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Gliwice, 22 kwietnia 2021 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 25 marca 2021 roku 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 109 zarządzeń wykonawczych i 6 zarządzeń 
organizacyjnych. 

W szczególności: 

38 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Dotyczyły one głównie przeznaczenia nieruchomości: do wydzierżawienia, do zbycia, 
ustanowienia służebności, nabycia nieruchomości do zasobu gminnego, publikacji  wykazów 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata, do użyczenia, 
nieskorzystania z prawa pierwokupu, do darowizny. 

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

 przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 67.140,00 zł i zwiększenia 
w działach: 

700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 71,00 zł na opłatę za umieszczenie w pasie 
drogowym przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wody, w ramach zakończonej 
inwestycji pn. „Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego”, 

757 – Obsługa długu publicznego – o kwotę 26.705,00 zł na spłatę długu spadkowego wobec 
banku, odziedziczonego przez miasto z mocy ustawy, 

758 – Różne rozliczenia – o kwotę 40.364,00 zł, na: 

 zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w 2020 r., zgodnie z decyzją Ministra 
Finansów nr ST4.4759.71.2021.3.CNNF z dnia 18 marca 2021 r. (33.774,00 zł), 

 spłatę długów spadkowych, odziedziczonych przez miasto z mocy ustawy (6.590,00 zł); 

 przeniesienie środków z rezerwy celowej na remonty w wysokości 96.000,00 zł 
i zwiększenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na remont 
pomieszczeń zaplecza w Ruinach Teatru Victoria; 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 1.260.295,00 zł 
na realizację: 

 zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (1.190.719,00 zł), 

 świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d 
i art. 90e ustawy o systemie oświaty (69.576,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 329.029,00 zł, na: 

 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego 
przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (20.000,00 zł), 

 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 
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zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(7.950,00 zł), 

 realizację postanowień sądu o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej 
psychicznie, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego, w związku z art. 6 ust. 3 przytoczonej ustawy (11.017,00 zł), 

 sfinansowanie w I półroczu 2021 r. świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym 
służbę w Państwowej Straży Pożarnej (168.000,00 zł), 

 wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (122.062,00 zł); 

 zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach porozumień 
z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.175,00 zł w związku z odstąpieniem 
od zawarcia porozumienia z innym powiatem, na organizację nauki religii innego 
wyznania, na skutek rezygnacji ucznia z uczęszczania na zajęcia; 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach porozumień 
z organami administracji rządowej o kwotę 815.760,00 zł na dofinansowanie kosztów 
ponoszonych przez gminę w związku z zapewnieniem lokali mieszkalnych, określonym 
imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny, zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 
ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji; 

 zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 17.446,00 zł z Funduszu Pracy, na: 

 realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 (2.446,00 zł), 

 obsługę przez Powiatowy Urząd Pracy zadania związanego z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 4 marca 2021 roku (15.000,00 zł). 

W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.503.823.140,74 zł, a plan wydatków 
1.856.739.902,06 zł.  

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 

przyjęto: 

 40 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

 93 zaświadczenia o samodzielności lokali, 

 79 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

 budowę: Biofiltra, budynku Stacji Zlewczej Osadów, Pompowni Ścieków Oczyszczonych, 
budynku Hydroforni Wody Technologicznej wraz z budową i przebudową infrastruktury 
technicznej i towarzyszącej, na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy 
ul. Tomasza Edisona 16 - w ramach realizacji zadania pod nazwą: "budowa instalacji 
zrzutu osadów wraz z gospodarką obiegu zamkniętego na terenie Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków w Gliwicach", 

 budowę hangaru dla samolotów i budynku edukacyjno - biurowego wraz z instalacjami 
wewnętrznymi, a także niezbędnym zagospodarowaniem terenu wraz z rozbiórką czterech 
kontenerów magazynowych na terenie lotniska w Gliwicach, 

 przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Spacerowej 6 w celu 
dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
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 budowę budynku biurowego z częścią handlowo-usługową i halą magazynową wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Nadrzecznej,  

 budowę 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

Wydano 35 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, 

 16 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

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

 20 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

 73 zaświadczenia dot. ustaleń planu miejscowego, 

 12 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

W  Wydziale PP  obecnie prowadzonych jest 18 procedur planistycznych w tym jedna 
dotycząca zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W ww. okresie wpłynął 1 wniosek 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 31 marca 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 ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta 
Gliwice w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r., 

 przetarg nieograniczony na budowę ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego  
ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego, 

 przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia parkowego wokół Placu 
Krakowskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

 przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia na ul. Pocztowej na odcinku od ul. Rymera 
do ul. Kujawskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

 postępowanie w ramach umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej 
na terenie miasta - część I – ulica: Słowackiego, Czarnieckiego, Poezji/Ossolińskich, 

 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. 

