeń wykonawczych, 5 zarządzeń 
organizacyjnych i 1 polecenie służbowe. 

W szczególności: 

27 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Dotyczyły one głównie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, zbycia, 
ustanowienia służebności, nie skorzystania z prawa pierwokupu oraz nabycia nieruchomości 
do zasobu gminnego. Ponadto uchylono 1 zarządzenie dotyczące zbycia nieruchomości 
gminnej oraz 1 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego zamiany nieruchomości. 

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

 przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 195.583,00 zł i zwiększenia 
w działach: 

600 – Transport i łączność – o kwotę 36.583,00 zł na zapłatę odsetek od zasądzonej 
kwoty wyrokiem sądu, w sprawie dotyczącej zakończonego zadania pn. „Przebudowa 
ul. Akademickiej”, 

750 – Administracja publiczna – o kwotę 159.000,00 zł na organizację wydarzeń 
promujących miasto; 

 przeniesienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w wysokości 35.626,00 zł 
i zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność na wynagrodzenia w Zarządzie Dróg 
Miejskich; 

 przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości 
48.954,00 zł i zwiększenie w działach: 

710 – Działalność usługowa – o kwotę 24.354,00 zł na wykonanie kosztorysów 
dla inwestycji miejskich, 

926 – Kultura fizyczna – o kwotę 24.600,00 zł na wykonanie ekspertyzy poprawy 
technicznych warunków temperaturowych hali w Centrum Sportowo-Kulturalnym 
„Łabędź”; 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 682.626,90 zł, na: 

 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów, zgodnie z art 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (105.242,00 zł), 

 dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu pn. „Posiłek 
w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 
2018 r. na lata 2019-2023 (454.912,00 zł), 

 dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” na lata 2021-2025 
(122.472,90 zł); 

 zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 18.385,00 zł 
przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej; 
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 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 155.199,64 zł, na: 

 sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania 
odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie 
z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(1.060,00 zł), 

 badania lekarskie specjalistyczne, a także przegląd sprzętu specjalistycznego, w tym: 
okresowe przeglądy techniczne, kalibrację, wzorcowanie sprzętu specjalistycznego 
i konserwację sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
(18.810,00 zł), 

 wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, wskazanemu w decyzji 
repatriantowi oraz członkowi jego najbliższej rodziny, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1, 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (28.123,64), 

 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych 
(107.206,00 zł); 

 zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 5.325.173,95 zł przeznaczonych na realizację programu pn. „Dobry 
start”, w związku z przekazaniem realizacji programu Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych; 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania realizowane na mocy porozumień 
z organami administracji rządowej o kwotę 307.600,00 zł, na: 

 realizację zadania „Wyprawka szkolna uczniów romskich uczęszczających do szkół 
ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022”, w ramach Programu integracji 
społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (8.600,00 zł), 

 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 ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce 
na lata 2021–2030 (299.000,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 45.762,00 zł z Funduszu Pracy, na: 

 realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (38.262,00 zł), 

 wynagrodzenia dla 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 (7.500,00 zł). 

W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.517.619.745,32 zł, a plan wydatków 
1.838.106.689,43 zł.  

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej przyjęto: 

 64 zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

 115 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

 158 decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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W tym m.in. pozwolenia na: 

 budowę stacji paliw oraz stacji diagnostycznej pojazdów wraz z wewnętrzną 
infrastrukturą drogową i instalacyjną przy ul. Pionierów 8, 

 budowę kręgu modelarskiego wraz z wieżą sędziowską w rejonie ul. Toruńskiej  
i ul. Rybnickiej, 

 budowę hali magazynowej na terenie zakładu Saint - Gobain Construction Products 
Polska Sp. z o.o. przy ul. Okrężnej 16, 

 budowę budynku remizy strażackiej dla OSP Brzezinka przy ul. Zamojskiej, 

 budowę budynku warsztatowo-biurowego przy ul. Wielickiej 24, 

 budowę 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

Wydano 88 decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjęto 17 zgłoszeń robót budowlanych na 
wykonanie przebudowy instalacji gazowej co potwierdza zainteresowanie zmianą ogrzewania 
na ekologiczne. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

 2 zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice, 

 11 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

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

 18 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

 86 zaświadczeń dot. ustaleń planu miejscowego, 

 5 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

 4 wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 200 000,00 zł. Dochód z renty planistycznej w okresie 
sprawozdawczym od 01.01.2021 do 30.06.2021 wynosi 9 545,43 zł. 

