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Gliwice, 10 marca 2022 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 20 stycznia 2021 roku 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 219 zarządzeń wykonawczych 
i 7 zarządzeń organizacyjnych. 

W szczególności: 

51 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

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

13 Zarządzeń Prezydenta Miasta dokonujących zmian w budżecie miasta , m.in.: 

 przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 157.400,00 zł 
i zwiększenie w działach: 

010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.920,00 zł na wykonanie zastępcze 
za Wojewodę zadania – odstrzał redukcyjny dzików na podstawie art. 45 ust. 3 
ustawy Prawo łowieckie;  

710 – Działalność usługowa o kwotę 88.180,00 zł na realizację wyroku sądowego 
w sprawie dotyczącej roszczenia o wykup działki, przeznaczonej w planie 
zagospodarowania przestrzennego pod drogę;   

750 – Administracja publiczna o kwotę 56.230,00 zł celem uzupełnienia środków 
na umowy zlecenia oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy dla pracowników 
doręczających decyzje podatkowe na 2022 rok w związku ze zmianą stawki 
wynagrodzenia; 

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.990,00 zł celem 
uzupełnienia środków na umowy zlecenia oraz wpłaty na Pracowniczy Plan 
Kapitałowy dla pracowników doręczających zawiadomienia z zakresu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok w związku ze zmianą stawki 
wynagrodzenia; 

 przeniesienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w wysokości 
11.475,00 zł i zwiększenie w dziale 710 – Działalność usługowa na dodatki specjalne 
dla pracowników Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych w związku 
z obsługą Miejskiej Platformy Partycypacyjnej; 

 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; 

 przeniesienie środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania 
kryzysowego w wysokości 223.855,00 zł i zwiększenie w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na działania z zakresu 
zarządzania kryzysowego w związku z kryzysem uchodźczym, będącym następstwem 
ataku Rosji na Ukrainę; 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 10.192,00 zł celem 
dostosowania planu dotacji celowych na 2022 rok w związku z ogłoszeniem w dniu 
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4 lutego 2022 r. podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy 
budżetowej na 2022 r.; 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 203.955,70 zł, na: 

 udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie 
indywidualnych programów integracji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 
ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne (11.344,00 zł), 

 realizację zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – wypłata wynagrodzenia 
przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz 
koszty obsługi tego zadania (9.947,00 zł), 

 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, 
przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o dodatku osłonowym (25.484,70 zł), 

 dostosowanie planu dotacji celowych na 2022 rok, w związku z ogłoszeniem 
w dniu 4 lutego 2022 r. podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
ustawy budżetowej na 2022 r. (157.180,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 784.285,24 zł z Funduszu Pracy, na: 

 wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania 
zgodnie z art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (2.000,00 zł), 

 wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (714.061,24 zł), 

 realizację robót publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 3 
oraz Szkole Podstawowej nr 9 (68.224,00 zł). 

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Gliwice wynosi: dochody 
1.514.633.813,04 zł, wydatki 1.751.296.527,60 zł. 

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 
przyjęto: 

 126 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

 117 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

 116 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

 remont, przebudowę i nadbudowę budynku dawnych stajni, wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania na usługi edukacyjne, dydaktyczne, wystawiennicze i konferencyjne - 
Studenckie Centrum Kreatywności Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 3, 

 budowę nowego budynku schroniska Św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn 
przy ul. Św. Brata Alberta, 

 przebudowę i remont wnętrza budynku przy ul. ks. H. Hlubka 4 w Gliwicach, 
w związku ze zmianą układu funkcjonalnego części pomieszczeń, w tym wyposażenia 
budynku w windy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń, 
tj. poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i części piwnic na 
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pomieszczenia gastronomiczne, biurowe i techniczne, remont pomieszczeń gabinetu 
dyrektora oraz sali konferencyjnej, 

 przebudowę i rozbudowę budynku handlowo-usługowego przy ulicy Romualda 
Traugutta 3 w Gliwicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem 
na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 

 przebudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Jana Śliwki 8 
w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

 budowę zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (93 lokali 
mieszkalnych) z garażami podziemnymi, 46 miejscami postojowymi 
oraz zagospodarowaniem terenu w rejonie zachodniej obwodnicy, 

 budowę 63 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

Wydano 16 decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjęto 82 zgłoszenia robót budowlanych 
na wykonanie przebudowy instalacji gazowej, co potwierdza stałe zainteresowanie 
zmianą sposobu ogrzewania na ekologiczne. 

