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Pozytywna perspektywa ratingu Gliwic

Niezależna firma Fitch Ratings zaktualizowała ocenę ratingową miasta.
Perspektywę ratingu Gliwic podniesiono ze „stabilnej” na „pozytywną”.

Oceny:
A – w ratingu krajowym jest jednoznaczna z wysoką wiarygodnością
kredytową,
BBB – rating międzynarodowy; ocena oznaczająca dobrą
wiarygodność kredytową.

Świadczy to o dobrej kondycji i wysokiej zdolności kredytowej Gliwic.



INWESTYCJE
remont starówki

Rozstrzygnięto przetarg na „Przebudowę nawierzchni ulic Starego Miasta
w Gliwicach”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic i Mostów SA oraz Zakładu Instalacji Budowlanych Witold 
Szostak Andrzej Duda s.j.

Koszt przebudowy nawierzchni ulic Starego Miasta wyniesie ponad 41 mln zł.

Realizacja zadania będzie
przebiegała etapowo 
i potrwa pięć lat.



INWESTYCJE
hala widowiskowo-sportowa PODIUM

17 lutego ogłoszono przetarg na „Budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej 
PODIUM w Gliwicach”.

Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 29 marca br.

Wyłoniony w przetargu wykonawca hali będzie miał, licząc od daty zawarcia umowy, 
27 miesięcy na realizację powierzonego zadania. 

4 marca w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego odbyło się spotkanie
w sprawie akceptacji przez KE umowy
o dofinansowaniu projektu PODIUM.

Wzięli w nim udział przedstawiciele: 
Komisji Europejskiej, UOKiK, IZ RPO 
WSL, IK RPO oraz Miasta Gliwice.



INWESTYCJE
modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków

W ramach modernizacji wykonana 
będzie między innymi 
hermetyzacja i dezodoryzacja 
oczyszczalni.

14 marca PWiK sp. z o.o. oraz konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „POL-AQUA”S.A., „AWBUD” Sp. z o.o. oraz MELBUD S.A. 
podpisały Kontrakt „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach 
- II etap - Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków”.
Wartość kontraktu - 40 mln zł.

Termin realizacji: 24 miesiące.

Wizualizacja COŚ po modernizacji.



Skarga do wojewody

17 lutego skierowano do wojewody skargę na opieszałość działań Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach.

Brak ze strony RDOŚ uzgodnienia warunków realizacji budowy obwodnicy południowo-
zachodniej wstrzymuje inwestycję. 

Fakty:
prace dokumentacyjno-projektowe dla obwodnicy rozpoczęto na początku 2008 roku,
wejście w życie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku pod koniec 2008 roku 
poskutkowała koniecznością wystąpienia projektanta z wnioskiem do RDOŚ o wydanie 
decyzji środowiskowej,
po 74 dniach od jego złożenia RDOŚ stwierdził, że wniosek winien być rozpatrywany
przez prezydenta Gliwic,
w styczniu 2010 roku wysłano wniosek do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji,
po 147 dniach RDOŚ wezwał do wyjaśnień i uzupełnienia Raportu oddziaływania
na   środowisko,
po 18 dniach wysłano pismo z wyjaśnieniami, 
w listopadzie 2010 roku - przekazano uzupełniony i poprawiony Raport,
początek 2011 roku - po 71 dniach RDOŚ odpowiada, że Raport wymaga kolejnego 
poprawienia i uzupełnienia.



Prof. Balcerowicz w Gliwicach

9 marca w Gliwickiej Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości miał miejsce wykład otwarty 
prof. Leszka Balcerowicza.

Temat prelekcji zorganizowanej w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - „Reforma
a rozwój Polski”. 



World Technopolis Association

18 lutego, podczas spotkania z profesorem Deog-Seong Oh, sekretarzem 
generalnym World Technopolis Association, poczynione zostały ustalenia 
dotyczące przygotowań do 8. Zgromadzenia Ogólnego WTA, które odbędzie się
w Gliwicach w czerwcu 2012 roku.

Podczas zgromadzenia Gliwice gościć będą kilkaset osób z całego świata
- przedstawicieli miast, uczelni technicznych i parków technologicznych.
Obradom towarzyszyć będą konferencje naukowe, spotkania biznesowe,
a także organizowane przez UNESCO warsztaty dotyczące tworzenia parków 
technologicznych.