W trybie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, w omawianym okresie nie 
rozstrzygnięto żadnego przetargu. 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

 Szpital Miejski nr 4 zakupił niżej wymienioną aparaturę medyczną: 2 lampy operacyjne 
o łącznej wartości 102.114,00 zł, z przeznaczeniem dla wykonywania zabiegów 
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ortopedycznych; 2 defibrylatory z torbą o łącznej wartości 36.547,14 zł, z przeznaczeniem 
dla punkty szczepień; 2 Ureterorenofiberoskopy giętkie (URS) o łącznej wartości 
63.540,30 zł, z przeznaczeniem dla wykonywania procedur urologicznych. 

 ZBM I TBS: Zakończono kompleksową termomodernizację wraz ze zmianą systemów 
grzewczych w ramach programu "Poprawa Efektywności Energetycznej budynków 
mieszkalnych Miasta Gliwice - I" dla budynków przy ul. Sikorskiego 60 (3 lokale 
mieszkalne), wartość inwestycji 514.022,04 zł; Sikorskiego 70 (2 lokale mieszkalne), 
wartość inwestycji 624.253,93 zł oraz przy ul. Rybnickiej 6 (10 lokali mieszkalnych), 
wartość inwestycji 936.601,73 zł. 

 ŚSM: Zakończono zadanie modernizacji transmisji danych do punktu kamerowego 
w ramach zadania pt.: „Budowa przyłącza światłowodowego do zabytkowego kościoła 
w Ostropie”. Zadanie polegało na zastąpieniu dotychczas działającej transmisji radiowej 
transmisją opartą o łącze światłowodowe o znacznie lepszych parametrach. Dodatkowo 
Spółka wykonała podłączenie nowej siedziby Aeroklubu Gliwice do sieci światłowodowej 
zapewniającej dostarczenie usług w technologii VoIP. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne: 

Przedsięwzięcia realizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach: 

 26 marca 2021 r. –  warsztaty plastyczne online "Ozdobna ramka na zdjęcia". 

 31 marca 2021 r. - spotkanie online "Literatura z różnych stron" połączone z warsztatami 
artystycznymi - podróż do Indii. 

 1-30 kwietnia 2021 r. - Wspomnień czar. Ukraina na pocztówkach – wystawa online 
(Filia nr 30). 

 2 kwietnia 2021 r. - Warsztat plastyczny (online) - kartki wielkanocne oraz zakładki 
do książek. 

 8 kwietnia - 15 maja 2021 r. - wystawa retrospektywna z lata 2002 -2010 działalności 
Stowarzyszenia na rzecz dziedzictwa kulturowego Gliwic „Gliwickie Metamorfozy” 
(Filia nr 11, online). 

 16 kwietnia 2021 r. - spotkanie online "Literatura z różnych stron" – Japonia. 

W związku z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19 w dniach od 29 marca do 18 kwietnia 
2021 r. biblioteka była nieczynna. Od 19 do 25 kwietnia 2021 r. otwarte będą: Biblioteka 
Centralna oraz  Biblioforum (w wyznaczonych dniach i godzinach), pozostałe filie nadal będą 
nieczynne. Obsługa będzie się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego i ustalonymi 
ograniczeniami. 

Muzeum w Gliwicach: 

 28 stycznia - 12 kwietnia - Wystawa w Willi Caro - "Fedruję śląski krajobraz... Rafał 
Malczewski – Antoni Wieczorek". 

 28 stycznia - 12 kwietnia - Wystawa w Czytelni Sztuki - "Śląsk w obrazach 
fotograficznych Jana Bułhaka". 

 od 20 marca do 18 kwietnia - wszystkie Oddziały Muzeum w Gliwicach niedostępne 
dla zwiedzających. 

 28 marca 2021 r. - Niedziela pod znakiem Zajączka! (online). 
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 15 kwietnia 2021 r. - Mistrz i Małgorzata od kuchni. Opowieści o Żydach 
górnośląskich - wykład szósty: Johnny Friedlaender – Francuz z Górnego Śląska 
(online). 

 warsztaty online: Śląski elementarz turystyczno-krajoznawczy według Jana Bułhaka - 
17 kwietnia 2021 r. 

Od 20 marca do 25 kwietnia br. wszystkie Oddziały Muzeum w Gliwicach będą niedostępne 
dla zwiedzających. 

Teatr Miejski w Gliwicach: 

Od 20 marca do 25 kwietnia - Teatr zawiesił działalność (wszystkie zaplanowane przez Teatr 
Miejski i Kino Amok spektakle teatralne i seanse kinowe począwszy od 20 marca zostały 
odwołane). 

Imprezy sportowe: 

 27 marca 2021 r. - Mecz o mistrzostwo Statscore Futsal Ekstraklasy: P.A. Nova 
Gliwice - KS Acana Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice (1:4). 

 10 kwietnia 2021 r. - Mecz I ligi kobiet gr. B w piłce ręcznej - SPR Sośnica - ChKS PŁ 
Łódź (25:25), karne (7:8). 

 12 kwietnia 2021 r. - Mecz o mistrzostwo PKO Ekstraklasy: Piast Gliwice - Górnik 
Zabrze (2:0). 

 17 kwietnia 2021 - Mecz o mistrzostwo Stascore Futsal Ekstraklasy: P.A. Nova 
Gliwice - Rekord Bielsko-Biała (1:14). 

 17 kwietnia 2021 - Mecz o mistrzostwo Statscore Futsal Ekstraklasy: Piast Gliwice - 
FIT-MORNING Gredar Team Brzeg (5:0). 

Inne ważniejsze wydarzenia: 

 25 marca, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Adama Neumanna, 
prezydenta Gliwic, Mariusza Śpiewoka, jego zastępcy oraz prezesa Szpitala Miejskiego, 
Przemysława Gliklicha z Jarosławem Wieczorkiem, Wojewodą Śląskim. Podczas spotkania 
przedstawiono wojewodzie informacje na temat planów budowy nowego budynku 
gliwickiego szpitala. Wśród przekazanych informacji znalazły się planowane terminy 
przeprowadzenia inwestycji, stopień zaawansowania prac oraz możliwości jakie się 
otworzą przed Szpitalem Miejskim w Gliwicach po zakończeniu budowy. Omówiono 
możliwe źródła finansowania inwestycji, w tym możliwość pozyskania środków 
z Krajowego Programu Odbudowy oraz środków z budżetu Ministerstwa Zdrowia. 

 Od 29 marca 2021 r. na terenie lodowiska "Tafla" przy ul. Akademickiej 29 działa 
populacyjny punkt szczepień przeciwko Covid-19. Punkt został zorganizowany przez 
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach i posiada 20 gabinetów do szczepień oraz stanowisko 
pierwszej pomocy. Wielkość hali lodowiska pozwala na bezpieczne zaszczepienie dużej 
liczby osób, dzięki czemu proces szczepień przebiega bardzo sprawnie. W okresie od 29 
marca 2021 do 20 kwietnia 2021 r. wykonano już 25.000 szczepień, a warunki techniczne 
w punkcie szczepień pozwalają na osiągnięcie przepustowości zaszczepionych na poziomie 
nawet 4.000 osób dziennie. Od początku akcji szczepień w Gliwicach podano 65 731 
dawek (17 miejsce w kraju). 

 1 kwietnia br. GAPR sfinalizował transakcję sprzedaży wszystkich swoich nieruchomości 
na terenie strefy ekonomicznej miasta Jaworzna. Prawo własności zostało przeniesione 
na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu, w zamian za umorzenie udziałów, które ARP 
posiadała w GAPR. 
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 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na zakup 32 elektrycznych 
autobusów i budowę stacji ładowania. Jak zapowiada GZM, flota czterech 
metropolitalnych PKM (w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu i Świerklańcu) zacznie się 
powiększać o nowe autobusy od połowy przyszłego roku. Do każdego z nich, do końca 
marca 2023 r., zostanie przekazanych po 8 pojazdów. Nowe autobusy są jednym 
z elementów rozwoju transportu niskoemisyjnego, który ma wpłynąć na poprawę jakości 
powietrza. Autobusy zostaną kupione w ramach otrzymanej dotacji z programu GEPARD 
II (80 mln zł), który w połowie finansowany jest ze środków unijnych, 
a w połowie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt 
tej inwestycji to 120 mln zł. Na drogi GZM wyjedzie 27 autobusów 12-metrowych 
i 5 przegubowych o długości 18 metrów. Kupionych zostanie 16 mobilnych ładowarek, 
z których będą mogły korzystać jednocześnie po dwa autobusy. Ponadto w sześciu 
miastach zostanie wybudowanych 9 stacjonarnych ładowarek, w tym cztery w Gliwicach. 
Obecnie pasażerów Zarządu Transportu Metropolitalnego obsługuje już ponad 200 
pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi: 149 jest napędzanych sprężonym gazem 
ziemnym, 41 ma napęd hybrydowy, a 13  elektryczny. Gliwickie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej czeka również na dostawę 10 autobusów elektrycznych marki 
Volvo, które zostały kupione dzięki dotacji z Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych. 

 Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Gliwice, 
dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy 
rating krajowy na poziomie „AA+(pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna. Potwierdzenie 
ratingów odzwierciedla niezmienny pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki 
długu Gliwic w średnim okresie pozostaną zbieżne z wynikami podmiotów z grupy 
porównawczej z ratingiem na poziomie „A-”, pomimo spowolnienia gospodarczego 
wywołanego pandemią koronawirusa. 


