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UM.80728.2022 

Gliwice, 20 stycznia 2022 r. 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 16 grudnia 2021 roku 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 78 zarządzeń wykonawczych 
i 13 zarządzeń organizacyjnych. 

W szczególności: 

15 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Dotyczyły one głównie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, zbycia, 
ustanowienia służebności, nieskorzystania z prawa pierwokupu, ustalenia wysokości 
stawek czynszu dzierżawnego oraz wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do wydzierżawienia. 

18 stycznia 2022 r. rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działek zlokalizowanych 
przy ul. Kujawskiej. 

• Cena wywoławcza nieruchomości: 2 773 000,00 zł (254 zł/m2) 

• Powierzchnia nieruchomości: 10 905 m2 

• Wylicytowana cena sprzedaży: 3 800 000,00 zł (348 zł/m2) 

• Zwycięzca licytacji: firma NEXX Sp. z o. o. sp. k. 

6 Zarządzeń Prezydenta Miasta dokonujących zmian w budżecie miasta 
na 2021 rok, m.in.: 

• przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 149.383,00 zł 
i zwiększenie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na dostawę energii cieplnej 
w budynkach komunalnych; 

• przeniesienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w wysokości 
533.224,00 zł i zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na zapłatę 
pochodnych od wynagrodzeń pracowników jednostek oświaty i wychowania; 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 27.400,00 zł, na: 

− zwrot kosztów procesu na rzecz strony powodowej w sprawach z powództwa PKP 
S.A. w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa oraz zapłatę na rzecz Skarbu 
Państwa – Sądu Rejonowego w Gliwicach, nieuiszczonych wydatków w sprawie 
z powództwa Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Gliwice przeciwko PKP S.A. 
w Warszawie (2.400,00 zł), 

− wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej, w związku z prowadzeniem działań związanych 
z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, 
takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, 
intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi (25.000,00 zł); 

• zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 24.602,00 zł z Funduszu Pracy, na: 

− dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny, w ramach 
„Programu Asystent Rodziny na rok 2021” (18.000,00 zł), 

− realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 3 (6.602,00 zł). 

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet Miasta Gliwice na 2021 r. wynosi: dochody 
1.540.770.837,54 zł, wydatki 1.756.410.419,54 zł. 
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1 Zarządzenie Prezydenta Miasta dokonujące zmian w budżecie miasta 
na 2022 rok, m.in.: 

• przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 10.000,00 zł 
i zwiększenie w działach: 

010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 4.920,00 zł na wykonanie zastępcze 
za Wojewodę Śląskiego odstrzału redukcyjnego dzików, realizowanego na podstawie 
art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie; 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 5.080,00 zł 
na działania interwencyjne, polegające na doraźnym usunięciu niebezpieczeństwa 
grożącego  osobom  lub  mieniu,  związane  z  obecnością  dzikich zwierząt na terenie 
miasta; 

• przeniesienie środków z rezerwy celowej na remonty w wysokości 
22.395,00 zł i zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację 
wyroku sądowego, dotyczącego remontu obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 8, ul. Syriusza 30. 

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet Miasta Gliwice wynosi: dochody 
1.515.688.499,67 zł, wydatki 1.743.032.346,08 zł. 

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 

przyjęto: 

• 116 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

• 47 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

• 117 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

• budowę budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu 

przy ul. Elsnera 25A, 

• budowę instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby własne Szpitala Miejskiego 
w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kujawskiej, 

• budowę kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu Lipowym 

na wsch. od ul. Poniatowskiego, 

• remont obiektów zabytkowych - muru bramy miejskiej wraz z zabezpieczeniem 

hydroizolacyjnym przyległej do muru ściany budynku przy pl. Wszystkich Świętych 4, 

• przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 11 zlokalizowanego przy ul. Pocztowej 
wraz z przebudową dojazdu pożarowego do budynku, w celu dostosowania oddziałów 

przedszkolnych do obowiązujących przepisów MEN i przepisów ochrony 

przeciwpożarowej, 

• rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 położonego 

przy ul. Lipowej 29 o szyb windy zewnętrznej, 

• budowę 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

Wydano 11 decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjęto 67 zgłoszeń robót budowlanych 

na wykonanie przebudowy instalacji gazowej, co potwierdza stałe zainteresowanie 
zmianą sposobu ogrzewania na ekologiczne. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