Możliwości sieci szerokopasmowej

10 marca w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe 
Gliwice” odbyła się konferencja „Sieć
szerokopasmowa - szerokie możliwości”.

Głównym prelegentem była Pani Anna Streżyńska
- Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Cele spotkania:
zachęcenie śląskich samorządów do udziału w procesie 
wspierania rozwoju sieci szerokopasmowych,
prezentacja dotychczasowe osiągnięć związanych
z uruchomieniem sieci szerokopasmowej na terenie Gliwic,
przedstawienie możliwości dofinansowywania rozbudowy 
MSS z Unii Europejskiej.



Kolejne spotkanie międzygminne

14 lutego w Gierałtowicach odbyło się spotkanie międzygminne, podczas 
którego omówiono zasady współpracy pomiędzy Zabrzem, Gierałtowicami
i Gliwicami w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

Ustalono, że gminy zlecą wykonanie wspólnej ekspertyzy, dotyczącej 
możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu 
ochronę przed powodzią terenów położonych przy granicy Gminy 
Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie 
miasta Gliwice.



Festiwal Górski 2011

11 lutego w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się
gliwicka część drugiej edycji Festiwalu Górskiego WONDÓŁ CHALLENGE 2011. 

Organizatorzy:
Fundacja RADAN,
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Partnerami festiwalu były m.in. samorządy Gliwic i Szczyrku.

Spotkanie przebiegało pod hasłem 
„Festiwal wysokich lotów!”, adresowane 
było do miłośników narciarstwa, 
turystyki i wspinaczki górskiej. W sumie 
w gliwickiej części wzięło udział około 
1500 osób.

Gościem specjalnym był gen. Mirosław 
Hermaszewski - Polak, który brał udział
w wyprawie w kosmos w 1978 roku.



Klaster logistyczny

8 marca w Urzędzie Miejskim w Gliwicach miało miejsce spotkanie informacyjne 
dla przedstawicieli branży logistycznej i transportowej.

Inicjatorami zebrania byli Keith Shortley z firmy Solutions oraz Luk Palmen
- przedstawiciel InnoCo sp. z o.o. wraz z Urzędem Miejskim w Gliwicach.

Głównym celem spotkania była ocena możliwości inicjowania nowych form 
współpracy pomiędzy lokalnymi firmami logistycznymi.

Wnioski:
warto zwiększyć wysiłki na rzecz budowania wizerunku regionu wśród firm
jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania,
warto skupiać się na strategicznych projektach rozwojowych,
warto inwestować w rozwój systemu multimodalnego,
warto weryfikować kluczowe profile sektorowe tworzone w szkołach średnich
i wyższych.



Spotkanie z przedstawicielami jednostek 
pomocniczych

Główne tematy:
budowa sieci szerokopasmowej,
nowe aspekty prawa w zakresie 
planowania przestrzennego.

1 marca odbyło się spotkanie prezydenta z Przewodniczącymi Zarządów 
gliwickich Rad Osiedlowych.



Stypendia dla sportowców...

Prawie 280 000 zł stanowi łączna wysokość stypendiów, przyznanych
61 sportowcom na okres luty-sierpień.
Stypendia przyznano zawodnikom w następujących dyscyplinach: 
szermierka, boks, kickboxing, judo, kolarstwo, triatlon, orientacja 
sportowa, lekka atletyka, pływanie, koszykówka mężczyzn, siatkówka 
kobiet, futsal mężczyzn, piłka ręczna kobiet.

Decyzję podjęto 4 marca br. zgodnie z uchwałą nr XXXIX/1161/2010 
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.



... i dotacje na realizację zadań publicznych

Rozstrzygnięto konkursy oferty na realizację zadań publicznych w 2011 roku
i przyznano dotacje:

w dziedzinie  KULTURY I SZTUKI na:
26 przedsięwzięć cyklicznych w wysokości 644 500 zł, 
17 zadań pozostałych realizowanych na terenie miasta    
w wysokości 196 000 zł, 

w dziedzinie TURYSTYKI i KRAJOZNAWSTWA na:
16 przedsięwzięć w kwocie 20 000 zł,

w dziedzinie SPORTU na:
41 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w wysokości
100 000 zł,
43 szkolenia sportowe dzieci i młodzieży na kwotę 722 150 zł. 



