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Gliwice, 8 września 2022 r. 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 14 lipca 2022 roku 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 226 zarządzeń wykonawczych, 8 zarządzeń 

organizacyjnych oraz 2 polecenia służbowe. 

W szczególności: 

42 zarządzenia z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

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

wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

Ponadto  w  ww.  okresie  Miasto  realizowało  10  umów  na  zapewnienie  w  miesiącu  lipcu  

i sierpniu br. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa. Kwota środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania wyniosła 

2.140.860,00 zł. W ramach umów możliwa była pomoc maksymalnie 598 osobom. 

21 zarządzeń dokonujących zmian w budżecie miasta, m.in.: 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 650.964,00 zł na: 

− realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 
(237.760,00 zł), 

− dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. mieszkańców 

przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (13.204,00 zł), 

− dofinansowanie do wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 
ustawy o pomocy społecznej (400.000,00 zł); 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 1.509.215,95 zł na: 

− wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania, realizowanego 

przez gminy w wysokości  2%  łącznej  kwoty  dotacji  wypłaconych  w  gminie,  

(902.802,00 zł), 

− realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osób, 
o których mowa w art. 40 ust. 1, w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego (7.182,00 zł), 

− wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 
18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (7.403,00 zł), 

− realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających 
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (2.500,00 zł), 

− pomoc  finansową  wypłacaną  repatriantom,  zgodnie  z  art.  17  ust.  1  i  6  ustawy  

o repatriacji (104.010,83 zł), 

− finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy 

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 
(51.216,00 zł), 
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− uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, 
w szczególności na zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Skarbu Państwa 

(12.090,12 zł), 

− zapłatę zasądzonych kosztów sądowych w sprawach dotyczących opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego (15.583,00 zł), 

− wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania 

i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka, 
osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt 
stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka, zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o Karcie 

Polaka (41.580,00 zł), 

− sfinansowanie przeszeregowania stanowisk w grupach uposażenia, 
z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń 

oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej (92.102,00 zł), 

− sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 

w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (84.839,00 zł), 

− sfinansowanie od 1 stycznia 2022 roku podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych 

należności strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego 

systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-
2025” (187.908,00 zł); 

• zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 1.300,66 zł na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach 

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, 
o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej; 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień 

(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 79.150,00 zł na: 

− pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznych przedszkolach 
na terenie miasta Gliwice (77.500,00 zł), 

− pokrycie kosztów nauczania religii innych wyznań uczniów z innych gmin i powiatów 

(1.650,00 zł); 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej o kwotę 213.165,00 zł na dofinansowanie kosztów 

ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem się  na jej terytorium repatrianta 

i członków jego najbliższej rodziny; 

• zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 128.388,12 zł z: 

− Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w szkołach podstawowych 

(33.028,00 zł), 

− Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wypłaty nagród dla strażaków 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakup sprzętu oraz opłaty 

za energię elektryczną, cieplną i gaz (87.700,00 zł), 

− Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 

projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

w obszarze B - Likwidacja bariery uniemożliwiającej poruszanie się i komunikację 
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w pomieszczeniu Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
(7.660,12 zł); 

• zwiększenie środków z tytułu pomocy finansowej o kwotę 138.315,00 zł 
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) z przeznaczeniem na realizację zadań, 
związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa; 

• zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych o kwotę 45.600,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programów: 

− „Czyste Powietrze” (5.600,00 zł), 

− „Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 12 – Warsztat młodego przyrodnika” (40.000,00 zł); 

• zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o kwotę 11.007.174,63 zł 
z przeznaczeniem na: 

− zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem 

wojennym Ukrainy na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(2.554.090,00), 

− wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł 
obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (95.472,00 zł), 

− wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł z tytułu zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania 

(4.796.904,00), 

− nadanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL (11.839,63 zł) oraz wykonanie zdjęcia 

osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL (25.155,00 zł), 

− wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania 

(300.350,00 zł), 

− wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy (6.216,00 zł), 

− wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy (500,00 zł), 

− realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, 
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 

(3.191.633,00 zł), 

− wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów obywateli Ukrainy 

(1.041,00 zł), 

− realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 
na rzecz obywateli Ukrainy, na podstawie art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (16.428,00 zł), 

− zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego mającego pod opieką 

więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy, na podstawie art. 25 ust. 3c ustawy 

z dnia 12 marca 2022  r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  

zbrojnym na terytorium tego państwa (7.546,00 zł). 