• 9 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 
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• 36 opinii w sprawie przeznaczenia - dla dzierżaw, służebności, sprzedaży, itp., 

• 37 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

• 67 zaświadczeń dotyczących ustaleń planu miejscowego, 

• 3 informacje o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

• 1 decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, 

• 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

oraz prowadzono: 

• 1 sprawę dotyczącą zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego MPZP Miasta Gliwice. 

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 200 000,00 zł. Dochód z renty planistycznej w okresie 

sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wynosi 629 762,00 zł. 

W Wydziale Planowania Przestrzennego obecnie prowadzonych jest 20 procedur 
dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1 plan 
został uchwalony, ale jeszcze nie obowiązuje) oraz 3 procedury dotyczące Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nowe Studium i zmiana 
Studium). 

Do Wydziału Planowania Przestrzennego wpłynęło 7 wniosków o sporządzenie lub zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

• postępowanie w ramach umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej 
na terenie miasta Gliwice – część II zamówienia, ulice: Sarnia i Myśliwska, 

• postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na opróżnianie ulicznych koszy 

na odpady w  centrum miasta i pojemników na psie odchody na  terenie  Miasta 
Gliwice, 

• zamówienie z wolnej ręki na uruchomienie i bieżącą obsługę szaletu przy placu 
Inwalidów Wojennych. 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

• ZDM: 

− montaż wyświetlaczy prędkości na ul. Bojkowskiej, w rejonie skrzyżowania 

z ul. Rolników w ramach realizacji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 
Koszt inwestycji – 49 938,00 zł. 

• MZUK: 

− budowa siłowni i street workout parku na terenie Piaskowej Doliny 
przy ul. Piaskowej w ramach realizacji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 
Koszt inwestycji - 260 599,68 zł, 

− zakup i montaż urządzenia linowego do wspinaczki przy ul. Narutowicza. Koszt 
inwestycji - 307 110,09 zł, 

− modernizacja alejki między ul. Kosmonautów a ul. Partyzantów. Koszt inwestycji -
159 500,00 zł, 

− zakup  nowej  dekoracji  na  choinkę  przy  ul.  Dworcowej.  Koszt  inwestycji  – 
129 765,00 zł, 
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− modernizacja nawierzchni parkingu na terenie Izby Wytrzeźwień 

przy ul. Okopowej. Koszt inwestycji - 59 800,00 zł, 

− modernizacja oświetlenia przy Palmiarni Miejskiej. Koszt inwestycji - 24 950,00 zł, 

− Ośrodek Wczasowy „Czechowice” – modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie 
parkingu. Koszt inwestycji - 88 500,00 zł, 

− wykonanie prac brukarskich na terenie Giełdy Samochodowej w Gliwicach. Koszt 
inwestycji - 38 130,00 zł, 

− modernizacja nawierzchni wokół obiektów 629 i 632 znajdujących się na terenie 
Giełdy Samochodowej w Gliwicach. Koszt inwestycji - 280 812,08 zł, 

− wykonanie modernizacji toalet w budynku 1010 na terenie Giełdy Samochodowej 
w Gliwicach. Koszt inwestycji - 27 060,00 zł, 

− modernizacja budynku Hali Widowiskowo-Sportowej „Sośnica” 
im. J. Wojewódzkiego w Gliwicach - wymiana balustrad na trybunach. Koszt 
inwestycji - 199 969,99 zł, 

− modernizacja tłoczni ścieków na parkingu zewnętrznym krytej pływalni Olimpijczyk 

- etap I. Koszt inwestycji - 40 343,20 zł. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

• Imprezy kulturalne zrealizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Teatr Miejski: 

− 31 grudnia 2021 r. - Sylwester w Teatrze Miejskim w Gliwicach -
"Wieczór kawalerski" w reżyserii Giovanny’ego Castellanosa, 