Ważniejsze wydarzenia kulturalne

Pierwsze koncerty w ramach cyklu recitali fortepianowych „Wiosna z Fryderykiem”
- 6 i 13 marca

Premiera „Wesołej Wdówki” na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego - 4 marca



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



Ocena stanu sanitarno –
epidemiologicznego miasta 

Gliwice za 2010



Sekcja HŻŻiPU w 2010 r. 
w ramach urzędowej kontroli 

żywności sprawowała nadzór nad
4068 obiektami

żywieniowo‐żywnościowymi 
w tym 1688 

usytuowanymi na terenie miasta 
Gliwic.



Wyniki działalności Sekcji HŻŻ i PU na 

terenie miasta Gliwice w 2010 r



Do najczęściej występujących uchybień w zakresie stanu 
technicznego w obiektach spożywczych  stwierdzanych 

w 2010 r. należą: 

•zniszczone powierzchnie ścian, podłóg oraz sufitów,
•nieprawidłowe szatnie dla pracowników,
•nieprawidłowa funkcjonalność pomieszczeń w zakładach usytuowanych
w starych budynkach, przy braku możliwości ich modernizacji,
•uszkodzony, zniszczony sprzęt produkcyjny.

Do głównych uchybień sanitarnych i nieprawidłowości 
w tej grupie obiektów należą:

•nieprawidłowe magazynowanie surowców i składników,
•brak możliwości identyfikacji partii,
•niepełne procedury i instrukcje lub brak systematycznych zapisów
z kontroli wewnętrznej prowadzonej w ramach GHP i GMP,
•opracowane procedury systemu HACCP wymagają weryfikacji
• i podjęcia działań korygujących,
brak systematycznych szkoleń pracowników.





Ilość kontroli importowych z podziałem 
na kategorie produktów

392
94%

43
10%

Żywność Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością



DOPALACZE – NOWE NARKOTYKI
Pierwszy etap działań na terenie Gliwic, rozpoczął się od dnia 02.10.2010 r.
i trwał do dnia 15.10.2010 r. w różnych porach dnia i nocy, w którym brało 

udział siedmiu  pracowników sekcji  HŻŻiPU przy asyście przedstawicieli policji.

W dniu 18.10.2010 r. od godz. 10.00 rozpoczął się drugi etap akcji mający na 
celu oddanie pod dozór Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Katowicach wyrobów objętych decyzją Głównego 
Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 02.10.2010 r.

W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.10.2010 r. 
w sprawie zdjęcia plomb w celu ponownego uruchomienia zamkniętych 
sklepów rozpoczęto trzeci etap akcji.



Tabela – Wyniki akcji 
„DOPALACZE”

Gliwice Zabrze Powiat Ogółem
Ilość obiektów 

zajmujących się
obrotem „dopalaczy”

14 9 2 25

Ilość kontroli w ww. 
obiektach 48 35 6 89

Ilość zabezpieczonych 
opakowań „dopalaczy” 29290 2289 29 31608



Interwencje zgłaszane w Sekcji HŻŻiPU w 
2010 r. dotyczyły głównie:

•wprowadzania do obrotu przeterminowanych środków spożywczych,
•oferowania potraw niewłaściwej jakości w zakładach żywienia
zbiorowego otwartego,
•sprzedaży mięsa i wędlin niewłaściwej jakości (nieświeży zapach 
oraz nietypowa konsystencja),
•rozszerzenia zakresu działalności  przy braku warunków 
techniczno – sanitarnych, 
•zatrudniania w zakładzie osób nie posiadających aktualnych 
orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych,
•niewłaściwy stan higieniczno - sanitarny pomieszczeń zakładu.

Wszystkie interwencje rozpatrywano w terminie i zgodnie z procedurą.



