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Gliwice, 27 maja 2021 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 22 kwietnia 2021 roku 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 108 zarządzeń wykonawczych, 4 zarządzenia 
organizacyjne i 4 polecenia służbowe. 

W szczególności: 

23 zarządzenia z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Dotyczyły one głównie przeznaczenia nieruchomości: do wydzierżawienia, do zbycia, 
ustanowienia służebności, nabycia nieruchomości do zasobu gminnego, do użyczenia oraz 
uchylenia zarządzenia w sprawie  dzierżawy. 

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

 przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 232.579,00 zł i zwiększenia 
w działach: 

010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 18.375,00 zł na uśpienie i utylizację zwierzyny 
z terenów użyteczności publicznej oraz na odstrzał redukcyjny 25 dzików, zgodnie z decyzją 
administracyjną; 

700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 57.000,00 zł na odwodnienie wykopu 
po rozbiórce przy ul. Składowej;  

758 – Różne rozliczenia – o kwotę 157.204,00 zł na zwrot części niewykorzystanych środków 
w ramach projektów pn.: Twoja społeczność Twoją szansą (124.357,00 zł) oraz Równe 
szanse, lepszy start II (32.847,00 zł); 

 przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości 
2.204,00 zł i zwiększenie w dziale 758 – Różne rozliczenia – na zwrot części 
niewykorzystanych środków w ramach projektu pn. Równe szanse, lepszy start II; 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 171.970,18 zł, na: 

 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie 
kosztów ustalania i wypłacania podatku akcyzowego przez gminę (159.339,31 zł), 

 częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów 
związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu 
osiedlenia się repatrianta (12.630,87 zł); 

 zwiększenie środków o kwotę 2.255.671,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej 
przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię miastu Gliwice na realizację zadania 
pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu 
ogrzewania;  

 zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych o kwotę 12.000,00 zł z tytułu refundacji kosztów, ponoszonych 
na Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach porozumienia 
zawartego pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego a miastem Gliwice; 
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 zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 214.672,50 zł z: 

 Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 3 
(23.610,00 zł) oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (23.392,00 zł), 

 Funduszu Pracy na obsługę zadań wynikających 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), 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Ośrodka Pomocy 
Społecznej na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (118.035,45 zł) oraz dla Powiatowego Urzędu 
Pracy na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 
(2.790,00 zł), 

 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie do nagród 
pieniężnych dla funkcjonariuszy Jednostek Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży 
Pożarnej w Knurowie i Pyskowicach i zakupy dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie (19.000,00 zł) oraz na dofinansowanie 
do zakupu samochodu operacyjnego oraz opracowanie dokumentacji projektowej 
modernizacji budynku użytkowanego przez Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą Państwowej 
Straży Pożarnej w Pyskowicach (12.845,05 zł); 

 zmniejszenie planu dotacji celowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych o kwotę 4.778,22 zł w związku z zakończeniem pilotażowego 
programu pn. Aktywny Samorząd i zwrotem niewykorzystanych środków. 

W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.509.105.573,20 zł, a plan wydatków 
1.861.885.833,52 zł.  

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej przyjęto: 

 63 zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

 74 zaświadczenia o samodzielności lokali, 

 156 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

 budowę budynku hali magazynowo – produkcyjnej oraz zagospodarowaniem terenu 
nieruchomości przy ul. Wschodniej 38,  

 budowę budynku handlowo-usługowego przy ul. Starogliwickiej, 

 przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych 
na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Syriusza 30, w celu 
utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych, 

 budowę wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektów małej 
architektury na terenie parku im. Fryderyka Chopina, 

 budowę bezobsługowej stacji bazowej transmisji danych "Gliwice 57627" sieci T-Mobile 
Polska S. A., w rejonie ul. Bojkowskiej, 

 budowę 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 
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Wydano 68 decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjęto 13 zgłoszeń robót budowlanych 
na wykonanie przebudowy instalacji gazowej, co potwierdza zainteresowanie zmianą 
ogrzewania na ekologiczne. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

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

 17 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

 34 opinie w sprawie przeznaczenia - dla dzierżaw, służebności i sprzedaży itp. 

 27 wyrysów i wypisów z planu miejscowego 

 94 zaświadczenia dot. ustaleń planu miejscowego, 

 10 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

 1 decyzję w sprawie udzielenia ulgi (umorzenia) w spłacie opłaty planistycznej, 

 3 decyzje ustalające warunki zabudowy. 

