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Bezpłatne obwodnice

20 stycznia w Ratuszu odbyło się spotkanie posłów i przedstawicieli 
sąsiednich gmin w sprawie bezpłatnych przejazdów obwodnicowymi
fragmentami autostrad.

Przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury ubiegłoroczny 
projekt rozporządzenia, gwarantujący zwolnienie z opłat na 
odcinkach autostrad w aglomeracji śląskiej tworzących obwodnicę
Gliwic, zniknął z wykazu prac legislacyjnych na stronie ministerstwa.
Zaproszeni goście przyjęli jednakowe stanowisko w sprawie 
bezpłatnych obwodnic, wiceminister Sekuła zapewnił o poparciu ze 
strony resortu finansów. 
Postanowiono zorganizować
spotkanie z ministrem 
transportu.



Rating Gliwic podniesiony

7 lutego światowa agencja Fitch Ratings podniosła 
długoterminowy rating międzynarodowy Gliwic z „BBB” do „BBB+”
oraz krajowy z „A(pol)” do „A+(pol)”.  Perspektywa ratingów jest 
stabilna.

Gliwice są jedyny miastem w Polsce, któremu Fitch podwyższył
ocenę w ciągu minionego roku.

Perspektywa dla sektora samorządowego w Polsce w 2012 roku 
jest negatywna. Z badań ratingowych wycofały się np. Ruda 
Śląska i Bielsko-Biała. 10 lutego podano komunikat o obniżeniu 
międzynarodowego i krajowego ratingu dla Zabrza.



Spotkanie w sprawie Bumaru

9 lutego odbyło się spotkanie kierownictwa miasta z 
przedstawicielami Związków Zawodowych Bumaru Łabędy. 
W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Regionalnej Izby 
Przemysłowo Handlowej w Gliwicach oraz Rady Osiedlowej 
Łabędy.
Omówione tematy:

umorzenia należności zakładu z tytułu zaległości podatkowych,
przejęcia nieruchomości zakładu,
włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
problem przepływu środków pieniężnych.



Sytuacja szpitali

23 stycznia NFZ ogłosił rozstrzygnięcie konkursu w zakresie okulistyki.
Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Gliwicach nie przyznano 
kontraktu na hospitalizację i planowe zabiegi usuwania zaćmy, co grozi 
zamknięciem Oddziału Okulistyki.
Zarząd szpitala złożył odwołanie, które ma zostać rozstrzygnięte do 
końca lutego.
W Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Szpitala z wiceministrem. 
Prezydent Gliwic razem ze starostą powiatu gliwickiego skierowali 
pisemny protest do ministra zdrowia, prezesa NFZ
i Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Sprawa została poruszona na spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego w 
Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.



Sytuacja szpitali

15 grudnia Zarząd Szpitala Miejskiego uczestniczył w negocjacjach 
dotyczących konkursów ofert w rodzaju hospitalizacja. Zaproponowany 
poziom finansowania postawił pod znakiem zapytania możliwości 
istnienia szpitala.

W wyniku kilkutygodniowych rozmów szpital podpisał kontrakt, jednak 
wciąż o ok. 2 mln zł niższy niż w roku ubiegłym.
Zarząd szpitala podejmie działania 
zmierzające do uzyskania 
dodatkowych środków.



Hala widowiskowo-sportowa PODIUM

Postępowanie na budowę
hali widowiskowo- sportowej 
rozstrzygnięto pod koniec 
2011 roku. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma 
POLIMEX - MOSTOSTAL SA. 

13 stycznia Komisja Europejska
przekazała swoje uwagi do 
projektu, określając dwumiesięczny 
termin na udzielenie odpowiedzi.

Wykonawca przedłużył termin związania ofertą.



Obwodnica Zachodnia

Samorządowe Kolegium Odwoławcze z przyczyn 
proceduralnych uchyliło i przekazało do ponownego 
rozpatrzenia decyzję dotyczącą zachodniej części obwodnicy 
miasta (od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego).
SKO nie znalazło merytorycznych przesłanek do 
unieważnienia decyzji środowiskowej.



Opodatkowanie budowli

W wyniku zmian w ustawie Prawo budowlane z definicji budowli 
wyłączono kable zainstalowane w kanalizacji kablowej.

Budżet Miasta zostanie uszczuplony o 600 tys. zł z racji mniejszych 
wpływów z podatku od nieruchomości.

Zdaniem Ministerstwa do momentu nowelizacji ustawy nie można 
było jednoznacznie uznać, że kable w kanalizacji podlegały 
opodatkowaniu, dlatego też Ministerstwo nie przewiduje 
rekompensaty dla gmin z tytułu utraconych dochodów.



Śląska Karta Usług Publicznych

9 stycznia w Katowicach pomiędzy KZK GOP a Wykonawcą
- Asseco Poland S.A. i BRE Bank S.A. - została uroczyście 
podpisana umowa na: "Dostawę, wdrożenie i utrzymanie 
systemu Śląska Karta Usług Publicznych". 

Karta będzie pozwalała na dokonywanie elektronicznych 
płatności za usługi publiczne, będzie mogła służyć jako 
identyfikator mieszkańca. Przewiduje się również użycie 
ŚKUP w roli nośnika certyfikatu podpisu elektronicznego. 

Pomysł ŚKUP powstał w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Poszerzony o 
koncepcję techniczno-funkcjonalną przez ŚZGiP trafił do realizacji do KZK GOP 
jako jednostki o odpowiednim potencjale finansowym.

Całkowity koszt realizowanego projektu to ok. 190 mln zł. Zagwarantowana 
kwota unijnego dofinansowania wynosi 78,5 mln zł, związek będzie starał się
o jej zwiększenie o ok. 20 mln zł.



Oddanie do użytku II etapu osiedla

5 stycznia zakończono kolejną inwestycję realizowaną w ramach 
towarzystwa budownictwa społecznego przez ZBM II TBS.

Klucze do mieszkań przy ul. Granicznej odebrało 107 rodzin.

Prace trwały ponad 1,5 roku, łączny koszt zadania to 22 mln zł.



Nowy TBS przy ul. Mikołowskiej

ZBM I TBS zakończył budowę
„plomby” przy ulicy Mikołowskiej
- 12 stycznia mieszkańcy odebrali 
klucze do 20 lokali. 

Są to ostatnie mieszkania powstałe 
przy wsparciu programu budownictwa 
społecznego – rząd wycofał się z 
dotowania kredytów udzielanych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
dla budownictwa społecznego.



Otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej

1 lutego rozpoczęło działalność Centrum Aktywizacji Zawodowej
– wyspecjalizowana jednostka Powiatowego Urzędu Prac, skupiająca 
pośredników pracy i doradców zawodowych.
Lokal o powierzchni 205 m2 mieści 18 stanowisk pracy.
Środki na inwestycję (prawie 680 tys. zł) pochodziły głównie z 
Funduszu Pracy, którego dysponentem jest Minister Pracy i Polityki 
Społecznej. Przedsięwzięcie wsparły również samorządy miasta i 
powiatu gliwickiego.



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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