Liczba zachorowań na salmonelozy i inne 
bakteryjne i wirusowe zatrucia i zakażenia 

pokarmowe
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Liczba zachorowań na wirusowe 
określone zakażenia jelitowe w latach 

2006‐2010
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Liczba zachorowań na na boreliozę
w latach 2006‐2010
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Sezonowość zachorowań na boreliozę
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Procentowe zestawienie terenów na których 
doszło do ekspozycji na kleszcze w 2010r

27%

12%
1%10%
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Liczba zachorowań na 
Wirusowe Zapalenie Wątroby
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Najwięcej zachorowań odnotowano na WZW typu C .



Gruźlica 
W latach 2006‐2010 zarejestrowano następującą liczbę chorych:

• w roku 2006 – 66 osób
• w roku 2007r ‐ 84 osoby
• w roku 2008r – 88 osób
• w roku 2009 – 69 osób
• w roku 2010 – 65 osób

Liczba zachorowań na gruźlicę

wg grup wiekowych
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Zapadalność na grypę od 2006 r do 2010r

W 2010r odnotowano 1714 zachorowań na grypę w tym 1160 dzieci do 14 lat

W 2010r nie odnotowano zachorowań na grypę H1N1v.
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Wykonawstwo szczepień u dzieci i młodzieży 
szkolnej
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Uodporniono ogółem:
• p/grypie 7084 osoby
• p/wzw typu A 199 osób
• p/kleszczowemu zapaleniu mózgu 272 osoby
• p/Streptococcus pneumoniae 828 osoby
• p/Neisseria meningitidis 237 osób
• p/rotawirusom 504 dzieci.
• p/ospie wietrznej 213 osoby.
• p/wirusowi brodawczaka ludzkiego 44 osoby.

Na terenie miasta Gliwice w Poradni Chorób Zakaźnych prowadzone są szczepienia
p/wściekliźnie osób po ekspozycji. W 2010 roku uodporniono po narażeniu 43 osoby.

Profilaktycznie po zranieniu podano szczepionkę p/tężcowi  5127 osobom.
W 2010 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach 
zgłoszono 13 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych:
- 11 odczynów wystąpiły u dzieci do 2 roku życia 
- 1 odczyn wystąpił u dziecka w 6 roku życia
- 1 odczyn u osoby dorosłej.
We wszystkich przypadkach odczyny miały przebieg łagodny z pełnym powrotem 
do zdrowia.















Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Gliwicach



Informacja z realizacji zadaInformacja z realizacji zadańń w zakresie w zakresie 
ochrony przeciwpoochrony przeciwpożżarowej oraz arowej oraz 

funkcjonowania jednostek Krajowego funkcjonowania jednostek Krajowego 
Systemu Ratowniczo Systemu Ratowniczo –– GaGaśśniczego na terenie niczego na terenie 

miasta Gliwice za rok 2010.miasta Gliwice za rok 2010.



Statystyka iloStatystyka ilośści interwencji ci interwencji 
w miew mieśście i powiecie gliwickim.cie i powiecie gliwickim.

W roku 2010 na terenie powiatu gliwickiego (ziemskiegoW roku 2010 na terenie powiatu gliwickiego (ziemskiego
i grodzkiego) jednostki ochrony przeciwpoi grodzkiego) jednostki ochrony przeciwpożżarowej interweniowaarowej interweniowałły y 
29652965 razy, w tym przy:razy, w tym przy:

-- 10061006 popożżarach (arach (973973 mamałłych, ych, 3131 śśrednich, rednich, 22 dudużżych) ych) 
–– 33,9 % (spadek o 21,7 %) 33,9 % (spadek o 21,7 %) 
–– 354354 powiat ziemski, powiat ziemski, 652652 powiat grodzkipowiat grodzki

-- 18091809 miejscowych zagromiejscowych zagrożżeniach (eniach (18021802 mamałłych, ych, 
22 lokalnych, lokalnych, 22 śśrednich, rednich, 33 dudużżych) ych) –– 61,0 % (wzrost o 33 %) 61,0 % (wzrost o 33 %) 
–– 793793 powiat ziemski, powiat ziemski, 10161016 powiat grodzkipowiat grodzki

-- 150150 alarmach faalarmach fałłszywych (szywych (2121 zzłłoośśliwych, liwych, 101101 w dobrej  w dobrej  
wierze, wierze, 2828 zz monitoringu pomonitoringu pożżarowego). arowego). –– 5,1 % 5,1 % 
(wzrost o 26,1 %)(wzrost o 26,1 %)



Interwencje jednostek ochrony przeciwpoInterwencje jednostek ochrony przeciwpożżarowej na arowej na 
terenie miastaterenie miasta

i powiatu gliwickiego za lata 2000 i powiatu gliwickiego za lata 2000 -- 20102010
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Charakterystyka iloCharakterystyka ilośści rodzajci rodzajóów interwencji na terenie w interwencji na terenie 
powiatpowiatóów gliwickich w poszczegw gliwickich w poszczegóólnych miesilnych miesiąącach cach 

2010r.2010r.
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UdziaUdziałł w dziaw działłaniach ratowniczo aniach ratowniczo 
–– gagaśśniczych pozostaniczych pozostałłych jednostek ochrony ych jednostek ochrony 

przeciwpoprzeciwpożżarowej.arowej.

Procentowy udziaProcentowy udziałł jednostek ochrony przeciwpojednostek ochrony przeciwpożżarowej podczas arowej podczas 
interwencji w 2010 roku:interwencji w 2010 roku:
-- ogogóółłem: 2965 razy, w tym:em: 2965 razy, w tym:

iloilośćść interwencji jednostek PSP: 2893 razy interwencji jednostek PSP: 2893 razy –– 97,57%,97,57%,
iloilośćść interwencji jednostek OSP z KSRG: 351 razy interwencji jednostek OSP z KSRG: 351 razy –– 11,84%,11,84%,
iloilośćść interwencji jednostek OSP:  267 razy interwencji jednostek OSP:  267 razy –– 9,01%9,01%
iloilośćść interwencji jednostek ZSR i PSR: 6 razy interwencji jednostek ZSR i PSR: 6 razy –– 0,2 %0,2 %
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UWAGA: Należy wziąć pod uwagę, że przy jednym 
zdarzeniu mogły uczestniczyć zarówno jednostki PSP jak i 
zastępy OSP. Stąd suma ilościowa i procentowa 
przekracza wartości odpowiednio: 2965 oraz 100%.



UdziaUdziałł w dziaw działłaniach ratowniczo aniach ratowniczo 
–– gagaśśniczych pozostaniczych pozostałłych jednostek ochrony ych jednostek ochrony 

przeciwpoprzeciwpożżarowej.arowej.

OSP Ostropa brała udział w 27 interwencjach – w tym 10 pożarów

17 miejscowych zagrożeń.

OSP Bojków brała udział w 48 interwencjach – w tym 13 
pożarów,35 miejscowych 

zagrożeń.

Jednostki OSP działające na terenie miasta Gliwice:



PoPożżary i miejscowe zagroary i miejscowe zagrożżenia na enia na 
terenie miasta Gliwice.terenie miasta Gliwice.

Liczba poLiczba pożżararóów w poszczegw w poszczegóólnych rodzajach obiektlnych rodzajach obiektóów:w:



PoPożżary i miejscowe zagroary i miejscowe zagrożżenia na enia na 
terenie miasta Gliwice.terenie miasta Gliwice.

Liczba miejscowych zagroLiczba miejscowych zagrożżeeńń w poszczegw poszczegóólnych rodzajach obiektlnych rodzajach obiektóów:w:



PoPożżary i miejscowe zagroary i miejscowe zagrożżenia na enia na 
terenie miasta Gliwice.terenie miasta Gliwice.

NajczNajczęęstsze przyczyny powstastsze przyczyny powstałłych poych pożżararóów:w:



PoPożżary i miejscowe zagroary i miejscowe zagrożżenia na enia na 
terenie powiatterenie powiatóów gliwickich.w gliwickich.

W okresie od 16.05.2010 r. do 11.06.2010 r. jednostki organizacyjne PSP i  OSP uczestniczyły 
w działaniach przeciwpowodziowych na terenie miasta Gliwice i powiatu Gliwickiego.



ĆĆwiczenia Kompanii Odwodowej wiczenia Kompanii Odwodowej 
OSP nr 5 OSP nr 5 

WojewWojewóódzkiego Odwodu Operacyjnego.dzkiego Odwodu Operacyjnego.

