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Gliwice, 17 czerwca 2021 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 27 maja 2021 roku 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 53 zarządzenia wykonawcze, 1 zarządzenie 
organizacyjne i 1 polecenie służbowe. 

W szczególności: 

11 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Dotyczyły one głównie przeznaczenia nieruchomości do: wydzierżawienia, zbycia, 
ustanowienia służebności, użyczenia oraz nieskorzystania z prawa pierwokupu. 

Ponadto, 28 kwietnia 2021 r. przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej:  

 działkę nr 109 obręb Stare Miasto położoną przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej, 
al. Przyjaźni i ul. Berbeckiego w Gliwicach, o powierzchni 0,8742 ha oraz działkę 
nr 110 obr. Stare Miasto położoną przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej w Gliwicach 
powierzchni 0,0001 ha.  Do przetargu dopuszczono 6 uczestników. 

Cena wywoławcza brutto: 9.700.000,00 zł 

Cena brutto osiągnięta w przetargu: 18.829.000,00 zł 

Przetarg zakończono wynikiem pozytywnym, a najwyższą cenę zaoferowała firma Hi Venture 
Sp. z o.o.  - umowę sprzedaży zawarto 27 maja 2021 r. 

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

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 39.360,00 zł 
na dofinansowanie realizacji 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 +” 2021 r.; 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 1.876.594,56 zł, na: 

 realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym 
na: renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, 
utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu 
cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów 
związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem dokumentów do Archiwum 
Państwowego (60.000,00 zł), 

 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby 
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie 
z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4 – 6 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (1.816.594,56 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 99.182,00 zł z: 

 Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 8 (19.182,00 zł), 
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 Funduszu Pracy na 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 (30.000,00 zł), 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację 
zadania pn. „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej nr 36 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 6 – Bliżej natury” (50.000,00 zł); 

 zmniejszenie planu dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o kwotę 35.290,00 zł w związku z rezygnacją w br. w kilku 
szkołach podstawowych z wyjazdów uczniów na zieloną kolonię. 

W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.507.942.811,98 zł, a plan wydatków 
1.849.734.767,90 zł. 

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej przyjęto: 

 55 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

 50 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

 98 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

 budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (72 lokale mieszkalne) wraz 
z podziemnym dwukondygnacyjnym garażem u zbiegu ul. Ligockiej i ul. Obrońców 
Westerplatte, 

 budowę hali magazynowej oraz budynku biurowego, wiaty na składowanie odpadów  
i wiaty na rowery, wewnętrznego układu drogowego z drogą pożarową, placem 
manewrowym i 260 stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych przy  
ul. Sowińskiego, 

 budowę 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

Wydano 50 decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjęto 10 zgłoszeń robót budowlanych na 
wykonanie przebudowy instalacji gazowej co potwierdza zainteresowanie zmianą ogrzewania 
na ekologiczne. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

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

 5 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, 

 50 zaświadczeń dot. ustaleń planu miejscowego, 

 10 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

 5 decyzji w sprawie opłaty planistycznej (1 umorzenie i 4 ustalające na łączną kwotę 
11.058,00 zł) 
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W  Wydziale PP obecnie prowadzonych jest 18 procedur dotyczących sporządzenia mpzp 
i 3 procedury dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 

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

Dochód z renty planistycznej w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 maja 2021 r. 
wynosi 9 240,00 zł. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych, w trybie starej ustawy Prawo zamówień 
publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

 zamówienie z wolnej ręki na usługi doradcze - Zachodnia Brama Metropolii Silesia - 
Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

W trybie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

 zamówienie z wolnej ręki na "Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miasta Gliwice 
w związku z organizacją meczów przygotowawczych Reprezentacji Polski w koszykówce 
do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich", 

 zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę boisk do siatkówki 
plażowej w Sośnicy - w systemie zaprojektuj i wybuduj – postępowanie unieważnione. 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

 PWiK - Zakończona została inwestycja "Budowa sieci wodociągowej od ul. Kujawskiej 
do ul. Okrężnej". Inwestycja kosztowała 5.572.144,93 zł netto. Jest kolejnym etapem planu 
realizowanego przez Spółkę w związku z wyznaczeniem w mieście nowych terenów pod 
rozwój zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz działalności usługowej i produkcyjnej 
w celu zapewnienia obsługi tych obszarów. 

 ŚSM - W ramach zadania podłączenia do internetu siedzib Rad Dzielnic wykonano 
przyłącze światłowodowe zapewniające szerokopasmowy dostęp do internetu 
w lokalizacjach: Łabędy ul. Fiołkowa 28; Śródmieście ul. Zwycięstwa 13 - Studzienna 6. 
Rozbudowano także monitoring miejski o kolejne punkty (stały punkt kamerowy na 
skwerze przy ul. Anny Jagiellonki – 1 punkt kamerowy (3 kamery), ul. Raciborska/Średnia 
– 1 punkt kamerowy (4 kamery), pl. Piłsudskiego – 1 punkt kamerowy (2 kamery). 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

Przedsięwzięcia realizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Teatr Miejski w Gliwicach: 

 29 maja 2021 r. - premiera spektaklu „Ożenek” w reżyserii Pawła Aignera, 

 30 maja 2021 r. - "Dobry wieczór z Fryderykiem" – Palmiarnia Miejska, 

 17 czerwca 2021 r. - premiera spektaklu „Amadeusz” w reżyserii Norberta Rakowskiego. 