W  Wydziale PP  obecnie prowadzonych jest 18 procedur dotyczących sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 3 procedury dotyczące zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Wpłynął 1 wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

 przetarg nieograniczony na wykonywanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych dla 
wszystkich rodzajów pojazdów samochodowych, motorowerów i przyczep, 

 postępowanie w ramach umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej 
na terenie miasta - część I – ulica: Daszyńskiego, 

 zamówienie z wolnej ręki na modernizację Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej 
Miasta Gliwice. 
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 unieważniono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na aplikację 
do kontroli i organizacji przewozów szkolnych. 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

 ZDM - Na ulicy Zabrskiej główne prace drogowe dobiegają końca. 23 lipca br. 
Od godziny 8:00 zostanie ona otwarta dla ruchu samochodowego i pieszego natomiast 
wloty ulic Błogosławionego Czesława i Hutniczej pozostaną zamknięte do czasu pełnego 
zakończenia robót. Mimo dopuszczenia ul. Zabrskiej do ruchu mogą pojawić się czasowe 
utrudnienia ze względu na dalsze prace prowadzone w tym rejonie. 

 MZUK - W Parku Starokozielskim zakończono budowę nowego placu zabaw. Z myślą 
o maluchach zamontowano karuzelę, bujaki, wielofunkcyjną piaskownicę 
z wbudowanymi zabawkami na jej obrzeżach (m.in. liczydło, domek ze zjeżdżalnią). 
Za ogrodzeniem stanął duży zestaw zabawowy – ze ścianką wspinaczkową, 
zjeżdżalniami. Są też urządzenia dla dzieci z ograniczeniami ruchowymi. Starsi 
skorzystają z tyrolki. W miejscu po starym placu zabaw posiano trawę. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

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

Teatr Miejski w Gliwicach: 

 Spektakl „Pokojówki” w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego - 24 i 25 czerwca, 

 Opera „Cajo Fabricio” w Ruinach Teatru Victoria – 26 czerwca, 

 Letni Rynek (oferta wakacyjnych wydarzeń na gliwickim Rynku) – 3, 4, 10, 11 lipca. 

Miejska Biblioteka Publiczna: 

 Rozpoczęcie cyklu Summer Arena – 3i 4 oraz 10 i 11 lipca, 

 Biblioteka Pana Kleksa - wakacje w Bibliotece, 

 Jan Brzechwa - wystawa z ilustracjami Artura Gulewicza, Magdaleny Kozieł-Nowak, Joli 
Richter-Magnuszewskiej oraz Marianny Sztymy – od 15 lipca do 12 sierpnia. 

Muzeum w Gliwicach: 

 Wszechnica PAU w Gliwicach,  Spotkanie - Profesor Mieczysław Chorąży – 
In memoriam – 24 czerwca, 

 Wakacje z Misiem Odlewisiem i Super Olem – od 29 czerwca do 15 lipca, 

 Wakacje z Młodą Polską – od 29 czerwca do 30 lipca, 

 Wołyń, niedziela 11 lipca 1943 - pamiętajmy! -  11 lipca. 

Wydarzenia miejskie:  

 XIV Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy "Ulicznicy" w Gliwicach – 3 i 4 oraz 10 
i 11 lipca. 

 Kino plenerowe – 4 i 11 lipca, 

Stacja Artystyczna Rynek: 

 Koncert „Nie spoczniemy” – z piosenkami do słów Agnieszki Osieckiej w wykonaniu 
Agnieszki Bielanik-Witomskiej – 18 czerwca, 

 Wystawa "Portrety w cyjanotypii. I nie tylko..." – od 24 czerwca do 31 lipca, 
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 Koncert „Stacja gra” – 25 czerwca i 2 lipca (muzyka z okien SAR), 

 Coolturalne wakacje – od 5 do 30 lipca (godz. 8:00-16:00). 

