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Gliwice, 7 października 2021 r. 

 

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie 
od 9 września 2021 roku 

 

W omawianym okresie Prezydent Miasta wydał 128 zarządzeń wykonawczych 
i 4 zarządzenia organizacyjne. 

W szczególności: 

25 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

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

8 zarządzeń Prezydenta Miasta dokonujących zmian w budżecie miasta, m.in.: 

• przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 132.390,00 zł 
i zwiększenie w dziale 710 – Działalność usługowa na zarządzanie targowiskiem przy 
ul. Lipowej przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych; 

• przeniesienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w wysokości 
374.693,00 zł i zwiększenie w działach: 

852 – Pomoc społeczna – o kwotę 162.928,00 zł na zwiększenie funduszu płac 
w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; 

855 – Rodzina – o kwotę 211.765,00 zł na zwiększenie funduszu płac w Żłobkach 
Miejskich; 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 167.805,00 zł, na: 

− wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 
z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy (52.601,00 zł), 

− dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 
(55.000,00 zł), 

− dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (60.204,00 zł); 

• zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej o kwotę 913.735,34 zł, na: 

− realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, m.in.: 
renowację, konserwację, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i nieuprawnionym 
dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, 
jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem 
i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (20.000,00), 

− sfinansowanie 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 (530,00 zł), 
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− realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, 
tj. na zapłatę zasądzonych kosztów postępowań sądowych oraz na bieżące 
utrzymanie nieruchomości przy ul. Kozielskiej 9, 9A, Chodkiewicza 10, 12 i 14, 
Rostka 7, Św. Marka 44-50 (17.158,00 zł), 

− zapłatę kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział 
Cywilny z dnia 15 czerwca 2021 r. na rzecz Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o (22.821,00 zł), 

− bieżącą działalność środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi (55.729,50 zł), 

− wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wynikającego z art. 17 ust. 1 
pkt. 2, 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (51.134,04 zł),  

− opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby podlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24, 
w związku z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (409.648,80 zł), 

− opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(64.393,00 zł), 

− realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (1.222,00 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 
(42.900,00 zł), 

− realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 
wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (45.481,00 zł), 

− wypłatę należności dla funkcjonariuszy, w związku ze zwiększeniem dobowych 
stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
(95.718,00 zł), 

− sfinansowanie w miesiącach wrzesień-grudzień wypłaty świadczenia 
motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej (77.000,00 zł), 

− remont warsztatu ubrań gazoszczelnych oraz szkolenia z zakresu konserwacji tych 
ubrań w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (10.000,00 zł); 

• zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 36.421,00 zł, z Funduszu Pracy 
na wynagrodzenia dla osób skierowanych do prac w ramach robót publicznych, 
w Szkołach Podstawowych nr 6 i nr 21. 

W wyniku powyższych zmian plan dochodów wyniósł 1.481.427.394,49 zł, a plan 
wydatków 1.810.590.960,64 zł.  
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W ramach zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 
przyjęto: 

• 112 zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych, 

wydano: 

• 108 zaświadczeń o samodzielności lokali, 

• 157 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W tym m.in. pozwolenia na: 

• budowę hali magazynowo-usługowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym 
i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kujawskiej 100, 

• budowę budynku usługowo-biurowego oraz budynku magazynowo-produkcyjnego, 
połączonych parterowym łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu 
przy ul. Chorzowskiej 107, 

• budowę instalacji do odzysku odpadów, sortowni odpadów, punktu do zbierania 
i przeładunku złomu, zmianę sposobu użytkowania części budynku gospodarczo-
magazynowego z przeznaczeniem na segregację odpadów wielkogabarytowych, 
budowę naziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych, 
przy ul. Towarowej 23, 

• budowę hali magazynowej (z częścią socjalno-biurowo-usługową) wraz 
z zagospodarowaniem terenu oraz 16 stanowiskami postojowymi dla samochodów 
osobowych (w tym 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych) w rejonie 
ul. Sowińskiego, 

• przebudowę segmentu A budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w celu 
dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, w ramach 
zadania inwestycyjnego "Modernizacja obiektu - dostosowanie oddziałów 
przedszkolnych do przepisów MEN i p.poż." przy ul. Kozielskiej 39, 

• budowę 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. 