W ramach zadań z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

 28 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

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

 38 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

 111 zaświadczeń dotyczących ustaleń planu miejscowego, 

 14 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

 15 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice, 

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

 1 decyzja w sprawie wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia 
poprzedniego sposobu zagospodarowania. 

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 100 000,00 zł. Dochód z renty planistycznej w okresie 
sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 do 28 lutego 2022 wynosi 4 694,00 zł. 

W  Wydziale Planowania Przestrzennego obecnie prowadzonych jest 20 procedur 
dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1 plan 
miejscowy wszedł w życie 23 stycznia 2022 r.) oraz 3 procedury dotyczące Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nowe Studium i zmiana 
Studium). 

Do Wydziału Planowania Przestrzennego wpłynęło 11 wniosków o sporządzenie 
lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

 w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na przebudowę odwodnienia 
w ul. Metalowców w Gliwicach, 

 w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na ręczne sprzątanie terenów 
zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony (1-4), 

 w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na ochronę całodobową 
w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, 
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 w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na dostawę papieru na potrzeby 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych, 

 w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na aktualizację, modernizację 
i wsparcie techniczne oraz rozwojowe strony internetowej Gliwice.eu w 2022 r. (II), 

 w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na opróżnianie pojemników 
na psie odchody na terenie miasta Gliwice, 

 przetarg nieograniczony na budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią 
kanalizacji deszczowej, 

 w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na pełnienie funkcji inżyniera 
kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią 
kanalizacji deszczowej – postępowanie unieważnione, 

 w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na dostosowanie budynku 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów 
przeciwpożarowych (II) – postępowanie unieważnione. 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

 MZUK: 

 modernizacja tłoczni ścieków obsługującej krytą pływalnię "Olimpijczyk", 
Kąpielisko Leśne i hotel "Leśny". Koszt inwestycji - 80 000,00 zł; 

 Szpital Miejski nr 4: 

 zakup sprzętu medycznego na łączną kwotę 205.411,13 zł (defibrylator 
BeneHeart D3, zestaw instrumentarium do laparoskopii, diatermia 
elektrochirurgiczna ARC 250, wózek do przewożenia pacjentów - 3 szt., 
ureterorenoskop E kompaktowy – 2 szt., dźwignia Albarrana, zestawy do 
cystoskopii w wyposażeniem - 2 szt.), 

 zakup sprzętu technicznego na łączną kwotę 21.402,00 zł (drukarki laserowe – 
2 szt. oraz drukarka termiczna); 

 GAPR: 

 zakończenie inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych 
po Koksowni (III Etap NOWYCH GLIWIC), 

 zakończenie, prowadzonej dla Miasta, procedury koncesyjnej na promocję Miasta 
poprzez organizację wydarzeń, wraz z zawarciem z Koncesjonariuszem nowej 
umowy na dzierżawę Areny Gliwice, będącej własnością GAPR; 

 PEC: 

 zakończenie modernizacji kotłowni lokalnej przy ul. Pl. Jaśminu 2 w zakresie 
zmiany paliwa zasilającego kotły oraz ukończenie instalacji Analizatora LDS-6 
do pomiaru NH3 - kocioł WP-70 nr 2 - laserowy analizator gazu LDS 6 składający 
się z jednostki centralnej i dwóch głowic pomiarowych; 