Inne: 

 W piątek 18 czerwca odbył się wernisaż wystawy „Sztuka włókna” w Centrum 3.0 przy 
ul. Studziennej. Wydarzenie było częścią obchodów 15-lecia działalności Okręgu 
Gliwicko-Zabrzańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. W wernisażu wzięli 
udział między innymi prezydent Gliwic Adam Neumann i zastępca prezydenta Gliwic 
Ewa Weber. Gospodynią wieczoru była Anna Zawisza-Kubicka, prezes gliwicko-
zabrzańskiego ZPAP-u. 

 Bezpłatne warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców dzielnicy Wojska Polskiego 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Wydarzenia sportowe: 

 Festiwal Koszykówki Ulicznej na Arenie Gliwice 2021, organizator - Gliwickie 
Towarzystwo Koszykówki – 19 czerwca. 

 Czerwiec z Kosz Kadrą – Energa Cup oraz mecze towarzyskie Reprezentacji Polski – od 
12 do 23 czerwca. 

Inne ważniejsze wydarzenia: 

 Sytuacja epidemiczna jest dobra i stabilna. Liczba nowych wykrytych zakażeń zmalała 
w Gliwicach do pojedynczych przypadków. Szpital Miejski działa bez zakłóceń. Urząd 
Miejski i miejskie jednostki organizacyjne działają bez zakłóceń. Urząd jest już w pełni 
dostępny dla klientów. Wciąż trwają szczepienia. Można się szczepić na lodowisku Tafla 
oraz w innych, licznych punktach POZ. 

 Na zaproszenie prezydenta Gliwic Adama Neumanna, 18 czerwca 
w Arenie Gliwice odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 
Samorządowcy rozmawiali m.in. o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz 
zapowiadanym przez rząd przekazaniu realizacji programu ,,Rodzina 500+” Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych. 

 1 lipca – w Dniu Spółdzielczości – w Ratuszu prezydent Gliwic Adam Neumann, 
zastępca prezydenta Mariusz Śpiewok ora dyrektor Centrum 3.0 Marta Kryś spotkali się 
z prezesami i reprezentantami 20. obchodzących swoje święto gliwickich spółdzielni 
mieszkaniowych. W ręce zaproszonych gości trafiły listy gratulacyjne 
z wyrazami uznania władz miasta. Spotkanie posłużyło również przedstawieniu 
spółdzielcom możliwości zaangażowania się w Gliwicką Inicjatywę Lokalną. 

 W związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o. z dniem 1 lipca 2021 r. funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu 
Spółki objął pan Adam Ciekański. Adam Ciekański jest absolwentem Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami 
komunalnymi, w tym w branży wodociągowej. Przez ostatnie 10 lat był Prezesem 
Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. 

 W Gliwicach powstał Rodzinny Dom Dziecka. W mieszkaniu przekazanym 
i wyremontowanym przez miasto pieczę zastępczą nad ośmiorgiem dzieci będą 
sprawować Edyta i Andrzej Korzec, którzy są rodzicami zastępczymi już od sześciu lat. 
21 czerwca Rodzinny Dom Dziecka odwiedził prezydent Gliwic Adam Neumann. 

 23 czerwca w Teatrze Miejskim, ponad 150 młodych gliwickich artystów – plastyków, 
muzyków, literatów i tancerzy – zostało wyróżnionych podczas XV Gliwickiej Gali 
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Młodych Talentów „Zwiastuny 2021”. Statuetki Zwiastuna wręczył laureatom Prezydent 
Gliwic Adam Neumann. 