W  Wydziale PP  obecnie prowadzonych jest 17 procedur planistycznych w tym jedna 
dotycząca zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W ww. okresie wpłynęło 6 wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

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

Dochód z renty planistycznej w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 30 kwietnia 
2021 r. wynosi 9 240,00 zł. 

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

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

 przetarg nieograniczony na budowę Szpitala Miejskiego - Inżynier Kontraktu, 

 przetarg nieograniczony na wymianę opraw sodowych na LED na wybranych ulicach 
w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia 
ulicznego - Etap II - 4 Rejony 

 postępowanie w ramach umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej 
na terenie miasta - część 2 – ul. Młodych Patriotów i ul. Płocka 

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

 zamówienie z wolnej ręki na konserwację i serwis systemu KSAT2000 

 przetarg nieograniczony na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu miejskich 
wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2021 r. 

 postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę hali sportowej przy Szkole 
Filomata, ul. Bojkowska 20 – Inżynier Kontraktu 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

 ZDM: Dobiegły końca ostatnie prace brukarskie w ciągu pieszo-rowerowym na Alei 
Przyjaźni. Trakt ten zyskał ponad 350 metrów kwadratowych nowej nawierzchni. Dzięki 
temu, piesi i rowerzyści mogą korzystać z alternatywnej drogi, usytuowanej wzdłuż 
budynków, znajdujących się po północnej stronie alei. 
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 ŚSM: W ramach zadania podłączenia do internetu siedzib Rad Dzielnic wykonano 
przyłącze światłowodowe zapewniające szerokopasmowy dostęp do internetu 
w lokalizacjach: Wilcze Gardło pl. Jaśminu 2; Trynek Kilińskiego 24A, Ostropa 
ul. Architektów 109. 

 Zakończono budowę hali sportowej, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego oraz boisk 
przy I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. E. Dembowskiego w Gliwicach. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne: 

Przedsięwzięcia realizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Teatr Miejski w Gliwicach: 

 7 maja – 18 czerwca 2021 r. wystawa na Rynku - 100-lecie plebiscytu i Trzeciego 
Powstania Śląskiego 

 22 i 23 maja 2021 r. "Ożenek" - przedpremierowe spektakle 

Kino studyjne Amok: 

 od 21 maja 2021 r. wznowienie działalności 

Muzeum w Gliwicach: 

 3 maja 2021 r. - 100 rocznica III postania śląskiego - złożenie kwiatów na mogiłach 
powstańców śląskich w Gliwicach wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta Gliwice, 
pocztem sztandarowym Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP oraz żołnierzami Jednostki Wojsk 
Specjalnych AGAT Gliwice. Ustawienie tablicy dedykowanej Franzowi (Franciszkowi) 
Honiokowi, uczestnikowi III powstania śląskiego, na otaczającym maszt Radiostacji 
Gliwice skwerze jego imienia. 

 od 4 maja Muzeum w Gliwicach ponownie dostępne jest dla zwiedzających. 

 4 maja 2021 r. - wernisaż on-line: Młoda Polska. Wystawa dzieł ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie. 

 4 - 30 maja 2021 r. (wtorki, środy, czwartki, piątki) - Tobie Polsko. Lekcje z okazji 100 
rocznicy III powstania śląskiego dla szkół i przedszkoli (online). 

 6 maja 2021 r. - odbyła się ceremonia wręczenia nagród EMYA 2020 i EMYA 2021, 
w finale nagrody EMYA 2020, wśród 5 muzeów znalazł się Dom Pamięci Żydów 
Górnośląskich, oddział Muzeum w Gliwicach. 

 13 maja 2021 r. - wykład pt. Tragiczna podróż Manfreda Finka na St. Louis w ramach 
cyklu Mistrz i Małgorzata od kuchni. Opowieści o Żydach górnośląskich (online). 

 15 maja 2021 r. - Noc Muzeów w Muzeum w Gliwicach "Tobie Polsko - Stulecie III 
Powstania Śląskiego". 

 20 maja 2021 r. - nowy cykl wykładów: Modernizm, postmodernizm, architektura. 
Wykład pierwszy: Architektura a pojęcie stylu (online). 

