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Gliwice, 9 czerwca 2022 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 12 maja 2022 roku 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 111 zarządzeń wykonawczych, 
oraz 6 zarządzeń organizacyjnych. 

W szczególności: 

49 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

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

Ponadto w okresie od 7 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. miasto realizowało 6 umów 
związanych z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota środków finansowych zabezpieczonych 
na realizację ww. umów to 803.005,00 zł. W ramach umów możliwa była pomoc ok. 352 
osobom.  

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

 przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 181.200,00 zł 
i zwiększenie w działach: 

801 – Oświata i wychowanie o kwotę 9.000,00 zł na realizację, w ramach Gliwickiej 
Inicjatywy Lokalnej, zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych pn.: „Odkryj Śródmieście 
na nowo” oraz „Spacery edukacyjne po Placu Grunwaldzkim”; 

926 – Kultura fizyczna o kwotę 172.200,00 zł na umowę koncesji na obsługę Kąpieliska 
Leśnego, w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy przez dotychczasowego 
dzierżawcę; 

 przeniesienie środków z rezerwy celowej na remonty w wysokości 
87.008,00 zł i zwiększenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
na: 

 remont cokołu budynku Ratusza (57.008,00 zł), 

 remont muru Bramy Miejskiej przy Placu Wszystkich Świętych (30.000,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 541.258,00 zł na: 

 dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” (424.618,00 zł), 

 dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 
2021-2025 (116.640,00 zł); 

 zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 635.376,00 zł na: 

 wypłatę dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym 
mowa w art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym 
mowa w art. 113a powyższej ustawy, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych 
innych ustaw (5.964,00 zł), 

 realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art.17 ust. 1 pkt. 1 
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ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz 
niektórych innych ustaw (462.000,00 zł), 

 pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej 
Polskiej posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli 
wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę 
Polaka (64.680,00 zł), 

 przeglądy i utrzymanie sprzętu specjalistycznego (serwis, konserwacja, 
wymiana), zakup elementów niezbędnych do funkcjonowania posiadanych 
systemów, lekarskich badań specjalistycznych oraz szkoleń członków grup 
specjalistycznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w której 
powołano specjalistyczne grupy ratownicze (32.689,00 zł), 

 bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (1.000,00 
zł), 

 realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego na: 
renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, 
utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu 
cywilnego (wtóropisów), skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie 
kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem dokumentów 
do Archiwum Państwowego (63.400,00 zł), 

 uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na wykonanie 
operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań 
za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a 
ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (5.643,00 zł); 

 zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 5.000,00 zł na sfinansowanie zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kosztów 
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 bieżące realizowane na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 6.240,00 zł na zapewnienie 
opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym 
Ukrainy; 

 zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 117.500,00 zł z: 

 Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5.000,00 zł 
na zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów i środka pianotwórczego dla 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie, 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 
112.500,00 zł, na dofinansowanie działalności bieżącej Gliwickiego Zakładu 
Aktywności Zawodowej; 

 zwiększenie środków z tytułu pomocy finansowej o kwotę 3.568.586,00 zł 
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na realizację projektu 
pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą 
systemu ogrzewania”; 

 zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o kwotę 6.362.487,00 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 (1.113.910,00 zł), 
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 wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł 
obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (265.302,00 zł),  

 wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania 
(3.395.496,00 zł), 

 wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania 
(120.000,00 zł), 

 zapewnienie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (1.101,00 zł), 

 wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy (1.200,00 zł), 

 zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, przyznanego na podstawie art. 29 
i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa (135.000,00 zł), 

 realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, 
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 
(1.330.478,00 zł). 

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Gliwice wynosi: dochody 
1.551.666.504,22 zł, wydatki 1.789.569.412,45 zł. 

W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 
przyjęto: 

 56 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

 309 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

 65 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

 budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem, wraz 
z budową skoczni do skoku w dal, budową trzytorowej bieżni lekkoatletycznej, 
budową budynku magazynowego, budową obiektów małej architektury przy 
ul. Kozielskiej 1, 

 budowę budynków usługowo - handlowych wraz ze stacją paliw płynnych i LPG oraz 
niezbędną infrastrukturą techniczną  przy ul. Bojkowskiej, 

 budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (36 lokali mieszkalnych), 
z garażami dla samochodów osobowych (18 miejsc postojowych) w każdym 
z budynków, wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym infrastrukturę 
techniczną i towarzyszącą oraz 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 
przy ul. Nad Stawem, 

 przebudowę i remont budynków dawnej Szkoły Muzycznej wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania z funkcji szkolnej na funkcję usługową, w celu przeznaczenia budynków 
na nową siedzibę miejskiej jednostki organizacyjnej Centrum 3.0 - Gliwickiego 
Ośrodka Działań Społecznych, wraz z nadbudową i rozbudową o szyb windy 
zewnętrznej "budynku głównego", zagospodarowanie terenu obejmujące 
infrastrukturę techniczną i towarzyszącą, przebudową sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia skweru Bottrop w ramach zadania pod nazwą "Adaptacja budynku przy 
ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę 
Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych", 

 budowę 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 
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Wydano 5 decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjęto 22 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: 

 10 opinii w sprawach wstępnych projektów podziału terenu, 

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

 35 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

 70 zaświadczeń dotyczących ustaleń planu miejscowego, 

 5 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

 8 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 do 31 maja 2022 wynosi 4 694,00 zł. 

W  Wydziale Planowania Przestrzennego obecnie prowadzone są 23 procedury dotyczące 
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 3 procedury 
dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nowe 
Studium i zmiana Studium). 

Do Wydziału Planowania Przestrzennego wpłynęły 2 wnioski o sporządzenie lub zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 5 wniosków o wydanie opinii 
w sprawie projektu robót geologiczno-inżynierskich oraz 2 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 rozbudowę parkingu przy 
ul. J. Elsnera, 

 przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia 
terenów położonych w dzielnicy Bojków przy uwzględnieniu istniejącego systemu 
odwodnienia wraz z budową zbiornika/zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie 
ul. Rybnickiej, 

 przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
na terenie Miasta Gliwice, 

 postępowanie na postawie umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej 
na terenie miasta Gliwice - część I – ulice: Daszyńskiego, Michałowskiego, 
Słonecznikowa, Słowackiego, Wandy, 

 w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie na dostosowanie budynku 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów 
przeciwpożarowych – 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 
3 148.525,38 zł, 
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 zadanie: „Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Chałubińskiego”. Zakres: 
Utwardzenie kostką betonową i odwodnienie pierwszego sięgacza rozpoczynając 
od ul. Rogozińskiego. Koszt inwestycji to ok. 200 000 zł, 

 remont nawierzchni jezdni ul. Sowińskiego - w trakcie odbiorów i rozliczenia. 
Szacunkowy koszt to 550 000 zł, 

 remont nawierzchni jezdni ul. Słowackiego - w trakcie odbiorów i rozliczenia. 
Szacunkowy koszt to 850 000 zł, 

 Odebrano opracowaną koncepcję pn. "Rozbudowa DK88 z ul. Edisona", 

 „Modernizacja wybranych punktów pomiaru ruchu” - zadanie polegało 
na ujednoliceniu i zintegrowaniu części kamer (monitoringu oraz kamer służących 
do odczytywania tablic rejestracyjnych) celem obsługi ich w aplikacji, która 
użytkowana jest zarówno przez ZDM, jak i ŚSM, a także Straż Miejską oraz 
Policję. 

 Szpital Miejski nr 4: 

 w ramach zakupu sprzętu medycznego zakupiono stolik instrumentalny MAYO za 
kwotę 4.017,60 zł. Dodatkowo Spółka zakupiła sprzęt techniczny o łącznej 
wartości 21.050,00 zł.  

 ŚSM: 

 budowa przyłącza światłowodowego wraz z instalacją wewnątrz budynku dla 
Rady Dzielnicy Baildona zlokalizowanej przy ul. Okrzei 9, celem zapewnienia 
dostępu do Internetu,  

 budowa infrastruktury sieciowej do książkomatu umieszczonego na terenie ZSP 
Nr 5 w Gliwicach. 

 PWiK: 

 zakończono budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Chałubińskiego 
i Tarnogórskiej. Wartość inwestycji to 548.169,65 zł netto dla 641,58 metrów 
bieżących infrastruktury wodociągowej. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

 Imprezy kulturalne zrealizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Centrum Kultury Victoria: 

 14 - 15 maja 2022 r. – „Noce pod skrzydłami” na gliwickim lotnisku. 

 22 maja 2022 r. – w ramach Podwieczorków muzycznych w Willi Caro, koncert 
„Skarby romantycznej liryki”. 

 29 maja 2022 r. – „Podwórko - Dzień Dziecka w Gliwicach” – liczne warsztaty, 
animacje, cyrk, podróż w czasie, biwakowanie. 

 16 i 30 maja 2022 r. - Warsztaty literackie - Krzysztof Siwczyk (we współpracy 
z Klubem Inicjatyw Kulturalnych). 

Teatr Miejski: 

 21 maja 2022 r. - Premiera spektaklu „Wszystko w rodzinie”, Ray Cooney, reż. 
Andrzej Nejman. 

 29 maja 2022 r. - Spektakl z Teatralną Opiekunką - „Wszystko w rodzinie”. 
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 6 czerwca 2022 r. w Teatrze Miejskim odbyła się XVI Gliwicka Gala Młodych 
Talentów „Zwiastuny 2022”. W tegorocznej edycji wyróżnienia przyznano 130 
młodym artystom z 20 szkół. Wydarzenie jest organizowane przez Szkołę 
Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza 
w Gliwicach. 

 Zwiedzanie Teatru dla przedszkoli oraz szkół podstawowych (według ustalonych 
indywidualnie terminów). 

 Warsztaty teatralne, które odbywają się po spektaklach dla dzieci (dla przedszkoli 
oraz szkół podstawowych według ustalonych indywidualnie terminów). 

 Warsztaty aktorskie, kreatywności oraz lalkowe dla dzieci i młodzieży 
(według ustalonych indywidualnie terminów). 

Kino studyjne Amok: 

 Cykl transmisji na żywo „MET Opera sezon 2021-2022”: 21 maja 2022 r. -  
Gaetano Donizetti, „Łucja z Lammermooru” oraz 4 czerwca 2022 r. - Brett Dean, 
„Hamlet”. 

Muzeum: 

 14 maja 2022 r. - Noc Muzeów. 

 26 – 27 maja 2022 r. - Sesja naukowa pod hasłem „Lata 80. XX wieku 
w fotografii polskiej", 

 1 – 24 czerwca 2022 r. - Dzień (i prawie miesiąc) Dziecka z Muzeum. 

Miejska Biblioteka Publiczna: 

 8 – 15 maja 2022 r. - Tydzień Bibliotek. 

 od 23 maja 2022 r. można korzystać z pierwszego w Gliwicach książkomatu, 
który znajduje się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach 
przy ul. Kozielskiej. 

 16 maja – 10 czerwca 2022 r. - Secesja – wystawa fotografii Ewy Pokorskiej-
Ożóg. 

 28 maja – 4 czerwca 2022 r. - XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. 

 1 czerwca 2022 r. - Dzień Dziecka w Biblioforum. 

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

 20 maja - 15 czerwca 2022 r. - "Nie ma" - wystawa fotografii Lilianny Ligęzy-
Jasik. 

 21 maja 2022 r. - "Kolorowe skarpetki NIE do pary" - jednodniowa wystawa 
i aukcja prac, które powstały podczas I Gliwickiego Biegu Kolorowych Skarpetek 
zorganizowanego w celu wyrażenia akceptacji i szacunku wobec osób z zespołem 
Downa. 

 21 maja 2022 r. - spektakl "Randka w Balatonie". 

 28 maja 2022 r. - Weekend Integracji Śląsko-Ukraińskiej. 

 Wydarzenia sportowe: 

 15 maja 2022 r. na Arenie Lekkoatletycznej przy ul. Syriusza 30 odbył się 
"Miting kwalifikacyjny Piasta." Wzięło w nim udział 260 zawodników oraz 
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zawodniczek. Lekkoatleci podczas mityngu startowali m.in. w konkurencjach 
biegowych, rzutu dyskiem oraz kulą. 

 21 - 22 maja 2022 r. na terenie lotniska Aeroklubu Gliwickiego odbyły się 
Mistrzostwa Polski Modeli Małych Form i Latających Skrzydeł. W zawodach 
zorganizowanych przez Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych wzięło 
udział ponad 100 zawodników, którzy rywalizowali indywidualnie oraz drużynowo 
w kilku konkurencjach. 

 22 maja 2022 r. Piast Gliwice podejmował drużynę Rekord Bielsko-Biała 
w przedostatniej kolejce rozgrywek Futsal Ekstraklasy. Drużyna Piasta wygrała 
mecz 5:2 i zapewniła sobie tytuł Mistrza Polski. Po meczu w małej Arenie odbyła 
się ceremonia wręczenia medali oraz pucharu. 

 2 czerwca 2022 r. Uczniowski Klub Sportowy „Kometa” zorganizował zawody 
sportowo-rekreacyjne w orientacji sportowej. W zawodach pn. ”Gliwice Biegają 
z Mapą” wzięło udział 20 dzieci i młodzieży uczęszczających do gliwickich szkół. 
Impreza rozgrywana była na terenie Parku Chrobrego oraz lasu Żorek. 

 3 - 5 czerwca 2022 r. w Centrum Sportowo-Kulturalnym "Łabędź" przy 
ul. Partyzantów 25 odbyły się organizowane przez Śląski Związek Tenisa 
Stołowego Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów w Tenisie Stołowym. 
Zawody zostały rozegrane w następujących kategoriach: gra pojedyncza oraz 
podwójna kobiet i mężczyzn oraz gra podwójna mieszana w kilku kategoriach 
wiekowych weteranów. 

 5 czerwca 2022 r. Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej zorganizował 
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. 
Impreza skierowana do młodych zawodników w wieku 9-13 lat odbyła się w hali 
Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, przy ul. Akademickiej 26. 

Inne ważniejsze wydarzenia: 

 Miasto Gliwice jest w takcie przekazywania pomocy rzeczowej – autobusu dla Lwowa 
oraz samochodu dostawczego Mercedes Vito dla Buczy w Ukrainie. 

 Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach jako lider konsorcjum z Politechniką Śląską otrzymał 
wyróżnienie w III edycji konkursu Innowacyjny Samorząd. Celem organizowanego 
przez Polską Agencję Prasową konkursu jest wskazanie najbardziej innowacyjnych 
gmin, miast, powiatów i województw, które z sukcesem realizują nowatorskie 
projekty. Wyróżniony projekt dotyczył wykorzystania sztucznej inteligencji 
do skrócenia czasu opisu badania tomografii komputerowej, wykrycia przypadków 
COVID-19 niepodejrzanych klinicznie oraz dostarczenia dodatkowych informacji, 
na bazie których można udoskonalić istniejące bądź stworzyć nowe schematy 
diagnostyczne. 

 Trwa cykl spotkań prezydenta Gliwic Adama Neumanna z mieszkańcami – „Kierunek 
dzielnice”. Spotkania zaplanowano na maj i czerwiec. Spotkania są otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych. Cykl spotkań to możliwość przedstawienia spraw 
bliskich mieszkańcom oraz rozmowy o kluczowych miejskich inwestycjach. 

 13 maja prezydent Gliwic Adam Neumann wziął udział w uroczystości z okazji Dnia 
Strażaka. Podczas uroczystości Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Gliwicach wyróżnił prezydenta Gliwic okolicznościowym medalem z okazji 30-lecia 
powołania Państwowej Straży Pożarnej, z wyrazami uznania i podziękowania 
za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. W 2021 Miasto Gliwice wsparło realizację zadań KM PSP Gliwice oraz 
Ochotnicze Straże Pożarne mające siedziby w Gliwicach łączną kwotą wynoszącą 
1,9 mln zł. 
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 W dniach 16 – 20 maja odbyły się IGRY Politechniki Śląskiej. 19 maja klucze 
do miasta studentom Politechniki wręczyła zastępczyni prezydenta Gliwic Ewa Weber. 
W ramach święta studentów odbywają się liczne imprezy sportowo – kulturalno - 
towarzyskie. 

 W dniach 18 – 19 maja prezydent Gliwic Adam Neumann wziął udział w kongresie 
Perły Samorządu, w panelu „Polski Ład czy Polski Rozkład”. Organizatorem kongresu 
jest redakcja Dziennika Gazety Prawnej i Miasto Gdynia. Podczas wydarzenia 
wręczane są wyróżnienia w rankingu Perły Samorządu. Skarbnik Miasta Gliwice 
Ryszard Reszke został skarbnikiem V-lecia rankingu Skarbnik Samorządu oraz zajął 
3 miejsce w tegorocznej edycji rankingu skarbników, w kategorii miast na prawach 
powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców. 

 W dniach 19 – 21 maja trwały uroczyste obchody 75-lecia istnienia Narodowego 
Instytutu Onkologii w Gliwicach. W jubileuszowej sesji konferencji zorganizowanej 
w ramach uroczystości uczestniczył przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak 
oraz zastępcy prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok i Ewa Weber. 

 20 maja odbyła się jubileuszowa gala 70-lecia Sieci Badawczej Łukasiewicz – 
Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. W uroczystościach uczestniczyła 
Aleksandra Wysocka, zastępczyni prezydenta Gliwic. 

 20 maja zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok podpisał porozumienie 
w sprawie budowy 4 metropolitalnych szybkich dróg rowerowych – velostrad. 
Velostrady mają łączyć miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii siecią 
odseparowanych od ruchu samochodowego dróg rowerowych. Łącznie sieć tras 
będzie składała się z 8 velostrad o całkowitej długości 120 km. Inwestycja ma się 
rozpocząć w 2023 roku i będzie finansowana z budżetu GZM przy wykorzystaniu 
środków zewnętrznych. 

 21 maja obchodzono VI Gliwickie Święto Rodziny. Gliwickie Święto Rodziny 
zorganizowały Rada Dzielnicy Łabędy i Rada Dzielnicy Śródmieście we współpracy 
z miejskimi instytucjami, jednostkami oraz innymi podmiotami. 

 24 maja z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób 
Niepełnosprawnych, odbyła się impreza pod hasłem „Gliwice Razem”. W ramach 
wydarzenia Miasto Gliwice i Politechnika Śląska zorganizowały konferencję pod 
tytułem „Politechnika Śląska – Miasto Gliwice – Razem Działamy na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnościami”. 

 26 maja Aleksandra Wysocka, zastępczyni prezydenta Gliwic wzięła udział 
w spotkaniu „Booster MŚP”. Booster MŚP to inicjatywa Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, której celem jest wsparcie i rozwój małych i średnich przedsiębiorców. 
W trakcie wydarzenia poruszano kwestie finansowania przedsięwzięć przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, przedstawiono oferty Agencji Rozwoju Przemysłu 
i Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej oraz zaprezentowano 
formy wsparcia KSSE skierowane dla małych i średnich firm. 

 27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. 8 marca 1990 roku Sejm 
uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Wkrótce potem – 27 maja – odbyły się 
pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Z okazji Dnia Samorządu prezydent 
Gliwic Adam Neumann wziął udział w lekcji obywatelskiej z uczniami II LO 
w Gliwicach. 

 Grzegorz Wszołek, prezes EMT-Systems, został nagrodzony przez prezydenta Gliwic 
Adama Neumanna Gliwickim Lwem 2021. Prezes Grzegorz Wszołek został doceniony 
nie tylko za świetne zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem, ale także 



PM.0057.4.2022 
UM.669080.2022 

 9 

za podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności. Nagroda została wręczona 
27 maja w Arenie Gliwice podczas imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Samorządu 
Terytorialnego. 

 27 maja podsumowano „Dni Gliwickich Młodych Naukowców”. To projekt edukacyjny 
organizowany pod patronatem prezydenta Gliwic Adama Neumanna oraz rektora 
Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka. Była to ósma edycja 
projektu popularyzującego nauki ścisłe, w której udział wzięli uczniowie z 15 
gliwickich szkół podstawowych oraz dzieci z 8 przedszkoli. W uroczystej gali 
wręczenia nagród udział wzięła Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic. 

 30 maja prezydent Gliwic Adam Neumann wraz z zastępcą Mariuszem Śpiewokiem 
spotkali się z posłem na Sejm RP Jarosławem Gonciarzem. Poseł Jarosław Gonciarz 
aktywnie pośredniczy we współpracy z administracją rządową i państwowymi firmami 
w kwestii przedsięwzięć, które są istotne dla samorządu i rozwoju miasta. Rozmowy 
dotyczyły: 

 budowy nowej siedziby Szpitala Miejskiego, 

 funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
zarządzającego m.in. wodami i stanem koryta rzeki Kłodnicy, 

 współdziałania na rzecz dobrych relacji handlowych Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Gliwicach z Polską Grupą Górniczą. 

 

Załącznik: 

1. Plik prezentacji Prezydenta Miasta prezentowanej podczas sesji Rady Miasta 
w dniu 9 czerwca 2022 r. będący integralną częścią niniejszej informacji. 

 

(-) Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 
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