 PKM: 

 powiększenie taboru o 25 nowych autobusów Solaris Urbino12 (tabor B - pojazdy 
dwuosiowe), w oparciu o umowę dzierżawy, będącą konsekwencją rozpisanego 
w tym zakresie w 4 kwartale 2021 r. postępowania przetargowego. Tabor ten 
został jako jeden z pierwszych w aglomeracji wyposażony w najnowszy typ 
kasowników umożliwiający m.in. bezpośredni zakup biletu za przejazd z użyciem 
karty bankowej), 
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 zamknięcie rzeczowe inwestycji pn.: "Zakup autobusów elektrycznych wraz 
z niezbędną infrastrukturą do ładowania". Inwestycja współfinansowana 
ze środków UE, w efekcie której odebrano i uruchomiono infrastrukturę 
do ładowania pojazdów w zajezdni oraz na przystankach końcowych przy 
ul. Czapli i Nowy Świat oraz skierowano do obsługi linii A4 i 676 pierwsze we 
flocie PKM pojazdy elektryczne marki VOLVO - 7 pojazdów taboru B (dwuosiowe) 
i 3 taboru C (przegubowe, trzyosiowe); 

 ŚSM: 

 montaż mobilnego punktu kamerowego dla zabezpieczenia terenu wokół 
stanowisk służb medycznych i porządkowych w związku z utworzeniem 
masowego punktu pobierania wymazów w kierunku SARS-CoV-2 na parkingu 
Areny Gliwice, 

 rozszerzenie zakresu całodobowego monitorowania infrastruktury zarządzanej 
przez Spółkę, w związku z wprowadzeniem trzeciego stopnia alarmowego 
CHARLIE-CRP, 

 przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej oraz usług dla Centrum 
Inicjatyw Społecznych w lokalizacji Gliwice Studzienna oraz Barlickiego, 
w związku z utworzeniem Miejskiego Punktu Pomocy Ukrainie. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

 Imprezy kulturalne zrealizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Centrum Kultury Victoria: 

 12 lutego 2022 r. - Koncert #zakochajsiewkulturze - koncerty The Branchers 
oraz Something Sweet Quartet (w Stacji Artystycznej Rynek) 

 6 marca 2022 r. - Wydarzenie charytatywne „Gliwice dla Ukrainy/ Глівіце для 
України” (panele dyskusyjne, prelekcje, koncerty); 

Teatr Miejski: 

 20 stycznia, 3 i 10 lutego 2022 r. – Warsztat lalkowy (dla dzieci od 5 lat 
i uczniów szkoły podstawowej), 

 24 stycznia i 7 lutego 2022 r. - Warsztaty dla szkół i przedszkoli: Zwiedzanie 
Teatru (dla dzieci w wieku 5-12 lat), 

 24, 25 stycznia i 7 lutego 2022 r. - Warsztaty dla szkół: Podstawowe Zadania 
Aktorskie (dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej), 

 27 stycznia i 4 lutego 2022 r. – Warsztat kreatywności (dla uczniów od IV klasy 
szkoły podstawowej), 

 6 lutego 2022 r. - "Baśnie z całego świata. Japonia" - warsztaty z cyklu Baśnie  
z całego świata (dla dzieci w wieku 4-6 lat i ich rodziców), 

 12 lutego 2022 r. - II Wieczór Teatromana – poznaj twórców „Amadeusza”, 

 14 lutego 2022 r. - Ferie zimowe '2022: Zwiedzanie teatru – poznaj Teatr 
z Zuzią i Filipem (grupy zorganizowane), 

 15 lutego 2022 r. - Ferie zimowe '2022:  Spektakl „Dzieci z Bullerbyn” 
i warsztaty aktorskie, 

 16-18 lutego 2022 r. i 22-24 lutego 2022 r. - Ferie zimowe '2022: Warsztaty 
teatru kamishibai, 