W dniu 23.09.2010 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach zorganizowała 
ćwiczenia alarmowe dla Kompanii Odwodowej OSP nr 5 „Gliwice” Wojewódzkiego Odwodu 
Operacyjnego. Uczestnikami ćwiczeń były zastępy wchodzące 
w skład kompanii, wspierane funkcjonariuszami z KM PSP oraz Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych w 
Knurowie, Pyskowicach i Gliwicach – Łabędach.



Szkolenia OSP przeprowadzone 
przez KM PSP w Gliwicach w 2010 roku.

W roku 2010 Komenda Miejska PSP w Gliwicach 
przeprowadziła cykl szkoleń dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych m. Gliwice i powiatu Gliwickiego.

•Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego okres: 10.04. 
– 25.04.2010 ; kurs ukończyło: 47 osób
•Szkolenie dowódców OSP okres:  27.07 – 05.09.2010; kurs 
ukończyło: 18 osób
•Szkolenie podstawowe strażaków – ratowników OSP 
realizowane jednoetapowo okres: 28.07. – 10.10.2010; kurs 
ukończyło: 68 osób
•Szkolenie z zakresu organizacji łączności, obsługi urządzeń
radiowych oraz zasad prowadzenia korespondencji w sieciach 
radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej, od kwietnia do 
października 2010 roku przeszkolono 201 strażaków –
ochotników.

Od 2010 roku tut. Komenda wykorzystuje w części teoretycznej 
szkoleń pożarniczych jednostek OSP materiały zawarte na internetowej 
platformie edukacyjnej www.platforma.wint.pl.

http://www.platforma.wint.pl/


DziaDziałłalnoalnośćść kontrolno kontrolno ––
rozpoznawcza na terenie miasta rozpoznawcza na terenie miasta 

Gliwice.Gliwice.

W W 2010 r2010 r. funkcjonariusze wydzia. funkcjonariusze wydziałłu kontrolno u kontrolno –– rozpoznawczego w ramach realizacji rozpoznawczego w ramach realizacji 
zadazadańń wynikajwynikająących z rocznego planu pracy oraz biecych z rocznego planu pracy oraz bieżążących polececych poleceńń KW PSP KW PSP 
Katowice i kierownictwa tut. Komendy przeprowadzili na terenie mKatowice i kierownictwa tut. Komendy przeprowadzili na terenie miasta Gliwice iasta Gliwice 103103
czynnoczynnośści kontrolno ci kontrolno –– rozpoznawcze w obiektach (na terenach).rozpoznawcze w obiektach (na terenach).

IloIlośćść kontroli w poszczegkontroli w poszczegóólnych grupach obiektlnych grupach obiektóów przedstawiaw przedstawiałła sia sięę nastnastęępujpująąco:co:
––obiekty uobiekty użżytecznoytecznośści publicznejci publicznej –– 57,   57,   
––obiekty produkcyjne i magazynowe obiekty produkcyjne i magazynowe –– 23,   23,   
––obiekty zamieszkania zbiorowegoobiekty zamieszkania zbiorowego –– 6,  6,  
––budynki mieszkalne wielorodzinnebudynki mieszkalne wielorodzinne –– 15,15,
––lasylasy –– 1,1,
––wwęęzzłły autostradowey autostradowe -- 1   1   

SpoSpośśrróód wszystkich dziad wszystkich działłaańń kontrolnych przeprowadzonych w roku 2010 na terenie kontrolnych przeprowadzonych w roku 2010 na terenie 
miasta Gliwice 18 dot. przekazywania obiektmiasta Gliwice 18 dot. przekazywania obiektóów do uw do użżytkowania . W nastytkowania . W nastęępstwie pstwie 
przeprowadzonych odbiorprzeprowadzonych odbioróów w w w 33 przypadkach tut. Komenda stwierdziprzypadkach tut. Komenda stwierdziłła niezgodnoa niezgodnośćść
wykonania inwestycji z projektem.wykonania inwestycji z projektem.



DziaDziałłalnoalnośćść kontrolno kontrolno ––
rozpoznawcza.rozpoznawcza.