− 10 stycznia 2022 r. - Teatr Miejski w Gliwicach ogłosił skład Kapituły Nagrody 
Dramaturgicznej im. Tadeusza Różewicza. Wyboru najlepszego tekstu w pierwszej 
edycji Konkursu dokonają Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Zyta Rudzka, Beniamin 
Bukowski, Roman Pawłowski i Paweł Szkotak, 

− 17 stycznia 2022 r. - zwiedzanie Teatru (warsztaty dla szkół i przedszkoli), 

− 18 stycznia 2022 r. - Podstawowe Zadania Aktorskie (warsztaty dla uczniów klas 
I-VIII szkoły podstawowej), 

− 18 stycznia 2022 r. - Wieczór Teatromana – „Całe życie” i spotkanie z twórcami. 

Kino studyjne Amok: 

− 16 grudnia 2021 r. - Opera za rogiem (pokazy spektakli operowych 
z audiodeskrypcją) - „Zemsta nietoperza” Johanna Straussa w wykonaniu 
The Glyndebourne Festival Opera, 

− 16 grudnia 2021 r. - Klasyka Warner Bros: Rio Bravo, 1959, 

− 19 grudnia 2021 r. - film „Rafael odkryty na nowo” z cyklu Sztuka na ekranie, 

− 26 grudnia 2021 r. - Gwiazdka z maestro Andre Rieu - retransmisja koncertu 
Holandia, 

− 28 grudnia 2021 r. - Gabinet doktora Caligari - 125 Lat kina w Gliwicach - pokaz 
specjalny z wprowadzeniem dr Urszuli Biel, 

− 13 stycznia 2022 r. - Klasyka Warner Bros: Co się zdarzyło Baby Jane. 

Muzeum: 

− do 31 grudnia 2021 r. - Wystawa planszowa „Tadeusz Różewicz. Raport 
Ocalonego”, 
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− do 6 lutego 2022 r. - Wystawa fotografii - Kazimiera Dyakowska. Naga. Portret 
i akt 1959–1966, 

− do 13 lutego 2022 .r - Wystawa sztuki Najwyższej próby! Rzeźbiarze górnośląscy 
pierwszej połowy XX w., 

− 15 stycznia 2022 r. - Cykl edukacyjny: Śląsk – tysiąc lat burzliwej historii. 

Miejska Biblioteka Publiczna: 

− do 31 grudnia 2021 r. – Tadeusz Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja -
wystawa, 

− styczeń 2022 r. – Tak sobie próbuję rysować… – portrety w ołówku. Wystawa 
prac Wojciecha Kotylaka; 

− 3 - 30 stycznia 2022 r. - Bottrop – oczami młodych - wystawa fotograficzna, 

− 7 - 31 stycznia 2022 r. -Ziemia Święta w obiektywie Stanisława Ligonia – 
wystawa, 

− 13 stycznia 2022 r. - „Poniemieckie” – Spotkanie autorskie z Karoliną Kuszyk, 

− 19 stycznia 2022 r. – Literatura z różnych stron – Niemcy – spotkanie online 
poświęcone literaturze. 

• Imprezy kulturalne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach 

zadań publicznych miasta: 

− do 31 grudnia 2021 r. - wystawa "Lem" (promująca dzieła Mistrza poprzez prace 
współczesnych artystów) - Stacja Artystyczna Rynek (GTW), 

− 4 – 18 stycznia 2022 r. - Za co Lubię WOŚP? Konkurs plastyczny dla dzieci -
Stacja Artystyczna Rynek (GTW), 

− 14 stycznia 2022 r. - Koncert. Wieczór z autorskimi wierszami i muzyką Jana 
Opielki - Stacja Artystyczna Rynek (GTW), 

− 15stycznia – 4 lutego 2022 r. - "Obrazki z wystawy" Joanny Skiby -
Stacja Artystyczna Rynek (GTW). 

• Wydarzenia sportowe: 

− 12  stycznia  w  Arenie  Gliwice  odbył  się  mecz  siatkówki  pomiędzy  drużyną  Grupa  

Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Cucine Lube Civitanova. Siatkarski pojedynek 

w fazie grupowej Ligi Mistrzów zgromadził na trybunach 5655  kibiców. Mecz  

zakończył się wynikiem 3:2 dla drużyny z Włoch. 