 19-20 lutego 2022 r. - Ferie zimowe '2022: Spektakl „Malutka Czarownica”  
i warsztaty magiczne dla dzieci i rodziców, 
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 21 lutego 2022 r. - Ferie zimowe '2022: Zwiedzanie teatru – poznaj Teatr 
z Zuzią i Filipem (grupy indywidualne oraz zorganizowane), 

 25-27 lutego 2022 r. - Ferie zimowe '2022: Spektakl „Przygody Tomka Sawyera” 
i spotkanie z aktorami; 

Kino studyjne Amok: 

 27 stycznia 2022 r. - Klasyka Warner Bros: 2001: Odyseja kosmiczna, 

 29 stycznia 2022 r. - Giuseppe Verdi, Rigoletto / MET Opera sezon 2021-2022, 

 11-27 lutego 2022 r. – Filmowe zimowisko, 

 24 lutego 2022 r. - Opera za rogiem | pokazy spektakli operowych 
z audiodeskrypcją; 

Muzeum: 

 26 stycznia 2022 r. - Wykład o twórczości Zofii Rydet połączony z projekcją filmu 
Andrzeja Różyckiego „Nieskończoność dalekich dróg. Podsłuchana i podpatrzona 
Zofia Rydet”, 

 27 stycznia 2022 r. - "Wykład w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii 
Umiejętności", 

 27 stycznia 2022 r. - Opowieści o Żydach z Górnego Śląska, 

 1 lutego – 15 kwietnia 2022 r. - Twarze ludowego karnawału. Wystawa masek 
zapustnych autorstwa beskidzkich twórców ludowych, 

 1-25 lutego 2022 r. – „Żyć jak w bajce” – zimowa akcja edukacyjna on-line 
dla grup szkolnych i przedszkolnych w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego, 

 15 października 2021 r. - 13 lutego 2022 r. - Czasowa Wystawa sztuki 
Najwyższej próby! Rzeźbiarze górnośląscy pierwszej połowy XX w., 

 15-25 lutego 2022 r. - Ferie z Muzeum w Gliwicach. Na szlaku rzeźb i rzeźbiarzy, 

 23 lutego 2022 r. - Spotkanie promujące wydany przez Muzeum w Gliwicach pod 
koniec 2021 r. album „Synagogi na Górnym Śląsku”, 

 26 lutego 2022 r. - Spotkanie z Petrem Hrušką oraz tłumaczem jego poezji 
Franciszkiem Nastulczykiem, 

 4 marca – 12 czerwca 2022 r. - Oblicza czasu. Zegary z kolekcji Muzeum 
w Gliwicach i Muzeów Narodowych w Krakowie i we Wrocławiu; 

Miejska Biblioteka Publiczna: 

 20 stycznia 2022 r. – Adam Regiewicz – spotkanie autorskie, 

 28 stycznia 2022 r. – Koncert kolęd w wykonaniu słuchaczy Państwowego 
Policealnego Studium Zawodowego Wokalno - Baletowego w Gliwicach, 

 1-28 lutego 2022 r. - W świecie kolorów – wystawa obrazów, 

 1-28 lutego 2022 r. – Śląska Wyprawa Hindukusz 1976 – wystawa fotografii, 

 8 lutego 2022 r. – Bezpieczny Internet – czyli spotkanie i konsultacje 
z funkcjonariuszami KMP w Gliwicach; 

 11 lutego 2022 r. – Dwa kolory – wernisaż wystawy fotografii Łukasza Droździka, 

 14 - 26 lutego 2022 r. – Zimowe podróże po literaturze – ferie w Bibliotece; 

 Imprezy kulturalne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach 
zadań publicznych miasta: 

 15 stycznia 2022 r. - 4 lutego 2022 r. - "Obrazki z wystawy" Joanny Skiby 
(Stacja Artystyczna Rynek - Stowarzyszenie GTW), 
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 20 stycznia 2022 r. - 4 lutego 2022 r. - Jubileusz - 30 lat WOŚP na plakacie - 
wystawa prezentująca oficjalne, gliwickie plakaty z corocznych finałów Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy (Stacja Artystyczna Rynek - Stowarzyszenie 
GTW), 

