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WYDARZENIA
katastrofa budowlana przy ul. Słowackiego

13 listopada, prawdopodobnie w wyniku wybuchu gazu, doszło do katastrofy 
budowlanej w budynku przy ul. Słowackiego 64-64a.
W wyniku katastrofy śmierć poniosła jedna osoba, zaś osiem osób doznało 
obrażeń. Rannych hospitalizowano w szpitalu miejskim oraz wojskowym.

Na wnioski mieszkańców na czas remontu częściowo zawalonej kamienicy zostaną
wskazane mieszkania zastępcze najemcom lokali stanowiących własność gminy 
oraz lokale socjalne właścicielom mieszkań, którzy znaleźli się w sytuacji 
niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Ośrodek Pomocy Społecznej jest w trakcie ustalania wysokości jednorazowych 
świadczeń pieniężnych dla osób poszkodowanych w katastrofie.



INWESTYCJE
stadion miejski przy ul. Okrzei

5 listopada rozegrano mecz inauguracyjny na stadionie miejskim przy ul. Okrzei.

W sportowym wydarzeniu, któremu towarzyszyło otwarcie areny piłkarskiej, 
wzięło udział prawie 10 tys. osób.

Budowa i wyposażenie nowoczesnego obiektu finansowane z budżetu miasta 
kosztowały prawie 60 mln zł.



INWESTYCJE
pracownia tomografii

17 listopada w szpitalu miejskim otwarto pracownie RTG oraz tomografii 
komputerowej.

Koszt inwestycji - 2,6 mln zł, w tym:
prace budowlane i wyposażenie - 1,15 mln zł,
zakup sprzętu - 1,45 mln zł.

Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto pod koniec 2010 roku.



INWESTYCJE DROGOWE

Trwa remont skrzyżowania ulic Kościuszki i Daszyńskiego oraz Kościuszki i Sobieskiego.
W ramach prac usunięto nieczynne torowisko tramwajowe i wymieniono nawierzchnię. 
Aktualnie modernizowana jest sygnalizacja świetlna. 

Zakończyła się przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ks. Strzody, Dunikowskiego
i Łużycką.  Wykonanie prac oraz skoordynowanie sygnalizacji
świetlnych umożliwiło wprowadzenie zapowiadanej zmiany organizacji
ruchu oraz zamknięcie ul. Akademickiej.



FINANSOWANIE INWESTYCJI
kredyt w EBI

Część zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci dróg oraz ośrodków 
sportu i rekreacji, realizowana w latach 2010-2014, będzie finansowana
w 50% ze środków własnych oraz w 50% z kredytu, jaki miasto zgodnie
z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej zaciągnęło w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym.
Warunki kredytu:

kwota kredytu - 150 mln zł,
możliwe formy wypłaty - 5 transz po co najmniej 20 mln zł każda,
marża dla kredytu - 0,03%,
oprocentowanie liczone w oparciu o WIBOR 3M,
okres karencji - od 60 dni do 6 lat,
okres spłaty kredytu - od 4 do 25 lat,
spłata odsetek kredytu według stałej lub zmiennej stopy oprocentowania 
(według przykładowych informacji z EBI oprocentowanie utrzymuje się poniżej 
WIBOR-u - spread ujemny).



FINANSOWANIE INWESTYCJI
kredyt w EBI - wykaz zadań

Wykaz zadań współfinansowanych z kredytu:
budowa zachodniej części obwodnicy miasta od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego,
budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa,
budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady),
przebudowa ul. Perseusza i Pionierów,
kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników
ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Górnych Wałów,
budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy,
budowa centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25,
budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 (ul. Górnych 
Wałów 29),
budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych
(ul. Chorzowska 5),
budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych (ul. Kozielska 1).

To wstępnie wybrane inwestycje; bankowi można przedstawić do finansowania inne 
zadania ujęte w WPF. 



FINANSOWANIE INWESTYCJI
kredyt w EBI - ograniczenia

UTRATA RATINGU
Aktualne oceny ratingowe miasta to A w ratingu krajowym (wysoka 
wiarygodność kredytowa) oraz BBB w ratingu międzynarodowym (dobra 
wiarygodność kredytowa). W 2011 roku agencja Fitch Ratings podniosła 
perspektywę ratingu Gliwic ze „stabilnej” na „pozytywną”.
Spadek do poziomu BBB- lub niższego spowoduje konieczność dokonania 
dodatkowego zabezpieczenia kredytu np. w formie gwarancji bankowej
czy depozytu gotówkowego.

Wyliczone na podstawie ogólnodostępnych na rynku tabel opłat i prowizji 
bankowych koszty:

wystawienia gwarancji bankowej dla 150 mln zł to min. 0,20% wartości 
(300 tys. zł),
prowizji za korzystanie z gwarancji to min. 0,50% wartości kwartalnie,
co w całym okresie trwania kredytu daje kwotę maksymalną 32,6 mln zł.



NAGRODY
LIDER EKO- INWESTYCJI

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. zostało laureatem 
piątej edycji konkursu "LIDER EKO-
INWESTYCJI” w kategorii Inwestor.

Doceniono w ten sposób realizację
projektu "Modernizacja gospodarki 
ściekowej w Gliwicach". 

Konkurs pod patronatem Komisji 
Środowiska Senatu RP zorganizowało 
Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów 
Funduszy Pomocowych. 



Pomoc dla ZM Bumar Łabędy SA
w procesie restrukturyzacji zadłużenia zakładu

10 listopada aktem notarialnym Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania
z zakresu administracji rządowej nabył do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 
nieruchomości o łącznej o powierzchni 23,3315 ha i wartości 44.357.000,00 zł, 
będącą dotychczas przedmiotem użytkowania wieczystego Zakładów 
Mechanicznych Bumar Łabędy SA. 

Nabycie nastąpiło w trybie art. 66 ordynacji podatkowej w zamian za umorzenie 
zobowiązań podatkowych ZM Bumar Łabędy SA z tytułu podatku od towarów
i usług (VAT).

Podpisanie aktu notarialnego poprzedziło uzyskanie wymaganej przepisami 
prawa zgody Wojewody Śląskiego i Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu 
Skarbowego w Bielsku-Białej.



WYDARZENIA
ROZPOCZĘCIE PRODUKCJI OPLA ASTRY GTC

14 października odbyła się uroczysta inauguracja 
produkcji Opla Astry GTC.

Wdrożenie nowego modelu do produkcji kosztowało 
325 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na stworzenie 
kolejnych 150 miejsc pracy w gliwickiej fabryce Opla, 
gwarantując jej stabilizację i utrzymanie zatrudnienia.

Na zdjęciu Andrzej 
Korpak, dyrektor 

generalny General
Motors Manufacturing

Poland.



WYDARZENIA
odsłonięcie pomnika „Pamięci Zesłańców Sybiru”

5 listopada na skwerze przy ul. Poniatowskiego 
odsłonięto pomnik „Pamięci Zesłańców Sybiru”. 
Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele 
pw. Chrystusa Króla pod przewodnictwem
ks. bpa Gerarda Kusza. 
W dalszej części uroczystości wręczono 
odznaczenia państwowe i Odznaki Honorowe 
Sybiraka.  



WYDARZENIA KULTURALNE

15 października miała miejsce inauguracja 
transmisji premier operowych z Metropolitan
Opera w Nowym Jorku.
Sezon 2011/2012, w którym zobaczymy 
jedenaście spektakli, w tym sześć premier, 
otwarła premiera ANNY BOLEYN. 
Realizacja projektów umożliwia zamontowany 
w kinie Amok najnowszy projektor cyfrowy, 
którego zakup sfinansował Państwowy Instytut 
Sztuki Filmowej i miasto Gliwice.



WYDARZENIA KULTURALNE

Festiwal Gitarowy
6-27 listopada

III edycja Festiwalu RYTM Gliwice - 28 października



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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