 22 maja 2021 r. - warsztaty linorytu z Muzeum w Gliwicach - Linoryt na tkaninie. Stwórz 
własny nadruk na koszulkę lub torbę (online lub w ogrodach Willi Caro). 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach: 

 23 – 30 kwietnia 2021 r. - konkurs fotograficzny „Zaczytane Gliwice”. 

 4 - 31 maja 2021 r. -  BIBLIOTEKA – KSIĄŻKA – CZYTANIE – wystawa ekslibrisów 
(Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17). 
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 7 maja 2021 r. - Justyna Wydra – gliwiczanka, którą spotkasz w Bibliotece (spotkanie 
online). 

 do 15 maja 2021 r. - wystawa GLIWICKIE METAMORFOZY – mecenasi historii 
i tradycji miasta: wystawa retrospektywna (Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24). 

 do 31 maja 2021 r. - wystawa WSPOMNIEŃ CZAR – Ukraina na pocztówkach (Filia 
nr 30, ul. Partyzantów 25). 

 8 -15 maja 2021 r. - Tydzień Bibliotek 2021. 

 10 maja 2021 r. - Warsztaty dla młodzieży online (7-8 klasa SP): OBRAZKOTERAPIA – 
CO TO TAKIEGO? Odpowiedź znajdziesz w Bibliotece. 

 10 - 14 maja 2021 r. - konkurs literacki „Znajdziesz mnie w bibliotece”. 

 12 maja 2021 r. - Jerzy Ciurlok - spotkanie autorskie. 

 13 maja 2021 r. - Ałbena Grabowska - spotkanie autorskie. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Stacji Artystycznej Rynek przez Stowarzyszenie 
GTW: 

 16 kwietnia – 10 maja  - Wystawa prac malarskich - Małgorzata Lazarek - "Latencja - 
czas zasypiania". 

 14 maja – 6 czerwca  - Wystawa Rysunków - Mariusz Mierzwa - "La Linea - 25 lat pasji". 

Utworzenie CK Victoria 

 7 maja odbyło się kolejne spotkanie z pracownikami MDK, podsumowujące 
dotychczasowe działania. 

 11 maja zaprezentowano Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  wyniki dotychczasowych 
działań związanych z przekształceniem MDK oraz omówiono propozycje działań 
statutowych Centrum Kultury Victoria. 

 12 maja obyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
współpracującymi z miastem przy organizacji wydarzeń kulturalnych w zakresie dalszej 
współpracy.  

 18 maja przeprowadzono warsztaty z mieszkańcami oraz debatę dotyczącą prowadzenia 
działań kulturalnych w Gliwicach – „Miasta Ideii”. 

 Od 17 do 31 maja trwają konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały dotyczącej 
zapisów statutu CK Victoria. 

 Projekt ww. uchwały przekazano do Rady Miasta oraz Rad Dzielnic, z prośbą 
o ewentualne uwagi. 

Akademia Sportowa Gliwice 

Powołano zespół zadaniowy do spraw opracowania koncepcji utworzenia w mieście 
Akademii Sportowej. Zadaniem zespołu będzie opracowanie koncepcji utworzenia Akademii 
Sportowej, w szczególności przyjęcie założeń dotyczących zakresu działania, formy prawnej 
i zasad funkcjonowania akademii oraz określenie poszczególnych etapów jej realizacji, 
przeprowadzenia koniecznych działań inwestycyjnych oraz określenie czynności niezbędnych 
do jej funkcjonowania 

Imprezy sportowe: 

 3 maja 2021 r. - Mecz o mistrzostwo PKO Ekstraklasy: Piast Gliwice - Podbeskidzie 
Bielsko-Biała (2:0) 
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 3 maja 2021 r. - Finał Pucharu Polski w futsalu: Piast Gliwice - Red Dragons Pniewy 
(3:3) (karne 2:4) 

 8 - 9 maja 2021 r. - 54. Międzynarodowy Turniej "O Stalową Klingę Hutnika" 
i "Memoriał A. Franza". 

 9 maja 2021 r. - Mecz o mistrzostwo Statscore Futsal Ekstraklasy: Piast Gliwice - LSSS 
Team Lębork (1:1) 

 16 maja 2021 r. - Mecz o mistrzostwo PKO Ekstraklasy: Piast Gliwice - Wisła Kraków 
(2:3) 

Inne ważniejsze wydarzenia: 

 23 kwietnia prezydent Gliwic Adam Neumann spotkał się ze związanymi z naszym 
miastem członkami sztabu trenerskiego i medycznego reprezentacji Polski w futsalu. 
Złożył na ich ręce serdeczne gratulacje z okazji awansu drużyny na Mistrzostwa Europy,  
które odbędą się na przełomie stycznia i lutego 2022 r. w Holandii. W spotkaniu wzięła 
udział również Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic. 