 11 lutego 2022 r. – 11 marca 2022 r. – Najlepsze Dyplomy 2019-2020, Wystawa 
zbiorowa absolwentów Fotoedukacji (Stacja Artystyczna Rynek - Stowarzyszenie 
GTW), 

 14 lutego 2022 r. - 18 lutego 2022 r. oraz 21 lutego 2022 r. - 25 lutego 2022 r.  
- Coolturalne ferie 2022 w SAR (Stacja Artystyczna Rynek - Stowarzyszenie 
GTW), 

 27 lutego 2022 r. - Koncert na zakończenie karnawału 2022 "W rytmie walca" - 
Scena Bajka - Kina Amok (Agencja „Wena” Waldemar Staniczek), 

 4 marca 2022 r. – Gliwice z Ukrainą – Koncert charytatywny i aukcje sztuki ( 
Stacja Artystyczna Rynek - Stowarzyszenie GTW). 

 Wydarzenia sportowe: 

 12 - 13 lutego 2022 r. - 6. Grand Prix Polski Weteranów. Organizator: Śląski 
Związek Tenisa Stołowego. Turniej rozegrano w Centrum Sportowo-Kulturalnym 
„Łabędź” w Gliwicach przy ul. Partyzantów 25. W zawodach uczestniczyło 37 
kobiet oraz 241 mężczyzn, którzy rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych - 
od 40 do 85 lat. 

Inne ważniejsze wydarzenia: 

 Miasto Gliwice koordynuje działania pomocowe dla obywateli Ukrainy 
przyjeżdżających do naszego miasta: 

 trwają konsultacje związane z projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

 negocjowane jest porozumienie Wojewody Śląskiego z Miastem Gliwice 
na pokrycie kosztów związanych z udzielanym wsparciem dla uchodźców, 

 Miasto Gliwice uruchomiło rachunek bankowy, na który można wpłacać 
darowizny, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z przybywającymi 
do Gliwic uchodźcami z Ukrainy, 

 utworzono Miejski Punkt Pomocy Ukrainie, koordynowany przez Centrum 
Inicjatyw Społecznych (ul. Studzienna 6), 

 uruchomiono Gliwicką Bazę Wsparcia, koordynowaną przez Centrum 3.0 Gliwicki 
Ośrodek Działań Społecznych, 

 utworzono bazę tymczasowych miejsc zamieszkania dla obywateli Ukrainy, 

 trwa Miejska Zbiórka Darów w Arenie Gliwice, koordynowana 
przez Stowarzyszenie GTW, 

 pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy aktywnie szukają pracy dla Ukraińców na 
terenie Gliwic i powiatu gliwickiego, 

 dzieci z Ukrainy, które przyjeżdżają obecnie do Gliwic, mogą nieodpłatnie 
uczęszczać do miejskich przedszkoli i uczyć się w publicznych szkołach, 

 zorganizowano bezpłatną pomoc medyczną dla uchodźców z Ukrainy, 

 zapewniono bezpłatny transport dla uchodźców z Ukrainy. Obywatele Ukrainy 
mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej Zarządu Transportu 
Metropolitalnego (ZTM). Bezpłatne przejazdy dla uchodźców wojennych z Ukrainy 
obowiązują również w pociągach Kolei Śląskich, 
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 Prezydent Miasta Gliwice zarządzeniem organizacyjnym nr 10/22 z 28 lutego 
2022 r.  powołał zespół zadaniowy do spraw zabezpieczenia potrzeb uchodźców 
przebywających na terenie miasta Gliwice. 

