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Gliwice, 14 lipca 2022 r. 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 9 czerwca 2022 roku 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 208 zarządzeń wykonawczych, 5 zarządzeń 

organizacyjnych oraz 2 polecenia służbowe. 

W szczególności: 

43 zarządzenia z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

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

nieruchomości. 

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

• przeniesienie środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości 
311.554,00 zł i zwiększenie w dziale 926 – Kultura fizyczna na wykonanie audytu 

technicznego oraz audytu operacyjnego hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice; 

• zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 29.144,00 zł 
na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej; 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 1.845.696,23 zł na: 

− wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne 

inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie 

z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4 – 6 oraz art.  69  ust.  2  ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych (1.278.136,23 zł), 

− sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 
ustawy o dodatku osłonowym (300,00 zł), 

− realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających 
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (192,00 zł), 

− wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalenia 

odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, 
zgodnie  z  art.  11a  ust.  1  oraz  art.  12  ust.  4a  ustawy  o  szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (627,00 zł), 

− realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń 

funkcjonariuszy”, realizowanego w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-
2025” (566.441,00 zł); 

• zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 1.189,00 zł z Funduszu Pracy 

na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 9; 

• zwiększenie środków z tytułu pomocy finansowej o kwotę 10.800,00 zł 
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) z przeznaczeniem na realizację 
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projektu pn. „Jak Gliwice odzyskały dostęp do morza - błękitno-zielony spacer 
po Gliwicach”, w ramach wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta 

GZM; 

• zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Katowicach, realizującego marszałkowski program poprawy 

bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego na realizację inwestycji 
pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych wyniesienie skrzyżowania ul. Przyszłości 
z ul. Pogodną”; 

• zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o kwotę 5.405.898,62 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 

(1.293.360,00), 

− wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł 
obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (29.682,00 zł), 

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

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania 

(2.321.440,00), 

− nadanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL (22.804,62 zł) oraz wykonanie zdjęcia 

osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL (36.636,00 zł), 

− wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania 

(232.382,00 zł), 

− zapewnienie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (695,00 zł), 

− wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy (4.097,00 zł), 

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

(1.464.802,00 zł). 

W  wyniku  wprowadzonych  zmian, budżet  miasta  Gliwice wynosi:  dochody 
1.570.021.495,15 zł, wydatki 1.807.747.879,76 zł. 

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej przyjęto: 

• 113 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

• 174 zaświadczenia o samodzielności lokali, 

• 84 decyzje o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

• budowę przy ul. Ignacego Daszyńskiego ośmiu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych (310 lokali mieszkalnych), w tym dwóch z lokalami usługowymi  

na parterze, z garażami podziemnymi (łącznie z 349 miejscami postojowymi) oraz 

z zagospodarowaniem terenu obejmującym infrastrukturę techniczną i towarzyszącą, 
wewnętrznym układem komunikacyjnym z 35 miejscami postojowymi, 
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• budowę budynku biurowego w rejonie ul. Traktorzystów wraz z infrastrukturą 

techniczną i towarzyszącą, budowę układu komunikacji wewnętrznej oraz wykonaniem 

46 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

• budowę 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

Wydano 9 decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjęto 26 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: 

• 14 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

• 35 opinii w sprawie przeznaczenia - dla dzierżaw, służebności, sprzedaży, itp., 

• 26 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

• 80 zaświadczeń dotyczących ustaleń planu miejscowego, 

• 9 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

• 6 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Gliwice. 

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

sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wynosi 4 694,00 zł. 

W Wydziale Planowania Przestrzennego obecnie prowadzone są 22 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 budowę remizy strażackiej 
dla OSP Brzezinka, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na modernizację budynku 
przy ul. Ks. Ziemowita 12 w nowej siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 

– roboty budowlane instalacji Audio – Video i technologii sceny, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na zakup sprzętu komputerowego 

dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach – części od 1 do 3, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na pełnienie funkcji inżyniera 

kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią 

kanalizacji deszczowej (2), 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na budowę boisk sportowych 

w Sośnicy – boisko do piłki nożnej/ręcznej plażowej – w systemie zaprojektuj 
i wybuduj, 