Kino studyjne Amok: 

 11–17 czerwca 2021 r. - 14. Sputnik nad Polską Festiwal Filmów Rosyjskich. 

Inne wydarzenia kulturalno-sportowe: 

 1 czerwca Miasto Gliwice zorganizowało imprezę z okazji Dnia Dziecka. Z okazji Dnia 
Dziecka Miasto zaprosiło najmłodszych do zabawy w plenerze. Impreza odbyła się 
30 maja w kilku miejscach na terenie miasta. Atrakcje zostały podzielone na strefy 
tematyczne: Rynek – strefa warsztatów ekologicznych, pl. Krakowski – atrakcje 
sportowe, park Chopina – dmuchańce i urządzenia rekreacyjne i pl. Grunwaldzki – strefa 
pokazów i warsztatów naukowych. Aby zachęcić mieszkańców do odwiedzenia 
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wszystkich stref zorganizowano akcję zbierania pieczątek potwierdzających skorzystanie 
z co najmniej jednej atrakcji w każdej lokalizacji. Każda osoba, która zebrała pieczątki 
z czterech stref otrzymała zestaw miejskich gadżetów. 

 11–13 czerwca 2021 r. – Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów w Tenisie 
Stołowym, Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25. 
Organizator: Śląski Związek Tenisa Stołowego. 

 12 i 13 czerwca na terenie Areny Gliwice odbył się "Weekend wrażeń", w ramach 
którego odbyły się: 

o Runmageddon (12 czerwca ) - kolejna edycja tego sportowego wydarzenia na terenie 
Areny, 

o Lotny Festiwal Piwa (12 i 13 czerwca) na placu głównym przed Areną Gliwice – zlot 
food trucków i prezentacje browarów rzemieślniczych, 

o Energa Cup (12 i 13 czerwca) - turniej koszykówki z udziałem Reprezentacji Polski 
w tej dyscyplinie. Miasto Gliwice jest gospodarzem meczów przygotowawczych 
Reprezentacji Polski w koszykówce do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk 
Olimpijskich. W ramach tych zmagań, w Arenie Gliwice rozgrywane są mecze 
w międzynarodowej obsadzie. Rozgrywki te to pierwsze od wielu miesięcy 
wydarzenie w Arenie Gliwice, w którym mogą wziąć udział kibice.  

Inne ważniejsze wydarzenia: 

 Sytuacja epidemiczna jest stabilna. Liczba nowych wykrytych zakażeń zmalała 
w Gliwicach do pojedynczych przypadków. Trwają szczepienia. Można się szczepić na 
lodowisku Tafla oraz w innych, licznych punktach POZ. 

 Spółka ZBM II TBS działając w imieniu Zamawiającego i jednocześnie Beneficjenta 
Wsparcia jakim jest Miasto Gliwice wystąpiła o przyznanie bezzwrotnego 
dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego do I etapu 
inwestycji przy ul. Dworskiej w Gliwicach (inwestycja jest trzyetapowa). W ramach 
I etapu powstaną dwa budynki mieszkalne o łącznej liczbie 62 mieszkań wykończonych 
"pod klucz". Planowany termin oddania tego etapu przypada na II kwartał 2023 roku. 
20 maja 2021 r. zostały podpisane przez Prezydenta Miasta Gliwice umowy z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego w zakresie przyznanego bezzwrotnego dofinansowania 
na realizację niniejszego etapu inwestycji. 

 Od 30 maja na miejskie ulice powrócił Gliwicki Rower Miejski. Do dyspozycji gliwiczan 
oddano 30 stacji zlokalizowanych w różnych częściach miasta i aż 300 rowerów: 295 
standardowych rowerów miejskich wyposażonych w koszyki, 2 tandemy i 3 rowery 
familijne cargo.  

 Trwają prace nad strategią rozwoju miasta - Gliwice 2040. W maju i czerwcu pracowały 
grupy robocze do spraw społeczeństwa, gospodarki, przestrzeni i środowiska. W skład 
grup wchodzą mieszkańcy i eksperci z danej dziedziny. Obecnie współdziałając 
z ekspertami, w oparciu o wnioski wypracowane w grupach roboczych, definiowana jest 
wizja rozwoju miasta. 

 1 czerwca na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 
odbyły się miejskie obchody Dnia Strażaka. Strażakom wręczono odznaczenia 
i wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości wziął udział 
prezydent Gliwic Adam Neumann, który złożył życzenia strażakom i wręczył list 
gratulacyjny. 
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 Gliwiczanka Tekla Juniewicz 10 czerwca świętowała 115 urodziny. Jest aktualnie 
najstarszą Polką, drugą najstarszą osobą w Europie i piątą na świecie. 