Wydano 67 decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjęto 47 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, 

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

• 37 wyrysów i wypisów z planu miejscowego, 

• 83 zaświadczenia dot. ustaleń planu miejscowego, 

• 9 informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym, 

• 1 wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 

Plan na paragrafie 0490 wynosi: 200 000,00 zł. Dochód z renty planistycznej w okresie 
sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 wynosi 629 762,00 zł. 

W  Wydziale PP  obecnie prowadzonych jest 17 procedur dotyczących sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 3 procedury dotyczące 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
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Wpłynęło 7 wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i 1 wniosek o sporządzenie lub zmianę Studium. 

W zakresie udzielania zamówień publicznych rozstrzygnięto m.in.: 

• postępowanie na zakup wyposażenia i sprzętu ułatwiającego opiekę nad osobą 
starszą i niepełnosprawną na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" 
w Gliwicach (2) – w trybie podstawowym bez negocjacji, 

• postępowanie na termomodernizację budynku przy ul. Damrota 10B - w trybie 
podstawowym bez negocjacji, 

• postępowanie na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego stanowiącego 
własność Gminy Gliwice na terenie Miasta Gliwice na lata 2021-2022 - w trybie 
podstawowym bez negocjacji, 

• postępowanie na budowę boisk do siatkówki plażowej w Sośnicy - w systemie 
zaprojektuj i wybuduj (2) – w trybie podstawowym bez negocjacji, 

• postępowanie na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zbożowej i Owczarskiej – 
w trybie podstawowym bez negocjacji, 

• przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu miasta Gliwice w latach 2022 -
2026, 

• postępowanie na remont obiektów – w systemie zaprojektuj i wybuduj w Przedszkolu 
Miejskim nr 22 przy ul. S. Żeromskiego 26 - w trybie podstawowym bez negocjacji – 
postępowanie unieważnione. 

Zakończone ważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia: 

• GAPR - sprzedaż 2 ha gruntu po byłej hałdzie KWK GLIWICE. Nowy inwestor planuje 
wybudować tam centrum badawczo - rozwojowe zagranicznej firmy. 

• PWiK - zakończono budowę sieci wodociągowej oraz przebudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. M. Strzody (koszt inwestycji 2.337.000,00 zł). 

• ŚSM - w ramach budowy nowych punktów monitoringu miejskiego wykonano 
inwestycje w lokalizacji ul. Narutowicza. W ramach modernizacji punktów 
kamerowych dokonano wymiany kamer w rejonie ul. Jagiellońskiej, oraz u zbiegu ul. 
Leśnej/Kruszynowej, Leśnej/Skowrońskiego, Bankowej/Bytomskiej, 
Krupniczej/Raciborskiej. Uruchomiono trzy nowe punkty Hot-Spot w lokalizacjach: 
skwer przy ul. Narutowicza, skwer przy ul. Szybowcowej oraz widownia hali 
widowiskowo-sportowej Sośnica. 

• PRUiM - spółka zakupiła samochód elektryczny marki Citroën Ë-JUMPY FURGON 
DRIVER zwiększając liczebność firmowej eko-floty. 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe: 

• Utworzenie Centrum Kultury Victoria - 24 września rozstrzygnięto konkurs 
na dyrektora nowotworzonej samorządowej instytucji kultury. Dyrektorem został 
Paweł Ciepliński. 

Imprezy kulturalne zrealizowane przez samorządowe instytucje kultury: 

Teatr Miejski w Gliwicach: 

• 11 września 2021 r. - Noc Teatrów Metropolii. 
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• 13 września 2021 r. - tegoroczną nagrodę specjalną Złote Maski otrzymał Andrei 
Kureichik za tekst sztuki „Białoruś obrażona”, na podstawie którego Teatr Miejski 
w Gliwicach zrealizował spektakl internetowy pt. „Białoruś obrażona” w reżyserii 
i inscenizacji Jerzego Jana Połońskiego. Wśród nominowanych do tegorocznej 
nagrody teatralnej Złota Maska w kategorii aktorstwo za rolę kobiecą w spektaklach 
dramatycznych znalazła się także Aleksandra Maj za rolę nauczycielki w tym 
spektaklu. 

• 30 września 2021 r. - Palmjazz 2021 - Jan Nowicki & De Profundis; Duo – 
Labutis/Shinkarenko. 

• 1 października 2021 r. - Palmjazz 2021 - Marcin Wasilewski Trio,  Lorenzo De Finti 
Quartet . 

• 2 października 2021 r. - Palmjazz 2021 - Yemen Blues, Mikael Godee Band – Corpo. 