 Miasto Gliwice otrzyma na 2022 r. mniejszą o prawie 1,2 mln zł subwencję 
oświatową. Po raz pierwszy po podpisaniu w grudniu ubiegłego roku rozporządzenia 
MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego, wprowadzono w lutym tego roku zmianę, polegającą 
na obniżeniu wag dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej. Mniejsza 
subwencja jest wynikiem decyzji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka 
zmniejszającej od września 2022 r. liczbę godzin nauki języka niemieckiego z 3 do 1 
godziny tygodniowo dla dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć nauki języka 
ze względu na tożsamość narodową. W Gliwicach jest to 2 895 uczniów szkół 
podstawowych (23%), 92 dzieci przedszkolnych i 12 w szkołach niepublicznych 
(na ok. 32 tys. dzieci i uczniów objętych edukacją). 

 W styczniu br. pani Klaudia Bera, zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, została powołana na stanowisko 
pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. osób z niepełnosprawnościami. Pani Klaudia 
Bera od 2008 r. pracuje w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, realizując zadania 
na rzecz osób niepełnosprawnych, współpracując z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami wspierającymi osoby niepełnosprawne. Do zadań nowego 
pełnomocnika będzie należało m.in. opracowywanie dokumentów strategicznych oraz 
diagnoza i monitorowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także 
koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie ich sytuacji i zaspokajaniu potrzeb 
oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. Nowa pełnomocnik będzie też opiniowała 
projekty aktów normatywnych, współpracowała z Miejską Społeczną Radą do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach i koordynatorami do spraw dostępności 
w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnianiem dostępności i podejmowała 
interwencje w istotnych dla osób z niepełnosprawnościami sprawach, będących we 
właściwości jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice. Na liście zadań jest też 
współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami i przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków, 
sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności. 

 Centrum Ratownictwa Gliwice we współpracy z Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodkiem 
Działań Społecznych zorganizowało akcję promującą noszenie odblasków wśród osób 
starszych. Działania miały na celu przypomnienie o potrzebie korzystania 
z elementów odblaskowych oraz o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. W ramach 
akcji gliwiccy seniorzy otrzymali między innymi opaski odblaskowe, zawieszki, a także 
torby i plecaki  odblaskowe, które po zmroku pozwolą im stać się bardziej widocznymi 
dla uczestników ruchu drogowego. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach uruchomił finansowane ze środków 
Funduszu Solidarnościowego programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 
edycja 2022 oraz „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022. W ramach ww. programów 
pozyskano: 2.379.200 zł. 

 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie 
dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób 
niepełnosprawnych. Do programu przyjęto 85 zgłoszeń. 

 Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub 
opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy 
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w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przyjęto 48 zgłoszeń. 

 W dniach 5–6 marca w Arenie Gliwice odbyły się 22. Międzynarodowe Gliwickie Targi 
Budownictwa, Instalacji, Wnętrz. Ofertę zaprezentowało 80 wystawców. Podczas 
targów przyznano nagrody w kategoriach: Najlepszy Produkt Prezentowany na 
Targach i Najlepsze Stoisko oraz Nagrody Śląskiej Izby Budownictwa i Nagrody 
Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej BenchMan Design w przestrzeni publicznej. 
Wyróżnionych zostało osiem firm i podmiotów. 

 Major Aleksander Tarnawski, ostatni z cichociemnych, odszedł w wieku 101 lat. 
Mieszkał w Gliwicach. Aleksander Tarnawski urodził się 8 stycznia 1921 r. w Słocinie. 
Był inżynierem chemikiem, żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych, oficerem Armii 
Krajowej. Należał do komandosów polskiego podziemia, wykonywał trudne misje 
konspiracyjne i szkolił żołnierzy AK. W naszym mieście zamieszkał po wojnie. 
Zawodowo związał się z Politechniką Śląską, Instytutem Metali Nieżelaznych 
i Instytutem Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach. Był kilkakrotnie odznaczany 
Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uhonorowano go również Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Pro Patria oraz szablą oficerską. 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Plik prezentacji Prezydenta Miasta prezentowanej podczas sesji Rady Miasta 
w dniu 10 marca 2022 r. 

 

(-) Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 
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