 Prezydent Miasta Gliwice przyznał nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe 
w 2020 roku. Nagrody zostały przyznane 72 osobom – 58 zawodnikom i 14 trenerom 
oraz działaczom sportowym. Tegoroczni nagrodzeni w minionym roku m.in. ponad 70 
razy stawali na podium Mistrzostw Polski – i to niemal we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Nagrodami i wyróżnieniami uhonorowano reprezentantów 16 różnych 
dyscyplin sportowych. 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej uruchamił program #słuchawka, czyli linię telefoniczną 
dającą wsparcie dzieciom i młodzieży. Jest to odpowiedź na problemy spowodowane 
długotrwałym stanem pandemii, takie jak pogorszenie funkcjonowania społecznego oraz 
stanu zdrowia psychicznego młodych ludzi. W założeniu infolinia ma umożliwić dotarcie 
do osób, które z różnych przyczyn nie decydują się na skorzystanie z pomocy 
specjalistycznej. W ramach programu pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
dyżurują w każdy wtorek od 15:00 do 18:00 pod numerem 510 230 258. 

 24 czerwca 2021 r. przez miasto przeszła silna burza, która doprowadziła do licznych 
podtopień. W sumie Państwowa Straż Pożarna interweniowała w ponad 160 przypadkach, 
a Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Gliwice podjęło 
25 interwencji. W działania interwencyjne związane z występującymi utrudnieniami 
zaangażowane były podmioty ratownicze oraz komunalne. Na potrzeby bieżącej 
koordynacji działań i analizy sytuacji w CRG pracował Zespół Zarządzania Kryzysowego 
w składzie: Z-ca Komendanta PSP w Gliwicach, Z-ca Komendanta SM w Gliwicach, 
Dyrektor CRG oraz Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego CRG. 
O prowadzonych działaniach i bieżącej sytuacji informowano Zastępcę Prezydenta (VP3). 
Wzmocniono również obsadę stanowisk dyspozytorskich PSP i PCZK. W związku 
z burzami i podtopieniami w godzinach 21:00-3:00 pracownicy Straży Miejskiej 
w Gliwicach w składzie 4 patroli oraz dowódca zmiany i Zastępca Komendanta 
we współpracy z pracownikami Centrum Ratownictwa Gliwice, Państwowej Straży 
Pożarnej  oraz Policji wykonywali działania mające na celu zabezpieczenie zalanych ulic. 
Pracownicy Straży Miejskiej prowadzili działania na następujących zalanych ulicach: 
ul. Akademicka, ul. Słowackiego, ul. Nowy Świat, ul. Dolna, ul. Pszczyńska. Miejsca 
zabezpieczono i wygrodzono fizycznie. Część fizycznych zabezpieczeń (taśmy, bariery, 
światła ostrzegawcze) pozostawiono w miejscach w których nastąpiły zalania/osuwiska. 
Ponadto patrole dokonały objazdu miasta celem kontroli w zakresie przejezdności 
głównych ulic po intensywnych opadach deszczu. 

 Z prowadzonego Rejestru Kontroli Spalania wynika, że 898 skontrolowanych 
(na protokół z kontroli paleniska domowego) posesji wyposażonych jest w kocioł 
centralnego ogrzewania, który zgodnie z Uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw, wymaga wymiany na kocioł spełniający minimum standard emisyjny 
zgodnie z 5 klasą w terminie do 31 grudnia 2021 r. ponieważ instalacja jest 
eksploatowana w okresie powyżej 10 lat od daty jej produkcji lub nie posiada tabliczki 
znamionowej. Z początkiem sierpnia 2021 r. prowadzone będą działania mające na celu 
dotarcie do wskazanych  gospodarstw i rozeznanie, na jakim etapie są właściciele tych 
nieruchomości i czy w ogóle podjęli działania zmierzające do realizacji obowiązku 
wymiany kotła. Właścicielom tych posesji będą przekazane również informacji 
o konieczności zastosowania się do terminów wymiany źródeł ciepła, określonych 
w uchwale antysmogowej. Osobom zamieszkującym wskazane nieruchomości 
przekazywane będą również informacje dotyczące możliwości otrzymania dotacji 
z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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w Katowicach (WFOŚiGW) z programu „Czyste powietrze” na wymianę źródła ciepła 
lub termomodernizację budynku. 