Kino studyjne Amok: 

• Książka Urszuli Biel pt. „Kultura filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, 
widzowie” została uznana przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami za 
Książkę Roku 2020. Urszula Biel od lat prowadzi Kino studyjne AMOK w Gliwicach, 
jest też prezeską Śląskiego Towarzystwa Filmowego i bada kulturę filmową naszego 
regionu w okresie międzywojennym. Jej książka zawiera wiele ciekawostek o kinach 
gliwickich. Praca została wydana w ramach serii Niemcy-Media-Kultura pod 
patronatem Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta. Wręczenie 
nagrody miało miejsce 22 września 2021 r. w trakcie Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych. 

• 14 września 2021 r. w kieleckim kinie „Fenomen” podczas gali otwarcia 
IX Konferencji Kin Studyjnych po raz siódmy Urszula Biel odebrała nagrodę 
Stowarzyszenia Kin Studyjnych „Kiniarz Roku” za rok 2021. 

• 18 września 2021 r. w Kinie studyjnym Amok odbyła się śląska premiera filmu 
„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” w reżyserii Mateusza Rakowicza. 

• Od 25 września do 3 października 2021 r. - 8. MFF Kino Dzieci. 

 Muzeum w Gliwicach: 

• 15 - 19 września – „Młoda Polska. Wystawa dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie”. 

• 16 lipca - 19 września - nowa wystawa w Czytelni Sztuki „Początki (Gliwice i dalej)”. 
Fotografie Bogdana Krężela. 

• 20 września - 30 września – „Miniatury o Żydach z Górnego Śląska. Artur Kochmann" 
– wystawa. 

• 7 września  - 1 października – „W stronę wojny. Gliwice i dalej” - akcja edukacyjna 
dla grup szkolnych. 

• 7 - 24 października – „Prowokacja Gliwicka 1939 - geneza-przebieg-skutki” - zajęcia 
dla uczniów klas IV - VIII SP i uczniów szkół ponadpodstawowych. 

• 30 września – 31 grudnia - wystawa planszowa „Tadeusz Różewicz. Raport 
Ocalonego”. 

• 1 października – 30 listopada – „Jesień w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego”.  
• 1 października - nowy cykl wykładów: „Dzielnice Gliwic - znaki szczególne”. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach: 

• 1 sierpnia - 15 września -„Z GLIWIC DO… - moje podróże” – wystawa mieszkańców 
• 1 - 30 września – „Balticarium” – interaktywna wystawa prac Natalii Uryniuk. 
• 1 – 31 października – „Stanisław Lem” – wystawa. 
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Imprezy kulturalne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach zadań 
publicznych miasta: 

• 19 września 2021 r. odbył się koncert zespołu Eleganza - z cyklu  "Otwarty Salon 
Muzyczny 2021" - edycja V – Jubileuszowa, organizator  Fundacja Gliwickiej 
Orkiestry Kameralnej. 

• III Ogólnopolski Festiwal Wokalny Osób z Niepełnosprawnościami (Fundacja RYTM) - 
w ramach zadania w dniach 11, 18 i 25 września 2021 r. odbyły się warsztaty 
i koncerty eliminacyjne. 

• 3, 4, 10 i 11 września w Hali Modeli GZUT w Gliwicach odbyły się koncerty w ramach 
17. Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach (organizator Śląski Jazz Club). 

• 19 września odbyło się Pożegnanie z Młodą Polską (w ramach Podwieczorków 
muzycznych w Wilii Caro), koncert organizowany przez Klub Inicjatyw Kulturalnych. 

• 18 i 25 września w ramach projektu pn. Czas na folklor odbyły się Koncerty 
w Cechowni w Nowych Gliwicach (Stowarzyszenie Nowa Cechownia). 

• 2 października 2021 r. w Antykwariacie KAWKA przy ul. Siemińskiego 11 w ramach 
zadania publicznego pn. „Bohater spod numeru 28. Dni Tadeusza Różewicza 
w Gliwicach”, realizowanego przez Fundację „W to mi graj”, odbył się cykl rozmów, 
prezentacji  i warsztatów dotyczących twórczości Tadeusza Różewicza. 

• 2 października odbyła się 14. Artnoc - gliwicka noc otwartych galerii, zorganizowana 
przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury „Melina”. 

• 3 października koncertem „Solo, duo, concertato” w kościele pw. Wszystkich 
Świętych rozpoczął się XXII Gliwicki Festiwal Bachowski, organizowany przez 
Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych. 

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach działalności Stacji Artystycznej Rynek przez 
Stowarzyszenie GTW: 

• 17 września – 5 października – „Kolor to tworzywo” - wystawa twórczości Moniki 
Krasoń. 

Imprezy kulturalne zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: 

• Bezpłatne warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców dzielnicy Wojska Polskiego 11 
września 2021 r. (Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży). 

Inne wydarzenia: 

• 20 września w godz. 17.00 – 20.00 w budynku dawnej Cechowni w Nowych Gliwicach 
(ul. Bojkowska 35a) odbyła się konferencja #coNoweGO. Gościem specjalnym 
konferencji był Piotr Cyrwus – polski aktor filmowy i teatralny, zarazem społecznik 
zaangażowany w kampanie społeczne. Celem konferencji było przede wszystkim 
przekazanie wiedzy o dostępie do pozyskiwania źródeł finansowych na działania 
społeczne. Uwaga była poświęcona także zasobom niematerialnym oraz takim 
zagadnieniom jak fundraising, zrzutki w internecie czy budowanie zaufania 
w społeczności. Organizatorem konferencji było Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
Działań Społecznych. 

• Wydarzenia sportowe: 

• 10 – 11 września 2021 r. - półfinały i finały Międzynarodowych Mistrzostw Śląska 
Kobiet w boksie - GUKS CARBO - hala widowiskowo-sportowa przy ul. Jasnej 31. 

• 12 września 2021 r. - mecz o mistrzostwo Ekstraklasy Piast Gliwice - Zagłębie Lublin, 
Stadion Miejski (0:1). 

• 23 września 2021 r. - Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w orientacji 
sportowej - Park Chrobrego/Las Żorek. 



PM.0057.8.2021 
UM.1090668.2021 

 7 

• 27 września 2021 r. - mecz o mistrzostwo Ekstraklasy Piast Gliwice-Cracovia Kraków, 
Stadion Miejski (2:4). 

• 1 października 2021 r. - mecz o mistrzostwo Ekstraklasy Piast Gliwice-Wisła Kraków, 
Stadion Miejski (1:0). 

• 2 października 2021 r. - mecz I ligi piłki ręcznej kobiet SPR Sośnica Gliwice vs. KPR 
Ruch Chorzów - hala widowiskowo-sportowa Sośnica, godz. 17:00. 

• 4 października 2021 r. - mecz Energa Basket Ligi GTK Gliwice vs Asseco Arka 
Gdynia, Mała Arena, godz. 19:00. 

Inne ważniejsze wydarzenia: 
• W dniach 11 i 12 września w Arenie Gliwice odbyły się Targi Budownictwa EXPOBUD. 
• 12 września odbyła się 11. edycja Gliwickich Rajdów Przygodowych 360 Stopni. 
• 22 września Prezydent Miasta spotkał się z europarlamentarzystą – premierem 

Jerzym Buzkiem oraz wicepremierem Januszem Steinhoffem. Tematem rozmów była 
nowa perspektywa unijnego budżetu oraz szanse na pozyskanie dużych środków 
na kolejne, ważne, miejskie projekty. 

• Zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spis prowadzony 
był w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Włączając się w akcję spisową 
Miasto Gliwice zorganizowało 13 sobót spisowych oraz jedną noc spisową. W ramach 
tych akcji spisało się 3 064 osób (w Noc Spisową 624 osoby). Od 12 września Główny 
Urząd Statystyczny uniemożliwił korzystanie z systemu prezentującego dane 
w zakresie liczby spisanych mieszkańców. GUS udostępnia jedynie dane dotyczące 
mieszkań. W Gliwicach spisowi podlegało 79 924 mieszkań, z tego spis nie został 
rozpoczęty w 5 523 mieszkaniach. 

• 1 października Politechnika Śląska po raz 77 zainaugurowała nowy rok akademicki. 
• 1 października odbyła się gala z okazji 70-lecia Podokręgu Zabrze Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej. Uroczystość odbyła się w Kinie studyjnym Amok. 
 


	Dotyczyły one głównie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, zbycia, ustanowienia służebności, nieskorzystania z prawa pierwokupu, użyczenia oraz wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
	8 zarządzeń Prezydenta Miasta dokonujących zmian w budżecie miasta, m.in.:

