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Szpital Wojskowy

Po ponad dwóch latach uzgadniania warunków porozumienia i 
kwestii dotyczących dalszego funkcjonowania Miasto przejęło od 
Ministerstwa Obrony Narodowej 106. Szpital Wojskowy. 
Porozumienie zostało zawarte 29 marca w Ratuszu. 
Od 2009 r. wiadomo było, że MON nie zamierza prowadzić w 
przyszłości szpitala. Przejęcie przez Miasto umożliwi dalsze 
działanie placówki. 
Szpital w przyszłości zostanie 
zrestrukturyzowany 
i przekształcony w zakład 
niepubliczny.



Bumar c.d.

Na dzień 15 marca Zakłady Mechaniczne „Bumar – Łabędy” S.A. nie 
posiadają żadnych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

8 marca podpisany został akt notarialny pomiędzy Miastem Gliwice a 
ZM Bumar-Łabędy w sprawie nabycia nieruchomości Spółki o wartości 
5 mln zł, w związku z czym wygasła większość zaległości w podatku od 
nieruchomości. 14 marca natomiast Bumar dokonał wpłaty brakującej 
części zaległości.

Suma dotychczasowej pomocy Prezydenta Miasta dla Bumaru-Łabędy:
- 31,5 mln zł w 2003 roku (z tytułu podatku od nieruchomości)
- 44 mln zł w 2011 roku (rozliczenie podatku VAT przez Skarb Państwa)
- 5 mln zł w 2012 roku (z tytułu podatku od nieruchomości)
Zakład złożył również wniosek o przejęcie nieruchomości w kwocie 
ponad 9 mln zł na poczet zaległości z podatku VAT. 



Najlepsze praktyki zarządzania strategicznego

Gliwice zajęły pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na 
najlepsze praktyki zarządzania strategicznego, 
zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Resort docenił autorski projekt informatyczny Urzędu 
Miejskiego, który umożliwia monitorowanie i aktualizowanie  
Strategii zintegrowanego i zróżnicowanego rozwoju miasta do 
2022 roku. Jest to podstawowy 
dokument strategiczny miasta, 
uchwalony przez Radę Miejską, 
wskazujący kierunki rozwoju 
Gliwic.



Nowe perspektywy finansowania unijnego 2014-2020

Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na 
lata 2000-2020, województwo śląskie zostało podzielone na 4 
subregiony (obszary polityki rozwoju): centralny, południowy, 
północny oraz zachodni.

Trwają intensywne prace nad przygotowaniem 
programów, które mają być wykorzystane przez 
subregiony poza konkursami.
W środę 11 kwietnia na spotkaniu podregionów 
zaproponowano efektywniejszy podział
środków w ramach nowego RPO poprzez 
podział subregionu centralnego 
na pięć mniejszych podregionów: 
bytomsko-tarnogórski, gliwicki, 
katowicki, sosnowiecki i tyski.



Radiostacja na liście UNESCO ?

Władze miasta wraz z zarządem województwa śląskiego 
zabiegają o wpisanie Gliwickiej Radiostacji na listę UNESCO.
Aktualnie trwa procedura przygotowania wniosku o nadanie 
statusu Pomnika Historii co jest etapem poprzedzającym 
rozpoczęcie starań o wpis na listę UNESCO.
Radiostacja jest obiektem wyjątkowym 
zarówno pod względem architektonicznym 
- 111 metrowa wieża z modrzewiowego 
drewna to najwyższa tego typu konstrukcja 
na świecie, jak i historycznym – związana 
z nią prowokacja gliwicka była pretekstem 
do rozpoczęcia II wojny światowej.



Konferencja - Śląski Klaster Logistyczny

22 marca miała miejsce ogólnopolska konferencja  „Gliwice. Logistyka. 
Przyszłość. Perspektywy rozwoju rynku logistyki i magazynów w 
regionie gliwickim.”
Śląski Klaster Logistyczny, o którym podczas spotkania dyskutowało 
blisko 100 uczestników, jest pierwszą tego typu inicjatywą w regionie. 
Stanowi nową formę współpracy firm i instytucji skupionych wokół
branży logistycznej. Jej głównym celem jest działanie na rzecz 
stworzenia warunków do lepszego rozwoju i wypracowania przewagi 
konkurencyjnej na rynku. 
Podczas konferencji ogłoszono, że 
promocja potencjału regionu wśród 
inwestorów, dążenie do ciągłego 
rozwoju kompetencji i wdrażania 
najnowszych technik w sektorze 
logistyczno-magazynowym będą
główną misją ŚKL na najbliższe lata.



Konferencja Śląskiej Sieci Metropolitalnej

26 marca w Centrum Edukacyjno-Kongresowym odbyła się
konferencja „Cyfryzacja – szerokie możliwości. Innowacje w edukacji 
i administracji” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Spotkanie poświęcone było kwestiom cyfryzacji oraz informatyzowania 
szkół, uczelni i samorządów.  

W konferencji wzięli udział Minister Edukacji Narodowej Krystyna 
Szumilas, przedstawiciele samorządów województw śląskiego, 
małopolskiego oraz opolskiego, nauczyciele i dyrektorzy szkół.



Odpłatność za autostrady

31 marca w śródmieściu odbył się
protest przeciwko opłatom za 
przejazd autostradą A4, pełniącą
funkcję obwodnicy miasta. 
12 kwietnia Prezydent Gliwic wysłał
pismo do Ministra Transportu 
z prośbą o pilne przekazanie informacji 
odnośnie planów resortu w sprawie 
odpłatności za autostradowe obwodnice 
miast. Zaznaczono w nim również, że 
w dalszym ciągu nie wpłynęła odpowiedź
na wystosowany pod koniec lutego apel 
Rady Miejskiej w tej sprawie.



Hala widowiskowo - sportowa PODIUM

W sierpniu 2006 prezydent Gliwic przedstawił wstępną koncepcję Radzie 
Miejskiej.

Pod koniec 2006 roku przyjęto I wersję Regionalnego Programu 
Operacyjnego i wpisano pomysł jako projekt kluczowy.

We wrześniu 2007 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie realizacji 
projektu.
Przygotowane zostały niezbędne dokumenty – fiszka (rozszerzona 
koncepcja projektu) w marcu 2008 r, analiza prawna modelu zarządzania 
(grudzień 2008), studium wykonalności (luty 2009), jednoznacznie 
potwierdzające pozytywny wynik ekonomiczny dla całego regionu.

We wrześniu 2008 otrzymaliśmy pozwolenie na budowę wydane przez 
Prezydenta Zabrza.

Pod koniec 2008 r. powstał projekt wykonawczy przygotowany przez 
konsorcjum firm „Perbo-Projekt” z Krakowa i „Modern Construction
Systems” z Poznania.



Hala widowiskowo - sportowa PODIUM

Wniosek o dofinansowanie złożono do Urzędu Marszałkowskiego w lutym
2009 roku.

W kwietniu 2010 r. podpisana została umowa z polsko-holenderskim 
konsorcjum spółek GRONTMIJ POLSKA oraz GRONTMIJ Nederland na 
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. 
We wrześniu 2010 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie z 
Urzędem Marszałkowskim.

W lutym 2011 r. wniosek został przekazany do Komisji Europejskiej.

Pod koniec 2011 roku rozstrzygnięto postępowanie na budowę hali. 
Wybrano wykonawcę generalnego - POLIMEX - MOSTOSTAL SA, firmę
sprawdzoną, solidną i terminową.
Na początku tego roku Komisja Europejska przysłała pytania odnośnie 
projektu, na które w marcu przekazaliśmy odpowiedź.

W dalszym ciągu czekamy na decyzję Komisji Europejskiej.



Drogowa Trasa Średnicowa

12 marca otwarto oferty przetargu na budowę odcinka DTŚ od 
istniejącego węzła przy ul. De Gaulle’a w Zabrzu do granicy miasta z 
Gliwicami. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm Eurovia Polska i 
PRUiM SA Gliwice.
14 marca ogłoszono przetarg na wykonawcę pierwszego z dwóch 
fragmentów gliwickiego odcinka DTŚ (G1). Ma on być gotowy do 
połowy 2014 r. Jego szacunkowa wartość to ok. 305 mln. zł. Na 
czerwiec zaplanowany jest przetarg na drugi odcinek (G2).

Cała, ponad 30-kilometrowa Drogowa Trasa Średnicowa powinna być
gotowa na początku 2015 r.

Wszystkie odcinki DTŚ finansowane są głównie z zaciągniętego przez 
budżet państwa kredytu o wys. 160 mln euro. 75 mln euro ma 
pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego. 
Pozostałe źródła to rezerwa subwencji ogólnej i budżety samorządów.



Rondo

Od połowy marca trwa przebudowa 
skrzyżowania ulic Toszeckiej, 
Bohaterów Getta Warszawskiego, 
Składowej i Warszawskiej. Pod koniec 
maja powstanie tam czterowylotowe 
rondo. 
Drogowe przedsięwzięcie przy okazji realizacji swojej 
inwestycji finansuje firma SELGROS. Przebudowuje układ 
drogowy w sąsiedztwie wnoszonej hali SELGROS Cash&Carry
– remontowana jest ul. Św. Małgorzaty na całej długości, na 
ul. Toszeckiej powstaną dwie nowe zatoki autobusowe, 
zmodernizowane zostanie również skrzyżowanie ulic 
Toszeckiej, św. Małgorzaty i Szobiszowickiej.



Centrum Dystrybucji Tesco

15 marca nastąpiło otwarcie Centrum Dystrybucji Tesco. 
Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów 
magazynowych w Polsce i największa inwestycja Tesco
w kraju w ostatnich latach.

Centrum zapewnia dostawy 
towarów do 185 sklepów 
w Polsce. Na powierzchni 
60 000 m2 zatrudnionych 
jest ok. 1000 osób. 



Otwarcie magazynu Śląskiego Centrum Logistyki

30 marca otwarto kolejny specjalistyczny magazyn Śląskiego 
Centrum Logistyki. 
Halę do składowania wyrobów stalowych o powierzchni prawie 
5000 m2 wybudowała gliwicka firma Martifer Konstrukcje Sp. z o.o. 
Koszt inwestycji wyniósł 11,5 mln zł.
Obecnie łączna powierzchnia magazynów ŚCL wynosi 18 000 m2, 
a w planach jest dalsze jej powiększanie. Na dobrą pozycję firmy na 
rynku logistycznym wpływa doskonałe połączenie ze szlakami 
transportowymi – drogowymi, kolejowymi i wodnymi. 



Mieszkania dla przekwaterowanych

28 marca oddano do użytku pierwszy z dwóch domów 
wielorodzinnych przy ul. Targowej, przeznaczony dla lokatorów 
budynków przy ul. Dubois, przewidzianych do wyburzenia w związku 
z planowaną budową gliwickiego odcinka Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz budynków przy ul. Tarnogórskiej obok Radiostacji.

W budynku mieści się 16 w pełni wykończonych mieszkań, parter 
dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przygotowano 6 
garaży, 10 miejsc parkingowych, plac zabaw.
Prace trwały ponad rok, łączny koszt – 3,5 mln. zł. 



System elektronicznej płatności w Urzędzie Miejskim

Od 20 marca w Urzędzie Miejskim działa 20 czytników 
obsługujących karty płatnicze.
Dzięki zmianom w ordynacji podatkowej za pomocą kart można 
uiszczać większość należności, np. wpłaty z tytułu podatków i 
opłat skarbowych, uregulować należności na rzecz Skarbu 
państwa, uiścić opłatę geodezyjną, komunikacyjną lub za 
wieczyste użytkowanie. Czytniki drukują potwierdzenie wpłat i 
są następnie dołączane do dokumentów księgowych.
Klient zwolniony jest z dodatkowych opłat za użycie karty 
płatniczej. Miasto płaci za dzierżawę terminali oraz ponosi 
koszty prowizji transakcji.



Gliwicki Lider Społeczny

13 kwietnia podczas uroczystego spotkania prezydenta miasta z 
organizacjami pozarządowymi, ogłoszono wyniki konkursu na 
Gliwickiego Lidera Społecznego, Gliwicką Organizację Roku i 
Biznesowego Partnera Roku 2011.

Wyłoniono również zwycięzców plebiscytu 
mieszkańców „Vox populi” w kategorii 
Lider Społeczny 2011 oraz 
Organizacja Pozarządowa 2011. 

Celem akcji jest wyróżnienie 
organizacji pozarządowych, 
aktywnie działających na rzecz 
lokalnej społeczności oraz 
integracja mieszkańców 
z trzecim sektorem.



Spotkanie Pokoleń

17 kwietnia na Cmentarzu Centralnym odbyły się uroczystości dla 
uczczenia pamięci więźniów politycznych hitlerowskiego obozu 
Auschwitz-Birkenau i podobozów w Gliwicach, pomordowanych 
w styczniu 1945 r. przez konwojentów z SS w „Marszu Śmierci”.
Inicjatorami spotkania są gliwickie oddziały Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych oraz Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, 
a głównym organizatorem Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich.



Premiera w GTM

23 marca w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym odbyła się premiera 
musicalu „Wakacje Don Żuana”
w reżyserii Anny Polony.



Gospodarka ściekowa w dzielnicach 
Ostropa i Bojków



Kontynuowane są prace, zmierzające do rozwiązania 
problemu gospodarki ściekowej w obu dzielnicach.  
Istotne fakty:

• Gliwice nie uzyskały wsparcia unijnego w konkursie 
w ramach programu Infrastruktura i Środowisko na 
wybudowanie kanalizacji w dzielnicach Bojków i Ostropa, 
w którym jednym z podstawowych kryteriów był
wskaźnik koncentracji [liczba mieszkańców na 1 km 
sieci],

• koszt wybudowania kanalizacji zbiorczej dla ok. 3,7% 
mieszkańców miasta sięga ~200 mln zł (z VAT),

Gospodarka ściekowa w Ostropie i Bojkowie 
Geneza



• Wysokość (wyznaczona teoretycznie*) osobnej taryfy za odbiór 
ścieków, która obowiązywałaby po uruchomieniu zbiorczej 
kanalizacji :
- w dzielnicy Bojków  ~104 zł/m3  (w tym 8% VAT)
- w dzielnicy Ostropa ~46 zł/m3   (w tym 8% VAT)

(* Taryfa jest tworzona dla całego obszaru działania PWIK 
Sp. z o.o. i niemożliwe jest jej dzielenie na poszczególne dzielnice. 
Określona przy założeniu pozyskania 51% dotacji z Funduszu 
Spójności.)

• W przypadku ujęcia kosztów kanalizacji w obu rozważanych 
dzielnicach w taryfie za odbiór ścieków dla całego miasta, obecna 
taryfa dla wszystkich mieszkańców musiałaby wzrosnąć o ponad 
30% **
(** przy założeniu pozyskania 51% dotacji z Funduszu Spójności). 

Gospodarka ściekowa w Ostropie i Bojkowie  
Wysokość taryfy



• Projekt uchwały w sprawie dotacji do przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) wynikał z chęci 
spełnienia oczekiwań mieszkańców Ostropy i Bojkowa
w zakresie gospodarki ściekowej.

• Po przedstawieniu Radzie Miejskiej 10 listopada 2011 r. 
projekt uchwały został wycofany z porządku obrad w związku 
z dodatkowymi wnioskami dotyczącymi wysokości 
przyznawanej dotacji.

Gospodarka ściekowa w Ostropie i Bojkowie 
Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków



• W trakcie kolejnych konsultacji nad zmienionym projektem 
uchwały pojawiały się nowe interpretacje egzekucji 
zobowiązań przedakcesyjnych w obszarze gospodarki 
ściekowej, z których wynika, że dotowanie PBOŚ byłoby 
sprzeczne z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK) i mogłoby rodzić konsekwencje 
finansowe dla miasta.

• Marszałek Województwa Śląskiego 29 grudnia 2011r. wystąpił
do 52 śląskich gmin o przedstawienie propozycji zmiany 
obszarów aglomeracji (dokumentacja na zlecenie Miasta 
Gliwice jest w trakcie przygotowywania).

• Zmiana obszaru aglomeracji Gliwice wiąże się również
z koniecznością aktualizacji KPOŚK.

Gospodarka ściekowa w Ostropie i Bojkowie 
Zmiana obszaru aglomeracji Gliwice



Gospodarka ściekowa w Ostropie i Bojkowie 
Aktualny obszar aglomeracji Gliwice

LEGENDA:           

Granica Gminy Gliwice 

Granica i obszar aglomeracji  Gliwice

Centralna 
oczyszczalnia ścieków

Obszar aglomeracji Gliwice 
przyjęty rozporządzeniem 
Wojewody Śląskiego nr 80/07 
z 31.12.2007 r. 
(w rozumieniu ustawy Prawo Wodne)

BOJKÓW

OSTROPA



• Obecnie analizujemy możliwość udzielania dotacji do budowy 
szczelnych zbiorników bezodpływowych w strefach miasta, 
w których nie ma możliwości poprowadzenia kanalizacji 
zbiorczej.

• Po aktualizacji KPOŚK: 
Rozważymy powrót do koncepcji udzielania dotacji do budowy 
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Rozważymy również możliwość wsparcia mieszkańców 
w zakresie kosztów odbioru ścieków ze szczelnych zbiorników 
bezodpływowych (w ramach nowych przepisów  wynikających 
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach).

Gospodarka ściekowa w Ostropie i Bojkowie 
Dalsze możliwości działania



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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