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Gliwice wynosi: dochody 

1.578.730.699,25 zł, wydatki 1.817.439.907,93 zł. 
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W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej przyjęto: 

• 198 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

• 128 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

• 123 decyzje o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

• budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (152 lokale mieszkalne) 

z garażami, infrastrukturą towarzyszącą, miejscami parkingowymi, placem zabaw dla 

dzieci i miejscem rekreacyjnym w rejonie ulicy Zygmuntowskiej, 

• budowę budynku mieszkalnego z częścią usługową (2 lokale mieszkalne i 1 lokal 
usługowy) i garażem podziemnym na 10 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych,  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  obejmującym:  parking  na  5  miejsc  

postojowych dla samochodów osobowych, przy ulicy Górnej, 

• budowę budynku biurowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną 

i towarzyszącą, 27 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych przy 

ul. Ignacego Daszyńskiego, 

• budowę budynku socjalno-magazynowego, wiaty magazynowej, montaż 5 naziemnych 

zbiorników dwupłaszczowych do magazynowania ciekłych substancji chemicznych 

posadowionych w szczelnej wannie żelbetowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 

11 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych w rejonie ul. Pszczyńskiej, 

• budowę drogi rowerowej w rejonie ul. Jesiennej w Gliwicach w ramach zadania 

pn. "Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica (odcinek ul. Jesienna - ul. 
Wschodnia)", 

• budowę budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną, wraz z układem 

komunikacji wewnętrznej przy ul. Ignacego Daszyńskiego, 

• rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. 
Noblistów Polskich w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej 15-17 o sześć oddziałów 

przedszkolnych w parterze i salę gimnastyczną na piętrze, poprzez nowo projektowany 

dwukondygnacyjny łącznik, zagospodarowanie terenu obejmujące infrastrukturę 

techniczną i towarzyszącą oraz budowę nowego wejścia do schronu przy istniejącym 

budynku szkoły, 

• przebudowę istniejącego tymczasowego placu targowego wraz z infrastrukturą 

techniczną i towarzyszącą, budowę budynku administracyjno–socjalnego w rejonie 

ul. Lipowej, 

• budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (42 lokale mieszkalne) z garażem 

podziemnym oraz częścią usługową w parterze oraz parkingiem naziemnym przy 

ul. Biegusa i ul. Pelikana, 

• budowę 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

Wydano 13 decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjęto 40 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: 

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

• 23 wyrysy i wypisy z planu miejscowego, 

• 101 zaświadczeń dotyczących ustaleń planu miejscowego, 

• 4 informacje o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

• 15 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice, 

• 1 decyzja w sprawie ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - umorzenie, 

• 1 decyzja w sprawie udzielenia ulgi w spłacie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 
- odmowa udzielenia ulgi, 

• 1 decyzja w sprawie wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia poprzedniego 
sposobu zagospodarowania - umorzenie z powodu zbycia nieruchomości przez 

dotychczasowego właściciela. 

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 100 000,00 zł. Dochód z renty planistycznej w okresie 

sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wynosi 4 694,00 zł. 

W Wydziale Planowania Przestrzennego obecnie prowadzone są 23 procedury dotyczące 
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 4 procedury 

dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nowe 

Studium i zmiana Studium). 

Do Wydziału Planowania Przestrzennego wpłynęły 3 wnioski o sporządzenie lub zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 1 wniosek o wydanie opinii 
w sprawie projektu robót geologiczno-inżynierskich oraz 3 wnioski o wydanie opinii 
w sprawie opracowań urbanistycznych sporządzonych przez samorząd województwa 

i gminy sąsiednie. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na zagospodarowanie zbiornika 

na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na pełnienie funkcji inżyniera 

kontraktu dla zadania pn. Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka 

w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na nasadzenie zieleni na terenie 

zbiorników pomiędzy ul. Bojkowską a ul. Toruńską, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na nasadzenie zieleni na terenie 

zbiorników przy ul. Elsnera, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na dostosowanie budynku Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów 

przeciwpożarowych (4) - Etap I, 

• w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawę papieru w okresie  

od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na potrzeby wydziałów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych (2), 

• przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i uczniów do  szkół i placówek oświatowych  

w roku szkolnym 2022/2023, 

• przetarg nieograniczony na zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza, 
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• zamówienie z wolnej ręki na modernizację Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej 
Miasta Gliwice, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na termomodernizację 

i modernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Kozielskiej 39 

– postępowanie unieważnione, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej dla 

inwestycji polegającej na przebudowie oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury w Gliwicach 

– postępowanie unieważnione, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji na audyt techniczny oraz audyt operacyjny hali 
widowiskowo-sportowej Arena Gliwice – postępowanie unieważnione, 

• przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy 

rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami – postępowanie unieważnione, 

• przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy 

rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami – postępowanie unieważnione. 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

• ZDM: 

− kolejny etap odbrukowania ulic i przeprowadzenia nasadzeń w dwóch lokalizacjach: 

przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego/Daszyńskiego oraz Powstańców 

Warszawy/Orlickiego. 

• MZUK: 

− zagospodarowanie działki nr 75/1 przy ul. Berbeckiego pod małą gastronomię -
107 625,00 zł, 

− Palmiarnia Miejska- pawilon historyczny - modernizacja elewacji cz. II -
2 275 500,00 zł, 

− Stacja Uzdatniania Wody - Kąpielisko Leśne - 3 800 000,00 zł, 

− Kryta Pływalnia "Mewa" - wymiana folii w niecce basenowej - 198 000,00 zł, 

− Kryta Pływalnia "Mewa' - modernizacja wejścia na zjeżdżalnię - 90 528,00 zł, 

− siedziba MZUK - modernizacja budynku administracyjno-gospodarczego -
1 500 000,00 zł, 

− WC przy placu Krakowskim - wymiana pomp i modernizacja przepompowni – 
24 354,00 zł. 

• Wydział Inwestycji i Remontów 

− "Remont obiektów zabytkowych - mur bramy miejskiej przy Placu Wszystkich 

Świętych nr 4” - koszt remontu to 25 685,00 zł. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

• Imprezy kulturalne zrealizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Centrum Kultury Victoria: 

− 2 sierpnia 2022 r. CKV rozstrzygnęło konkurs "Start-up Kulturalny". Kapituła 

konkursu podjęła decyzję o dofinansowaniu 4 projektów na łączną kwotę 32.000 zł, 

− każda sobota lipca br. - 15. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy Ulicznicy, 
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− każda niedziela lipca i sierpnia br. - Letnie Kino Plenerowe oraz Rynek Kultury 

(koncerty, spotkania, kino, warsztaty), 

− 15-26 lipca 2022 r. - XXIII Gliwicki Festiwal Bachowski, 

− lipiec i sierpień br. - LABA, czyli Laboratorium Aktywności Bardzo Kulturalnych 
(liczne warsztaty i zajęcia), 

− 6, 13, 20, 27 sierpnia 2022 r. - Parkowe Lato, 

− 21 sierpnia 2022 r. - Otwarty Salon Muzyczny Gliwice 2022 – VI edycja cyklu 

koncertów plenerowych Zespołu Muzyki Salonowej ELEGANZA, 

− 26 i 28 sierpnia 2022 r. - Wesoły Wędrownik – Koncert twórczości chóralnej 
Norberta Blachy, 

− 19, 20, 26, 27 sierpnia 2022 r. - 18. Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach, 

− 28 sierpnia 2022 r. - Festiwal literacki Miedzianka po drodze, 

− 2 września 2022 r. - SHOW OFF fest – koncertowe pożegnanie wakacji, 

− 3 września 2022 r. - Rodzinny Piknik Seniora – impreza międzypokoleniowa, 

− 3 września 2022 r. - VII Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Polish Happy 

Jazz Fest 2022”. 

Teatr Miejski: 

− sierpień br. - Teatralny Plac Zabaw – warsztaty aktorskie, spektakle dla dzieci oraz 

animowane zabawy na Teatralnym Placu. Dla podopiecznych domów dziecka, 
świetlic środowiskowych i organizacji pozarządowych zaplanowano bezpłatny udział 
w wielu teatralnych wydarzeniach. 

Kino studyjne Amok: 

− Kino AMOK, będące liderem projektu ZEF - Zespół Edukatorów Filmowych, po raz 

drugi otrzymało dofinansowanie z programu Unii Europejskiej MEDIA na projekt 
związany z tym przedsięwzięciem. W poprzedniej edycji projekt był realizowany jako 
ZEF Filmowe Okno na  Europę, w  obecnej będzie rozwijany jako ZEF Filmowa  

Autostrada do Europy. 

− Projekt ZEF - Zespół Edukatorów Filmowych, którego koordynatorem jest kino 

AMOK  w  Gliwicach  zyskał  nominację  do  Nagrody  PISF  w  kategorii  Debiut  roku.  

Nagrody PISF są szczególnym  wyróżnieniem  w  branży  filmowej, doceniającym  

pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. Laureatów poznamy 

14 września podczas wręczenia nagród w Gdyni. 

− 4 września 2022 r. - retransmisja koncertu Andre Rieu. Niech znów nastaną 

szczęśliwe dni! 

Muzeum: 

− 3 września 2022 r. - Industriada: „Po szychcie. Czas na fajrant!”, 
− w Willi Caro do 8 października 2022 r. trwa wystawa Wojciecha Siudmaka.  

Uniwersum. 

Miejska Biblioteka Publiczna: 

− Od początku lipca do 26 sierpnia 2022r. - „Mistrzowie Ilustracji” – wystawa, 
− 1-14 września 2022r. – Wystawa z okazji setnej rocznicy pierwszego posiedzenia 

Senatu, 
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• Inne wydarzenia kulturalne i turystyczne realizowane przez stowarzyszenia 
w ramach zadań publicznych miasta Gliwice: 

− Lato z wędrowcem Gliwickim (Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego 

Gliwic "Gliwickie Metamorfozy") - cykl 10 wycieczek tematycznych po mieście 

i powiecie gliwickim (np. Architektura Politechniki Śląskiej, Literackie, Nepomuki 
powiatu gliwickiego, Tajemnice ulicy Zwycięstwa, Historyzm w architekturze pocz. 
XX w.). Wycieczki odbywały się w lipcu i sierpniu. 

− 16 lipca 2022 r. - Rajd rowerowy wzdłuż Kanału Gliwickiego (Fundacja Mesa). 

• Wydarzenia sportowe: 

− 27-28 sierpnia 2022 r. odbyły się Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających na uwięzi 
organizowane przez Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych. W zawodach 

wystartowało 15 zawodników z całej Polski, w tym 3 przedstawicieli stowarzyszenia. 
Wydarzenie zorganizowano na terenie toru modelarskiego w Gliwicach. 

− Od  4  września  w  Gliwickiej Arenie odbywają się mecze 1/8 Finału Siatkarskich 

Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. W gliwickiej hali swoje mecze 

rozgrywają m.in reprezentacja Polski, USA, Brazylii, Iranu i Serbii. 8 września 

rozegrano dwa mecze 1/4 finału. 
− Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy "Carbo" w dniach 5-10 września organizuje 

XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie. W  ringu zawalczy 200  

zawodniczek z kraju i zagranicy. Zawody odbywają się w hali sportowej przy 

ul. Jasnej w Gliwicach. 
− 5 września 2022 roku Piast Gliwice S.A. rozegrał mecz z drużyną Miedzi Legnica 

(2:1). Spotkanie  w  ramach 8.  kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy odbyło się 

na stadionie przy ul. Okrzei. 

Inne ważniejsze wydarzenia i informacje: 

• Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. 
Ze względu na liczbę składanych wniosków realizacja zadania wymaga dużego 

zaangażowania pracowników. Od 19 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. przyjęto ok. 3000 

wniosków (rozpatrzono 2500). 
• 18 sierpnia 2022 r. odbyło się posiedzenie wspólnej dla Miasta Gliwice i Powiatu 

Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Celem spotkania było przedstawienie 

aktualnej sytuacji w obrębie głównych cieków stanowiących dopływy Odry w kontekście 

katastrofy ekologicznej. Przedstawiciele służb, inspekcji i straży omówili działania 

podejmowane w mieście i powiecie przez poszczególne podmioty. Przyczyna śnięcia 

ryb nie jest znana. Sytuacja na ciekach jest stale kontrolowana, regularnie pobierane 

są próbki wody do badań, patrole policji monitorują Kanał Gliwicki, Kłodnicę, jezioro 

Pławniowice, Dzierżno Małe, Dzierżno Duże i inne cieki na terenie Gliwic i powiatu. 
Dodatkowo wykonywane są obloty dronem, aby zidentyfikować ewentualne plamy, 
nietypowe spienienie, śnięte ryby lub inne martwe zwierzęta. WIOŚ informuje, 
że sytuacja się normalizuje, parametry ustabilizowały się. 

• W dniach 19-22 sierpnia 2022 r. wystąpiły w Gliwicach ulewne opady deszczu  
z burzami. Państwowa Straż Pożarna interweniowała na terenie miasta 44 razy. 
Zgłoszenia dotyczyły głównie złamanych drzew i konarów oraz zalanych piwnic i ulic. 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice odnotowało 
30 interwencji dotyczących w większości rozlewisk wody, zanieczyszczonych krat 
na ciekach oraz połamanych gałęzi. 

22 sierpnia zwołano posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla 
Miasta Gliwice, którego celem była wymiana informacji i omówienie bieżącej sytuacji 
związanej z intensywnymi opadami. 
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Pracownicy CRG całodobowo monitorowali sytuację. Kraty na dopływach Kłodnicy – 
potokach Wójtowianka (przy ul. Nowy Świat) i Ostropka (przy ul. Słowackiego) 
czyszczone były na bieżąco. Podejmowane interwencje bezzwłocznie przekazywano do 
realizacji właściwym podmiotom. 

Najtrudniejsza sytuacja związana była z zalewaniem posesji i budynku przy ul. Biegusa 

oraz zalanymi mieszkaniami przy ul. Góry Chełmskiej. Powstały rozlewiska wody 

na ul. Rybnickiej/Bardowskiego, Orlickiego/Wyspiańskiego, Andersa, Jana Pawła II, 
Sikorskiego/Wielickiej, Astrów, Góry Chełmskiej, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
Wyczółkowskiego. Po raz kolejny ul. Pszczyńska została zablokowana błotem 

z osuwającej się hałdy dawnej KWK Gliwice. 

• 1 września o godz. 4.45 na  cmentarzu parafialnym w Bojkowie odbył się alert przy  

grobach Westerplatczyków – chorążego Edwarda Szewczuka oraz kaprala Michała 

Plewaka. Alert rozpoczął cykl wydarzeń „Bojkowski wrzesień” związanych z rocznicą 

wybuchu II wojny światowej. „Bojkowski wrzesień” organizowany jest pod patronatem 

Prezydenta Miasta Gliwice. 
• 1 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach przy ul. Lipowej 

odbyła się miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023. Naukę rozpoczęło blisko 

21 000 uczniów, z których 1600 po raz pierwszy w szkołach podstawowych, a 2700 
w klasach pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych. W inauguracji roku 
szkolnego uczestniczył senator Zygmunt Frankiewicz. 

• 6 września w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

odbyła się uroczystość, która stanowiła podsumowanie obchodów jubileuszu 100. 
rocznicy utworzenia sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim. 
W uroczystości wziął udział prezydent Gliwic. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Gliwicach został utworzony 1 stycznia 2004 na bazie Ośrodka Zamiejscowego  

Naczelnego Sądu Administracyjnego  w  Katowicach  z  siedzibą  w  Gliwicach.  Ośrodek  

Zamiejscowy powstał 1 lipca 1981 r. Gliwice są jedynym miastem niewojewódzkim 

w Polsce, w którym siedzibę ma Wojewódzki Sąd Administracyjny. 
• Do 14 września trwa głosowanie w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 

2023. Można głosować na 130 projektów, w tym: 

− 122 projekty dzielnicowe, 
− 8 projektów ogólnomiejskich. 

Wyniki głosowania poznamy 14 października 2022. 
• Od 1 do 30 września trwają konsultacje zagospodarowania ul. Zwycięstwa. Konsultacje 

przeprowadzane są na platformie decydujmyrazem.gliwice.pl. Konsultacje 

są skierowane  do  wszystkich  zainteresowanych.  Każdy  może  wyrazić  swoją  opinię  

i przedstawić oczekiwania wobec kształtu i docelowych funkcji jednej z najbardziej 
reprezentacyjnych ulic Gliwic. 

Apele Rady Miasta Gliwice: 

• Uchwała nr XXXVIII/800/2022 Rady Miasta  Gliwice z dnia 14 lipca 2022 r. 
w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania i kondycji 
finansowej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o. 
Rada Miasta Gliwice postulowała o zwiększenie poziomu finansowania Szpitala 

Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o. oraz o zapewnienie aktualizacji wyceny procedur 
medycznych w odniesieniu do wzrostu kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi z 9 sierpnia br. szczegółowo wskazał wartości 
finansowania Szpitala Miejskiego nr 4 w latach 2020-2022, poinformował o zwiększeniu 

wartości punktu w ryczałcie PSZ z 1,16 zł do 1,59 zł. 
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Równocześnie NFZ poinformował, że nie ma podstaw do dokonywania zmian poziomu 

finansowania wybranego szpitala, gdyż jest obowiązany do równego traktowania 

wszystkich świadczeniodawców. 
Minister Zdrowia w odpowiedzi z 26 sierpnia br. również szczegółowo odniósł się 

do kwot przekazanych Szpitalowi Miejskiemu nr 4 w ramach zawartych umów oraz 

również  poinformował  o  zwiększeniu  wartości  punktu  w  ryczałcie  PSZ  z  1,16  zł  do  

1,59 zł. 
Ministerstwo Zdrowia, tak jak NFZ, poinformowało, że brak jest podstaw 

do dokonywania zmian poziomu finansowania świadczeń w ramach danej umowy 

w oparciu o założenie konieczności poprawy sytuacji finansowej danej jednostki, 
bowiem Fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich 

świadczeniodawców i nie odpowiada za organizację, funkcjonowanie i zarządzanie 

podmiotami leczniczymi. 

(-) Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 

Załącznik: 

Plik prezentacji Prezydenta Miasta będący integralną częścią niniejszej informacji. 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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