 Od 10 do 14 maja odbywały się w Gliwicach IGRY 2021. W tym roku Juwenalia 
Politechniki Śląskiej ponownie odbyły się bez fizycznego udziału publiczności, ale 
wydarzenie zostało udostępnione za pośrednictwem serwisów: Facebook, YouTube oraz 
Instagram. 

 Jednym z prelegentów trwającego od 12 do 13 maja Kongresu Perły Samorządu 2021 
w Gdyni był prezydent Gliwic Adam Neumann. Prezydent wziął udział w panelu 
„Demografia, migracje i zmiany populacyjne w rzeczywistości po pandemicznej”. 

 W IV edycji rankingu Skarbnik Samorządu organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną 
I miejsce w kategorii miast na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców zajął 
Ryszard Reszke, skarbnik Miasta Gliwice. 

 Gliwice z nadwyżką operacyjną netto per capita za 2019 rok w wysokości 1094,22 zł 
i średnią nadwyżką operacyjną netto per capita za lata 2017–2019 w wysokości 1174,63 zł 
uplasowały się na 3. miejscu rankingu „Kondycja finansowa samorządów u progu 
pandemii” w kategorii miast na prawach powiatu, ustępując pola jedynie Sopotowi 
i Świnoujściu. Znalazły się tym samym w ekskluzywnym gronie jednostek samorządu 
terytorialnego osiągających nadwyżkę per capita przekraczającą 1000 zł, 
w którym – co znaczące – nie odnotowano żadnego z wojewódzkich miast! 
W swojej kategorii Gliwice wyprzedziły m.in. Płock, Dąbrowę Górniczą, Tychy, Bielsko-
Białą, Jastrzębie Zdrój, Białą Podlaską i Rybnik. 

 1646 uczniów z 27 gliwickich szkół przystąpiło do tegorocznej matury (4 - 6 maja – 
poziom podstawowy, do 20 maja egzaminy rozszerzone). Do egzaminu ósmoklasisty 
przystąpiło (25 - 27 maja) w Gliwicach 1590 uczniów w 37 szkołach podstawowych. 

Apele Rady Miasta: 

1. Uchwała nr XVI/331/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: 
wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających 
do likwidacji nielegalnie składowanych odpadów przy ul. Cmentarnej w Gliwicach. 

Pismami z dnia 15 lipca 2020 r. została przesłana: 

• Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu, 

• Ministrowi Klimatu Michałowi Kurtyce, 

• Wojewodzie Śląskiemu Jarosławowi Wieczorkowi. 
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O realizacji sprawy informowano już na sesjach w listopadzie 2020 r. i lutym br. 

Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na apel. 

Niezależnie od powyższego wysyłamy monity do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
o zajęcia stanowiska w sprawie zagospodarowania odpadów pochodzących z transgranicznego 
przemieszczania odpadów, co umożliwi wydanie decyzji przez Prezydenta Miasta Gliwice ws. 
usunięcia odpadów "krajowych". 

Po naszym kolejnym monicie, 12 maja br. otrzymaliśmy informację z GIOŚ, że wystąpili 
do Sądu Rejonowego w Gliwicach o udostępnienie kopii akt prowadzonej sprawy dot. 
odpadów na ul. Cmentarnej, które mogłyby potwierdzić, że przy ul. Cmentarnej 
wyładowanych zostało więcej  niż dwa transporty odpadów pochodzących z nielegalnego 
transgranicznego przemieszczania oraz, że poinformują nas o dalszych czynnościach po 
otrzymaniu dokumentacji z Sądu. 

2. 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. 

3. Uchwała nr XXI/408/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 26 listopada 2020 r. 
w sprawie: przyjęcia apelu do Rządu RP w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie 
budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy oraz o przyjęcie 
i uznanie kwot wynegocjowanych w tych dokumentach. 

Wraz z przyjęciem przez Radę Europejską w grudniu budżetu Unii Europejskiej na lata 2021 
– 2027, treść apelu stała się bezprzedmiotowa. Nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi na 
apel mimo, że należałoby jej oczekiwać z uwagi na to, że było to wystąpienie Rady 
Miasta. 

 

 