Inne ważniejsze wydarzenia: 

• 15 ekologicznych autobusów z napędem hybrydowym firmy MAN Truck & Bus Polska 
Sp. z o. o. zasiliło w grudniu 2021 r. tabor Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
w Gliwicach. Nowe autobusy kosztowały 23 mln zł i zostały sfinansowane ze środków 
własnych PKM. 

• W  trosce  o  stan  wód  rzeki  Kłodnicy  22 grudnia 2021 prezydent Gliwic skierował 
pisma do: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pisma zawierają pytania o działania 
podejmowane przez wyżej wymienione instytucje mające na celu ograniczanie 
zanieczyszczeń Kłodnicy, które mają miejsce na całym przebiegu rzeki, 
w szczególności powyżej wlotu do Miasta Gliwice. 

• Prezydent Gliwic 31 grudnia 2021 r. skierował interwencyjne pismo do Wojewody 
Śląskiego w sprawie przyznania niewystarczających środków do prawidłowej 
realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które w 2022 r. mają 
być realizowane przez Miasto Gliwice. Dotacja celowa przyznana miastu wyniosła 
3,4 mln zł. Brakująca kwota to ponad 17,2 mln zł. 
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• 31 grudnia 2021 r. - Sylwester 2021/2022 – odbył się pokaz sztucznych ogni 
i laserów na placu Krakowskim. 

• 3 stycznia 2022 r. Pani Marta Tartanus-Oryszczak objęła stanowisko Sekretarza 
Miasta. 

• Prezydent Gliwic we współpracy z radami dzielnic oraz grupami mieszkańców 
intensywnie zabiega o ograniczenie wycinki drzew na terenach leśnych zarządzanych 
przez Nadleśnictwo Brynek. W związku z konsultacjami społecznymi Planu 
Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022–2031 11 stycznia 2021 r. 
zastępca prezydenta miasta Aleksandra Wysocka skierowała pismo do Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych z wnioskiem o istotne ograniczenie, a w niektórych 
lokalizacjach całkowitą rezygnację z wyrębu drzew. 

• 30 grudnia 2021 r. prezydent Gliwic pozyskał informację, że 9 czerwca 2021 r. 
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach umorzyła śledztwo w sprawie możliwego 
naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W działaniach Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, związanych z zamówieniem publicznym z wolnej ręki 
na świadczenie usług promocji na rzecz Miasta Gliwice, nie stwierdzono znamion 
czynu zabronionego. 

Apele Rady Miasta Gliwice: 

• Uchwała XXXII/686/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie: przyjęcia Apelu do Rządu RP o podjęcie działań mających na celu 

wprowadzenie zmian legislacyjnych dotyczących składu komisji konkursowej 
powoływanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły lub placówki  

do Ministra Edukacji i Nauki. 

Minister Edukacji i Nauki poinformował, że 4 stycznia 2022 r. na posiedzeniu Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP odbyło się 

pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz 

niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1812). Podczas posiedzenia zostały 

zgłoszone poprawki w zakresie przepisów regulujących kwestie składu komisji 
konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora  

szkoły lub placówki. Przyjęto m. in. poprawkę dotyczącą możliwości powołania 

w przypadku szkoły i placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego w skład komisji konkursowej osoby będącej członkiem organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jako przedstawiciela organu 

prowadzącego. 

Poprawka, o której mowa powyżej została przyjęta. Przewiduje ona wprowadzenie w 

ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nowego przepisu art. 63 ust. 
14a, zgodnie z którym w przypadku szkoły i placówki prowadzonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, przedstawicielem organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę może być również członek organu stanowiącego danej jednostki samorządu 
terytorialnego, wskazany przez ten organ stanowiący. 

Załącznik: 

1. Plik prezentacji Prezydenta Miasta prezentowanej podczas sesji Rady Miasta 

w dniu 20 stycznia 2022 r. 

(-) Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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