Na podstawie przeprowadzonych dziaNa podstawie przeprowadzonych działłaańń kontrolnych, w kontrolnych, w 
celu usunicelu usunięęcia stwierdzonych nieprawidcia stwierdzonych nieprawidłłowoowośści przez ci przez 
wwłłaaśścicieli, zarzcicieli, zarząądzajdzająących i ucych i użżytkownikytkownikóów obiektw obiektóów w 
lub terenlub terenóów, Komenda Miejska PSP w, Komenda Miejska PSP 
w Gliwicach wszczw Gliwicach wszczęłęła a 38 38 postpostęępowapowańń
o charakterze nakazowo o charakterze nakazowo –– egzekucyjnym, zakoegzekucyjnym, zakońńczonych czonych 
nastnastęępujpująącymi rozstrzygnicymi rozstrzygnięęciami:ciami:

wydano 24wydano 24 decyzje administracyjne,decyzje administracyjne,
w tym:w tym:

11 w trybie zagrow trybie zagrożżenia enia żżycia ludzi.ycia ludzi.



Zabezpieczenie logistyczne dziaZabezpieczenie logistyczne działłaańń
KM PSP w Gliwicach oraz podlegKM PSP w Gliwicach oraz podległłych ych 

Jednostek Ratowniczo Jednostek Ratowniczo –– GaGaśśniczych PSP.niczych PSP.

1.Zakup dwóch samochodów specjalnych:
SCRt dla JRG PSP Gliwice
SHD 25 dla JRG PSP Knurów

2.zakup dwóch samochodów operacyjnych Opel Astra dla 
KM PSP Gliwice i JRG PSP Gliwice – Łabędy,
3.zakup silnika zaburtowego YAMAHA dla JRG PSP 
Gliwice – Łabędy,
4.zakup kamery termowizyjnej dla JRG PSP Gliwice -
Łabędy,
5.zakup dwóch aparatów powietrznych „AUER”,
6.zakup dwóch rozpieraczy hydraulicznych „LUKAS”,
7.zakup 4 szt. radiostacji „Motorola”,



DziaDziałłania w zakresie techniki ania w zakresie techniki 
popożżarniczej.arniczej.

Zakupione: samochód specjalny SCRT, kamera 
termowizyjna i aparaty powietrzne.



PodsumowaniePodsumowanie

1.1.W roku 2010 zanotowano wzrost wszystkich interwencji w stosunku W roku 2010 zanotowano wzrost wszystkich interwencji w stosunku do roku do roku 
poprzedniego o 7,27% (201 zdarzepoprzedniego o 7,27% (201 zdarzeńń). Nast). Nastąąpipiłł on w zakresie miejscowych zagroon w zakresie miejscowych zagrożżeeńń o o 
33% (449 zdarze33% (449 zdarzeńń) i alarm) i alarmóów faw fałłszywych o 26% (31 alarmszywych o 26% (31 alarmóów) , natomiast w zakresie w) , natomiast w zakresie 
popożżararóów zanotowano spadek o 21,7% (279 interwencji),w zanotowano spadek o 21,7% (279 interwencji),
2.2.Tendencja wzrostowa w zakresie miejscowych zagroTendencja wzrostowa w zakresie miejscowych zagrożżeeńń utrzymuje siutrzymuje sięę jujużż od kilku lat, od kilku lat, 
jednak dotyczy ona zagrojednak dotyczy ona zagrożżeeńń zakwalifikowanych jako mazakwalifikowanych jako małłe,e,
3.3.DziDzięęki wzrostowi ki wzrostowi śświadomowiadomośści spoci społłecznej obywateli ecznej obywateli –– pomimo wzrostu ilopomimo wzrostu ilośści ci 
alarmalarmóów faw fałłszywych szywych –– notujemy jednak winotujemy jednak więększokszośćść z nich jako zgz nich jako zgłłoszenia w dobrej oszenia w dobrej 
wierze,wierze,
4.4.Z uwagi na rozwZ uwagi na rozwóój infrastruktury drogowej nalej infrastruktury drogowej należży liczyy liczyćć sisięę ze wzrostem interwencji w ze wzrostem interwencji w 
tym zakresie i nadal kontynuowatym zakresie i nadal kontynuowaćć i doskonalii doskonalićć wspwspóółłpracpracęę ze sze słłuużżbami interwencyjnymi bami interwencyjnymi 
z terenu miasta i powiatu w ramach zintegrowanego systemu ratownz terenu miasta i powiatu w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa,ictwa,



1. Zastosowanie e-learning’u w systemie szkolenia OSP przez tut. Komendę jako pierwszą i 
jedyną w województwie pozwoliło na przeszkolenie większej ilości strażaków i 
usprawnienie procesu szkolenia członków OSP w naszym powiecie.

2. Zwiększenie interwencji w zakresie miejscowych zagrożeń spowodowane było dwoma 
falami powodzi w miesiącach maju i czerwcu. Działania ratownicze związane z 
usuwaniem skutków ubiegłorocznej powodzi usprawniły współpracę między podmiotami 
ratowniczymi na terenie powiatu oraz wykazała potrzebę doposażenia jednostek 
ratowniczych w niezbędny przy długotrwałych akcjach sprzęt techniczny. Pragniemy także 
zwrócić uwagę na potrzebę stałego podnoszenia świadomości społeczności lokalnej w 
zakresie zagrożeń powodziowych.

PodsumowaniePodsumowanie



WnioskiWnioski

1.Doskonalić funkcjonowanie CPR (Centrum Ratownictwa  Gliwice),
2.Utrzymywać współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie poprawy 
infrastruktury Komendy i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.
3.Zakup i montaż stacjonarnej sprężarki powietrza do aparatów ochrony dróg oddechowych o 
ciśnieniu ładowania 300atm. do JGR PSP Gliwice.
4.W związku z wystąpieniem przypadków śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla, należy 
wzmóc działania uświadamiające poprzez przekaz medialny oraz egzekwować przestrzeganie 
przepisów w zakresie właściwej budowy i eksploatacji przewodów kominowych spalinowych i 
wentylacyjnych w obiektach mieszkalnych.
5.Kontynuować działania kontrolno-rozpoznawcze w obiektach szpitalnych oraz pomocy 
społecznej (placówkach opiekuńczo–wychowawczych) z uwzględnieniem wniosków z kontroli 
prowadzonych w tych obiektach w okresie ostatnich kilku lat oraz przeprowadzać kontrole 
sprawdzające. Ponadto kontynuować działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych 
nieprawidłowości, zagrażających życiu ludzi, w obiektach użyteczności publicznej.



DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ PAPAŃŃSTWU ZA STWU ZA 
UWAGUWAGĘĘ


	Prezentacja PM  - sesja marzec bez notatek.pdf
	Pozytywna perspektywa ratingu Gliwic
	INWESTYCJE�remont starówki
	INWESTYCJE�hala widowiskowo-sportowa PODIUM
	INWESTYCJE�modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków
	Skarga do wojewody
	Prof. Balcerowicz w Gliwicach
	World Technopolis Association
	Możliwości sieci szerokopasmowej
	Kolejne spotkanie międzygminne
	Festiwal Górski 2011
	Klaster logistyczny
	Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocniczych
	Stypendia dla sportowców...
	... i dotacje na realizację zadań publicznych
	Ważniejsze wydarzenia kulturalne 
	Dziękuję za uwagę

	Ocena stanu sanitarno - epidemiologicznego miasta Gliwic_2010.pdf
	Ocena stanu sanitarno – epidemiologicznego miasta Gliwice za 2010
	Sekcja HŻŻiPU w 2010 r. �w ramach urzędowej kontroli żywności sprawowała nadzór nad�4068 obiektami�żywieniowo-żywnościowymi �w
	Wyniki działalności Sekcji HŻŻ i PU na terenie miasta Gliwice w 2010 r �
	Do najczęściej występujących uchybień w zakresie stanu technicznego w obiektach spożywczych  stwierdzanych �w 2010 r. należą: 
	DOPALACZE – NOWE NARKOTYKI
	Tabela – Wyniki akcji „DOPALACZE” 
	Interwencje zgłaszane w Sekcji HŻŻiPU w 2010 r. dotyczyły głównie: 
	Liczba zachorowań na salmonelozy i inne bakteryjne i wirusowe zatrucia i zakażenia pokarmowe 

	Gliwice Prezentacja 2010.pdf

