
Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres
od 8 maja do 11 czerwca 2014 roku



Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Centralnego

• 9 maja w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie 
dotyczące oceny Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  
oraz projektów komplementarnych planowanych do realizacji w ramach 
POiŚ 2014-2020.

• 6 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Centralnego. Podczas Zgromadzenia przedstawiono 
sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za pierwsze półrocze br.

• Na 11 czerwca wyznaczony został termin na złożenie skorygowanej 
Strategii ZIT w Urzędzie Marszałkowskim. Po zaopiniowaniu zostanie 
przekazana do MIR.



Dobra kondycja ekonomiczna potwierdzona

• Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe 
Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na 
poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie 
„A+(pol)”. Perspektywa obydwu ocen jest stabilna. 

• Agencja pozytywnie oceniła ostrożną politykę budżetową prowadzoną
przez władze miasta. Zdolność do 
finansowania inwestycji ze środków 
własnych jest tu wyższa niż w innych 
miastach grupy porównawczej, do 
której należą Bydgoszcz, Gdańsk, 
Katowice, Szczecin, a także 
Mediolan i Rio de Janeiro. 



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
„ZACHÓD” – ODCINKI G1 i G2 w GLIWICACH
- wg informacji Inżynierów Kontraktów 

• Odcinek G1
– Rozpoczęto układanie nawierzchni asfaltowych na całym odcinku.
– Zaawansowanie robót – ok. 85%.

• Odcinek G2
– 10 czerwca wpłynęło pismo wykonawców informujące DTŚ S.A., iż

z uwagi na brak terminowej zapłaty za wystawione faktury, począwszy 
od dnia 5 czerwca następuje zmniejszenie tempa prac. 
W piśmie wykonawca zastrzegł również możliwość zawieszenia robót 
w przypadku braku radykalnej poprawy finansowania.

– Zaawansowanie robót - ok. 45 %.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
wsparcie działań o pozyskanie środków finansowania

Subwencja
• 21 maja Ministerstwo poinformowało o przekazaniu, obniżonej względem 

wniosku o ok. 30 mln zł, subwencji w dwóch ratach (maj – 44,5 mln zł, 
czerwiec – 11,9 mln zł).

• Po wpłynięciu pierwszej transzy i podpisaniu z Województwem Śląskim 
aneksu, zostanie przekazana kwota 32,3 mln zł, uwzględniająca 
rozliczenie udzielonej pożyczki.

• Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury Rozwoju Lokalnego, Polityki 
Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, zaplanowane na 9 czerwca, na którym miał zostać
wypracowany sposób uruchomienia środków z rezerwy subwencji ogólnej 
w 2015 r., zostało przesunięte.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
wsparcie działań o pozyskanie środków finansowania

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
• 22 maja w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się kolejne 

spotkanie dotyczące uruchomienia VII transzy kredytu EBI 
(49,5 mln euro).

• 2 czerwca Marszałek Województwa Śląskiego przesłał do sekretarza 
stanu Zbigniewa Rynasiewicza ponowną prośbę o niewstrzymywanie
VII transzy kredytu EBI.

• 11 czerwca Sekretarz Stanu zwrócił się do Marszałka o przekazanie 
informacji o zapewnieniu finansowania niedoborów i wstrzymał
procedowanie wniosku o wypłacenie VII transzy kredytu.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA
wsparcie działań o pozyskanie środków finansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
• 19 maja Miasto Gliwice przekazało premier Bieńkowskiej m.in. prośbę

o zaakceptowanie projektu umowy o dofinansowanie.
• 10 czerwca sekretarz stanu Adam Zdziebło poinformował, że przesłany 

projekt umowy o dofinansowanie jest nie do przyjęcia.
• 6 czerwca wpłynęła kopia pisma Sekretarza Stanu do Komisji Europejskiej 

z wnioskiem o zmianę pierwotnej decyzji z 2012 r. (z RPO WSL na POIiŚ), 
dotyczącej udzielenia dotacji dla projektu Drogowej Trasy Średnicowej 
odcinek G2, a 11 czerwca potwierdzenie otrzymania przez Komisję tego 
wniosku.

• 12 czerwca odbyło się spotkanie władz Gliwic z Marszałkiem, na którym 
omówiono wszystkie bieżące kwestie dotyczące finansowania.

DTŚ - INWESTYCJA CENTRALNA



Zwiedzanie Hali Gliwice

• 7 czerwca odbył się Dzień Otwarty Hali Gliwice.
• Kilkaset osób, które dokonały wcześniejszej rejestracji, mogło zobaczyć

od środka teren budowy, wejść m.in. na główną arenę oraz na trybuny.
• Każdą 25-osobową grupę po placu budowy oprowadzał przedstawiciel 

wykonawcy, który opowiadał o przebiegu prac.
• W międzyczasie w Parku Chrobrego trwały imprezy towarzyszące –

Piknik Rodzinny i Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Drzewnej.



TECHNOPARK się powiększy

• W maju gliwicki TECHNOPARK świętował
10-lecie istnienia.

• W najbliższych dniach ruszy budowa nowego 
budynku o powierzchni 1200 m2, w którym 
znajdzie się miejsce na inkubator dla 20 firm.

• Inwestycja będzie kosztować ok 4,7 mln zł. 
Na ten cel pozyskano 1,5 mln zł
dofinansowania z Unii Europejskiej,
a 1 mln zł wyasygnowało Miasto jako 
współwłaściciel spółki. Pozostałe środki 
zgromadził TECHNOPARK. 

• Planowane zakończenie inwestycji - połowa
2015 roku.



Gliwice centrum logistycznym

• Śląskie Centrum Logistyki unowocześnia się i poszerza swoją ofertę.
Planowana jest rozbudowa terminala kontenerowego, uzyskano na ten 
cel dofinansowanie z Unii Europejskiej. W efekcie powierzchnia terminala 
powiększy się o 40% - do 50 000 m2.

• Równolegle trwają prace projektowe związane z budową nowego 
magazynu o powierzchni 10 000 m2. Po jego wybudowaniu łączna 
powierzchnia magazynowa będzie wynosiła blisko 30 000 m2. W wyniku 
tych inwestycji powstanie kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. 



Nowa linia technologiczna

• 16 maja w Hucie Łabędy odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę nowej linii technologicznej. Uroczystość została 
połączona z Dniem Hutnika.

• Szacowany koszt inwestycji, która ma zostać włączona do specjalnej 
strefy ekonomicznej, wynosi 185 mln zł. Dzięki niej nastąpi 
dywersyfikacja i unowocześnienie produkcji oraz powstanie kilkadziesiąt 
nowych miejsc pracy.



Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja

Na Śląsku mandaty otrzymali: Jerzy Buzek (PO, najwyższa w kraju liczba 
głosów), Bolesław Piecha (PiS), Janusz Korwin-Mikke (KNP), Adam Gierek 
(SLD-UP), Jadwiga Wiśniewska (PiS), Jan Olbrycht (PO) i Marek Plura (PO).

Frekwencja wyborcza
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25 lat wyborów

• Z okazji 25. rocznicy wyborów do sejmu kontraktowego 4 czerwca 
1989 roku, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie 
z Prezydentem RP.

• W Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” zorganizowana została 
uroczysta konferencja z udziałem ówczesnych posłów z okręgu gliwicko-
zabrzańskiego - Elżbiety Seferowicz i Janusza Steinhoffa.

• Na placu Krakowskim dla mieszkańców zorganizowany został koncert 
plenerowy zwieńczony pokazem sztucznych ogni.



Delegacja z Ukrainy

• 10 czerwca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z delegacją
z miasta Wysznewe na Ukrainie – Pełnomocnikiem Prezydenta ds. 
Rozwoju Gospodarczego oraz Kierownikiem Wydziału Handlu, Edukacji, 
Kultury, Młodzieży i Sportu Komitetu Wykonawczego.

• Trwająca tydzień wizyta studyjna w Gliwicach ma na celu przybliżenie 
gościom systemu administracyjnego i funkcjonowania samorządu 
terytorialnego w naszym kraju.



Spotkanie ze związkami zawodowymi

• 10 czerwca w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” odbyło się
spotkanie zorganizowane na prośbę przedstawicieli Związków 
Zawodowych działających w KWK Sośnica-Makoszowy w związku z 
sytuacją w branży wydobywczej.

• Spotkanie dotyczyło trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się kopalnia oraz 
możliwości wsparcia, jakiego może udzielić Miasto.



Europejski Tydzień Sportu

• 17 maja w nowo wybudowanej hali sportowej przy ul. Chorzowskiej
odbyła się wojewódzka inauguracja Europejskiego Tygodnia Sportu Dla 
Wszystkich – imprezy, organizowanej na terenie całego kraju, w ramach 
której został rozegrany jubileuszowy, 20. Sportowy Turniej Miast i 
Gmin.

• Mieszkańcy Gliwic mogli skorzystać z kilkudziesięciu różnorodnych 
imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie całego miasta. Główną
atrakcją był „Mały Mundial 2014” – turniej piłkarski dla gimnazjalistów, 
rozgrywany na nowoczesnych boiskach przyszkolnych.



25 lat muzyki organowej

• XXV Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej odbył się pod 
niepisanym hasłem „największe osobowości artystyczne 
dwudziestopięciolecia”.

• Gliwiccy melomani mogli podziwiać występy 
artystów o światowej renomie, autorytetów 
w dziedzinie muzyki organowej, koncert 
promocyjny zdolnych 
studentów oraz 
koncert kantatowo-
oratoryjny 
na zakończenie 
festiwalu.



Nagrody dla społeczników i sportowców

• 23 maja w Kinie Amok – Scena Bajka wręczyłem nagrody zawodnikom, 
trenerom i działaczom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do 
sukcesów sportowych naszego miasta.

• 4 czerwca w Ruinach Teatru Victoria odbyła się Gala „Liderzy Społeczni 
Gliwic 2013”. Przy udziale ponad dwustuosobowej publiczności 
wręczyłem statuetki, dyplomy i nagrody społecznikom, którzy w 2013 
roku najbardziej aktywnie działali na rzecz mieszkańców Gliwic.



Samorządowy Menedżer Regionu

• 23 maja w Warszawie podczas 
uroczystej Gali zostałem 
uhonorowany I miejscem wśród 
samorządowców naszego 
województwa w rankingu 
Samorządowy Menedżer Regionu, 
prowadzonym przez redakcję „Pulsu 
Biznesu”. Wyróżnienie zostało 
przyznane głosami innych 
samorządowców. 



Dziękuję za uwagę

Zygmunt Frankiewicz
ul. Zwycięstwa 21
44 -100 Gliwice

tel. 032 / 230-69-51
faks 032 / 238-54-06

e-mail: pm@um.gliwice.pl
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