• zamówienie z wolnej ręki świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz usług VPN 

na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych – 
11 umów (Centrum 3.0, CRG, ED, OR, IN, ZD, MZUK, ŚDS, SM, ZGM, ZDM), 
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• postępowanie na postawie umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej na 

terenie miasta Gliwice - część I – ulice: Puszkina, Mickiewicza/Zawiszy Czarnego, 
Elsnera II, 

• w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na budowę hali sportowej 
- instalacji fotowoltaicznej - w  systemie  zaprojektuj i  wybuduj  w  Szkole  Filomata  

przy ul. Bojkowskiej 20A – postępowanie unieważnione. 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

• ZDM: 

− rozbudowa ul. Kujawskiej poprzez budowę chodnika i drogi rowerowej od wiaduktu 

A1 do mostu nad rzeką Kłodnicą w Gliwicach – koszt inwestycji to 3.429.746,36 zł, 

− 29 czerwca zakończono roboty budowlane na połączeniu ul. Chałubińskiego 

z ul. Tarnogórską – koszt inwestycji to 4.600.000 zł, 

− ul. Wiślana na odcinku od ul. Jesiennej do Przedszkola nr 33 - wykonano remont 
nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, korektę wlotu ulicy Wiślanej 
na skrzyżowaniu z ul. Jesienną oraz wyniesienia przejść dla pieszych ponad jezdnię 

ul. Wiślanej, 

− ul. Paderewskiego - przeprowadzono remont związany z wymianą warstw 

asfaltobetonowych jezdni na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do pierwszego 

łącznika w kierunku ul. Strzelniczej, 

• MZUK: 

− park trampolin i tzw. gry podwórkowe (wyklejanie nawierzchni) przy 

ul. Łódzkiej/Olsztyńskiej; koszt inwestycji realizowanej z GBO to 101.213,70 zł, 

− plac zabaw przy ul. Sadowej; koszt inwestycji realizowanej z GBO 

to 253.872,00 zł, 

− budowa  4  boisk  do  siatkówki  plażowej  na  O.W.  Czechowice; koszt inwestycji 
to 155.964,00 zł, 

− budowa parkingu dla niepełnosprawnych, ułożenie kostki brukowej w miejscu 
dla palących oraz przebieralni, wyrównanie i uzupełnienie piasku na plaży na 

O.W. Czechowice; koszt inwestycji to 56.334,00 zł, 

− modernizacja elewacji Izby Wytrzeźwień przy ul. Okopowej 6; koszt inwestycji 
to 40.818,91 zł, 

− wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kotłowni olejowej 
w oparciu o pompy  ciepła w nowym budynku  po „WIKA” na terenie bazy MZUK  

przy ul. Strzelców Bytomskich 25c w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; koszt inwestycji 
to 227.486,62 zł. 

• Szpital Miejski nr 4: 

− w ramach zakupu sprzętu medycznego i technicznego Spółka wydatkowała 

88.798,41 zł na zakup szeregu urządzeń medycznych. Ponadto Szpital otrzymał 
darowizny ze strony Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na kolejny sprzęt 
o łącznej wartości 2.397.129,92 zł. 
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• GAPR: 

− zakończono inwestycje pn.: „Budowa tymczasowego pomieszczenia kontroli lotów 

na lotnisku w Gliwicach” - koszt inwestycji to 349.000 zł, 

− zakończono „Budowę zaplecza stacji paliw na lotnisku w Gliwicach” - koszt budowy 

to 1.414.000 zł. 

• PEC: 

− zakończono budowę przemysłowego pola solarnego do produkcji ciepła dla potrzeb 

własnych ciepłowni w ramach tzw. instalacji demonstracyjnej. Instalacja 

zbudowana została na terenie Spółki przy ul. Królewskiej Tamy 135 (teren skweru 

przy wjeździe do zakładu) poprzez postawienie grupy 4 kolektorów 

wielkopowierzchniowych posadowionych na konstrukcjach stalowych. 

• PZO: 

− zakończono inwestycję dot. oczyszczania odcieków składowiskowych w ramach 

gospodarki obiegu zamkniętego, w której prowadzona będzie zbilansowana 

gospodarka wodno-ściekowa na terenie całej instalacji, mająca na względzie 

dbałość i troskę o środowisko naturalne. Koszt inwestycji to 3.750.000 zł. 
Dodatkowo Spółka przebudowała drogę technologiczną łączącą teren kompostowni 
i budynek Centrum Edukacji Ekologicznej oraz pełniącą funkcję drogi pożarowej 
(długość drogi 1300 m). 

• ŚSM: 

− spółka zakończyła zadania związane z budową przyłącza światłowodowego dla 

Rady Dzielnicy Szobiszowice zlokalizowanej przy ul. Szobiszowickiej 5 oraz Rady 

Dzielnicy Wojska Polskiego zlokalizowanej przy ul. Kozielskiej 39 celem 

zapewnienia dostępu do Internetu. 

• PWiK: 

− zakończyła się inwestycja "Modernizacji pompowni przy ul. Żwirki i Wigury 

ZBIORNIKI - kontynuacja inwestycji z 2020 r." - dotycząca 3 zbiorników wody, 
łącznie za kwotę 1.354.706,21 zł netto. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

• Imprezy kulturalne zrealizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Centrum Kultury Victoria: 

− 12 czerwca 2022 r. - Skup Kultury, 
− 13 czerwca 2022 r. - Warsztaty literackie - Krzysztof Siwczyk, 
− 17 czerwca 2022 r. - Bastarda – koncert, 
− 18 czerwca 2022 r. - Silent Disco w Ruinach, 
− 19 czerwca 2022 r. - Otwarty Salon Muzyczny - Zespół Muzyki Salonowej 

Eleganza, 
− 25 czerwca 2022 r. - Gorączka Świętojańskiej Nocy, 
− 26 czerwca 2022 r. - Letnie Kino Plenerowe: Amazonia. Przygody małpki Sai; 

Parasite (Wilcze Gardło), 
− 3 lipca 2022 r. - Letnie Kino Plenerowe: Tajemnica Raoula Taburina; C'mon C'mon 

(Łabędy), 
− 9 lipca 2022 r. - IV GLIWICKI PORT ROCKA, 
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− 9 lipca 2022 r. - 15. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy Ulicznicy: Spektakl 
dla dzieci: Hapijama Fun Art —„Wielkie Sprzątanie z Panem Pedrro i Sisi”;  

KAMCHÀTKA (Katalonia) — „Kamchàtka”, improwizowany spektakl wędrowny, 
− 10 lipca 2022  r.: Rynek Kultury: warsztaty kreatywne; koncert Marcina  

Januszkiewisza „Perfect Lady Pank”, 
− 10 lipca 2022 r. - Letnie Kino Plenerowe: Urwis; Borg/McEnroe (Stadion Piasta 

Gliwice). 

Teatr Miejski: 

− 23 czerwca 2022 r. - spektakl pod tytułem „5:00 UA”, 

− 24 czerwca 2022 r. - VI Wieczór Teatromana – spotkanie z obsadą spektaklu 

„Wszystko w rodzinie”, 

− 25 czerwca 2022 r. - spektakl „Wszystko w rodzinie” - spektakl z teatralną 

opiekunką, 

− Teatralny plac zabaw (grupy zorganizowane) - 29 i 30 czerwca 2022 r.: warsztaty 
aktorskie i animowane zabawy na Teatralnym Placu Zabaw, 

− lipiec 2022 r. - zakończenie drugiego etapu Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną 

im. Tadeusza Różewicza. Komisja Kwalifikacyjna Konkursu dokonała wstępnej 
oceny 131 nadesłanych utworów. Siedem tekstów zostało zdyskwalifikowanych 

z powodu naruszenia zasad regulaminu (wymóg anonimowości lub zgłoszenie 

tekstu zrealizowanego/publikowanego). Z pozostałych  124  prac  21  zostało  

wytypowanych do udziału w dalszych etapach konkursu – o jedną więcej niż 

przewiduje regulamin, co zostało zaakceptowane przez organizatora konkursu. 
Kapituła Nagrody trzy z nich zakwalifikuje do finału, a  następnie, po prezentacji 
w formie czytań scenicznych przez aktorów Teatru Miejskiego w Gliwicach, 
zadecyduje o wyborze zwycięzcy konkursu. 

Kino studyjne Amok: 

− od lipca przerwa wakacyjna. 

Muzeum: 

− 10 czerwca 2022 r. - pokaz filmu „Symfonia Fabryki Ursus” Jaśminy Wójcik oraz 

spotkanie z reżyserką, 
− 26-27 czerwca 2022 r. - sesja naukowa pod hasłem „Lata 80. XX wieku w fotografii 

polskiej. Powiew wolności. Strategie twórcze między reportażem, 
dokumentalizmem a inscenizacją”, 

− 8 lipca - 10 października 2022 r. - Wojciech Siudmak - Universum - wystawa 
czasowa. 

Miejska Biblioteka Publiczna: 

− 10 czerwca 2022 r. - Bezpieczne wakacje - impreza plenerowa dla przedszkolaków 

i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych (Filia nr 5, ul. Perkoza 12), 
− 14 czerwca 2022 r. - Guten tag Deutschland - zajęcia w formie twórczej zabawy: 

poznawanie niemieckich zwyczajów i obyczajów, marek samochodów, pisarzy dla 

dzieci oraz zamków w Bawarii, ćwiczenia językowe (Filia nr 15, ul. Piastowska 3), 
− 15 czerwca 2022 r. – 9 lipca 2022 r. Liczne warsztaty w filiach oraz Bibliotece 

Centralnej, 
− 20 czerwca 2022 r. – „Literatura z różnych stron” – Czechy - cykl spotkań 

poświęconych literaturze światowej (online), 
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− 22 czerwca 2022 r. - Obrazy na płótnach (Oddział dla Dzieci nr 36 przy Filii nr 16, 
ul. Przedwiośnie 2), 

− 23 czerwca 2022 r. - Podróż do słonecznej Bułgarii 9 (Filia nr 15, ul. Piastowska 3), 
− 23 czerwca 2022 r. – Wiwat lato! - Letnie zajęcia dla przedszkolaków (Filia nr 5, 

ul. Perkoza 12), 
− 27 czerwca - 2 września 2022 r. - Jestem obrazem – wystawa prac Oddział dla 

Dzieci nr 38 przy Filii nr 9, ul. Czwartaków 18), 
− 27 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. - 3 razy 5 – ekowyzwania w bibliotece, 
− 27 czerwca 2022 r. - Wakacje w Filii nr 1 oraz w Filii nr 20, 
− 28 czerwca 2022 r. - Ekozabawy pod chmurką (Oddział dla Dzieci nr 38 przy Filii 

nr 9, ul. Czwartaków 18), 
− 29 czerwca 2022 r. – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci (Oddział dla Dzieci nr 34 

przy Filii nr 5, ul. Perkoza 12), 
− 1 lipca - 31 sierpnia 2022 r. - Ekowakacje w Filii nr 20, 
− 1 lipca - 31 sierpnia 2022 r. - Kredowy zawrót głowy, czyli malowanki przed 

biblioteką (Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a), 
− 1 lipca - 31 sierpnia 2022 r. – Wakacje w Filii nr 1, Filii nr 13, Filii nr 21, 
− 1 lipca - 31 sierpnia 2022 r. - Ekolimeryk – Konkurs na limeryk, 
− 1 lipca - 31 sierpnia 2022 r. - Świat wikingów – wystawa fotografii (Filia nr 21, 

ul. Syriusza 30), 
− 1 lipca - 31 sierpnia 2022 r. - Ekoprzygoda w Stumilowym Lesie – mobilna gra 

terenowa, 
− 2 lipca 2022 r. - Biblioforum artystycznie – Wakacje Marzeń – widokówka 

z wakacji, 
− 4 - 8 lipca 2022 r. - Biegaj z biblioteką, 
− 4 lipca - 26 sierpnia 2022 r. - Mistrzowie ilustracji – wystawa (Oddział dla Dzieci 

nr 33, przy Bibliotece Centralnej, ul. Kościuszki 17), 
− 5 lipca 2022 r. – Ekowakacje w bibliotece: Ekoeksperymenty (Oddział dla Dzieci 

nr 38 przy Filii nr 9, ul. Czwartaków 18), 
− 6 lipca 2022 r. - Czerwony Kapturek - przedstawienie dla dzieci w wieku 5+ 

w wykonaniu Studia Krak-Art (Oddział dla Dzieci nr 37 przy Filii nr 21, ul. Syriusza 

30), 
− 7 lipca 2022 r. - Czytanie w plenerze - zielona encyklopedia, czyli wszystko 

co musisz wiedzieć o ekologii zabawy integracyjne puzzlo-gra Dżungla (Filia nr 25, 
Wilcze Gardło, ul. Jaśminu 20), 

− 8 lipca 2022 r. – zajęcia plastyczne i edukacyjne „Ekologiczne odznaki” 

(Biblioforum). 

• Imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie GTW w ramach 
zadania pn. Stacja Artystyczna Rynek: 

− 16 czerwca 2022 r.– finisaż wystawy fotografii Lilianny Ligęzy-Jasik „NIE MA”, 
− 24 czerwca 2022 r. – koncert Dominiki Kocur z zespołem, 
− 29 czerwca 2022 r. – warsztaty fotografii. 

• Wydarzenia sportowe: 

− 11 czerwca 2022 r. - na terenie Areny lekkoatletycznej przy ulicy Syriusza 30 

w Gliwicach GKS Piast Gliwice zorganizował Mistrzostwa Śląska Młodzików 

w lekkiej atletyce. W zawodach uczestniczyło 350 zawodników z 30 klubów 

ze Śląska. Reprezentanci Piasta Gliwice zdobyli jeden srebrny i dwa brązowe 

medale w rzucie dyskiem, oszczepem oraz w konkurencji wieloskoku. 
− 11-12 czerwca 2022 r. - sekcja szermiercza Piasta Gliwice zorganizowała „VIII 

Igrzyska Dzieci”. W zawodach odbywających się w hali sportowej Zespołu Szkół 
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Łączności przy ul. Warszawskiej wzięło udział 180 zawodników z najmłodszych 
kategorii wiekowych. Szermierze Piasta czterokrotnie stawali na drugim stopniu 

podium. 
− 19 czerwca 2022 r. - odbył się Mityng lekkoatletyczny - IV Grand Prix Gliwic, 

w którym wystartowało 208 zawodników w tym ponad 20 aktualnych medalistów 

mistrzostw Polski. Wydarzenie zorganizowano na terenie Areny lekkoatletycznej 
przy ulicy Syriusza 30 w Gliwicach. 

− 18-19 czerwca 2022 r. - na terenie lotniska Aeroklubu Gliwickiego odbyły się 

Mistrzostwa Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych. W zawodach 

zorganizowanych przez Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych wzięło 

udział  około  80  zawodników,  w  tym  20  zawodników gliwickiego klubu, którzy 

rywalizowali indywidualnie oraz drużynowo w 6 klasach modeli. 
− 25 czerwca 2022 r. - w hali sportowej przy  ulicy Jasnej 31 odbyły się obchody  

20-lecia działalności Gliwickiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Carbo”. 
Podczas gali zawodnicy GUKS Carbo stoczyli walki pokazowe z przeciwnikami 
z klubów ze Śląska i okolic. Pamiątkowe medale oraz podziękowania 

dla zawodników, trenerów i działaczy wręczał Prezydent Gliwic, Adam Neumann 

wraz z przedstawicielami klubu: Prezesem GUKS Tomaszem Sztąpką oraz V-ce 
Prezesem Henrykiem Wilkiem. 

Inne ważniejsze wydarzenia: 

• 9 czerwca doszło w Gliwicach do intensywnych opadów deszczu. Państwowa Straż 

Pożarna interweniowała w ponad 60 przypadkach. Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego dla miasta Gliwice podjęło 30 interwencji. Łączna wysokość poniesionych 

strat  to  ponad  300  tys.  zł.  Sytuacja  w  mieście  w tym dniu była trudna z uwagi 
na intensywność opadów, jednak w wielu miejscach zminimalizowano problem 
podtopień podjętymi wcześniej działaniami w zakresie odwodnienia. Będący w trakcie 

realizacji zbiornik na potoku Wójtowianka ograniczył znacznie dopływ  wody na kratę  

zlokalizowaną przy ul. Nowy Świat. 
• 10 czerwca prezydent Gliwic Adam Neumann wraz ze swoją zastępczynią Ewą Weber 

złożyli życzenia urodzinowe pani Tekli Juniewicz, najstarszej mieszkance Gliwic, Polski 
oraz drugiej najstarszej żyjącej osobie na świecie. 

• 16 czerwca zmarła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. Funkcję prezydenta 

pełniła  od  2010  roku.  Od  1  lipca  do  czasu  wyboru  nowego  prezydenta  obowiązki  

włodarza Rudy Śląskiej pełni Jacek Morek. Prezes Rady Ministrów, w drodze 

rozporządzenia, wyznaczył datę przedterminowych wyborów na niedzielę 11 września. 
• 28 czerwca odbyły się dwa ostatnie z cyklu spotkań prezydenta z mieszkańcami w 

ramach projektu KIERUNEK-DZIELNICE. Od 5 maja prezydent Gliwic Adam Neumann 

odbył 20 spotkań z mieszkańcami wszystkich gliwickich dzielnic, w których 

uczestniczyło łącznie ponad 600 osób. 
• 2 lipca zorganizowano pierwszą edycję Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 

„Kierunek GZM – Poznajmy się!”. Na terenie GZM gminy zorganizowały ponad 

90 wydarzeń. W Gliwicach odbyły się 2 imprezy: 

− spacery po mieście z przewodnikiem pod hasłem „Jak Gliwice zyskały dostęp 

do morza – błękitno-zielony spacer po Gliwicach" (w 4 spacerach wzięło udział 85 

osób z Gliwic i Śląska), 
− pierwszą w tym roku edycję Gliwickiej Gry Rodzinnej pod hasłem „Poznaj Gliwice 

aktywnie". Na starcie  pojawiły  się  54  drużyny,  które  pokonały  ponad  10  km,  

wykonując dodatkowo 10 zadań specjalnych. 
• 5  lipca,  w  ramach  obchodów  100.  rocznicy  pierwszego  posiedzenia  Senatu  II  RP,  

senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
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obradowali na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach. Dyskutowano o roli samorządu 

terytorialnego w transformacji regionu śląskiego i zagłębiowskiego. Zauważono 

potrzebę wyposażenia samorządów w nowe narzędzia wspomagające radzenie sobie 

z procesem transformacji oraz konieczność nowelizacji ustawy o powstaniu 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
• 7 lipca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uruchomiło pierwszą ogólnodostępną 

stację wody pitnej. Do 12 lipca otwarto 4 stacje: 
− na skwerze Doncaster, 
− na gliwickim Rynku, 
− przy Arenie Gliwice, 
− przy dworcu PKP. 
Woda pobierana jest z miejskich studni głębinowych. Jest najwyższej jakości, zdatna 

do bezpośredniego spożycia, zawiera podobny zestaw składników mineralnych co 
średniozmineralizowana woda butelkowana. 

• Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia „Zachodnia część obwodnicy miasta Gliwice 

– odcinek od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj”, 
stała się ostateczna. Wartość przedsięwzięcia według umowy zawartej w 2019 roku to 

ok. 44,9 mln zł. Ostateczne koszty będą znacznie wyższe. Planowany termin 
zakończenia realizacji IV kwartał 2023 r. 

Apele Rady Miasta Gliwice: 

• Uchwała nr XXXVI/759/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 maja 2022 r. 
w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających 

do wprowadzenia stabilnego i trwałego systemu opieki długoterminowej w domach 

pomocy społecznej. 
Apel został przekazany do Prezesa Rady Ministrów, który przekazał go do Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia. 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedziało pismem z 15 czerwca br., 
w którym poinformowało, że obecnie nie ma możliwości finansowania wynagrodzeń 
pracowników domów pomocy społecznej, w tym także pracowników medycznych. 
W piśmie poinformowano również, że: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia 

będzie procedowało zmiany legislacyjne dotyczące umożliwienia domom pomocy 

społecznej, jako podmiotom leczniczym, udzielania świadczeń zdrowotnych dla 

mieszkańców tych domów i w konsekwencji uregulowania statusu pielęgniarek 
zatrudnionych w tych placówkach. Po wejściu w życie tych zmian, tj. po uzyskaniu 

przez domy pomocy społecznej statusu podmiotu leczniczego, będzie możliwe 

stworzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiednich produktów finansowych 

i zawieranie umów na świadczenia opieki zdrowotnej. 
Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało pismem z 30 czerwca br., w którym powtórzyło 

powyższą deklarację zmiany przepisów. 

Załącznik: 

1. Plik prezentacji Prezydenta Miasta będący integralną częścią niniejszej informacji. 

(-) Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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	Dotyczyły one głównie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, zbycia, ustanowienia służebności, nieskorzystania z prawa pierwokupu, użyczenia oraz nabycia nieruchomości.
	13 zarządzeń dokonujących zmian w budżecie miasta, m.in.:

