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Finansowanie unijne 2014-2020
- Gliwice liderem Subregionu Centralnego

Gliwice tworzą z Zabrzem i powiatem gliwickim 
tzw. Podregion Gliwicki, który jest częścią
Subregionu Centralnego Województwa 
Śląskiego, obejmującego Podregiony Bytomski, 
Gliwicki, Katowicki, Sosnowiecki i Tyski.

Na początku lutego Gliwice zostały 
wybrane liderem Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego. Głównym zadaniem 
będzie koordynacja opracowywanych 
subregionalnych programów dofinansowania 
unijnego na lata 2014 – 2020.

Będziemy zabiegać o bardziej sprawiedliwy 
podział kolejnego unijnego budżetu
- istotne dla miasta i powiatu projekty 
zgłaszane dotychczas nie znalazły się we 
wstępnej liście projektów wskazanych do 
dofinansowania przez Urząd Marszałkowski.



Spotkanie z parlamentarzystami

11 lutego w gliwickim Ratuszu odbyło się spotkanie z parlamentarzystami 
i samorządowcami okręgu gliwickiego.

Przedstawiono najważniejsze inwestycje o znaczeniu regionalnym oraz 
konieczność samorządowo-parlamentarnego lobbingu w kwestii projektów 
podregionu gliwickiego we wstępnych programach dofinansowania 
unijnego na lata 2014 – 2020.

Poruszony został również temat zaproponowanej przez rząd zmiany 
wskaźnika zadłużenia gmin, która uniemożliwi wielu samorządom 
absorpcję środków z nowego 
budżetu UE. 
Podczas konferencji 25 lutego br. 
w Katowicach samorządowcy skupieni 
w Unii Metropolii Polskich i Śląskim 
Związku Gmin i Powiatów przedstawią
propozycję zmian w tym wskaźniku.



Pozytywna kontrola postępowania na PODIUM

Urząd Zamówień Publicznych zakończył kontrolę postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania 
„Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM”.

Wynik kontroli jest pozytywny – nie stwierdzono żadnych naruszeń.



Spotkanie z Marszałkiem

12 lutego władze Gliwic spotkały się z Marszałkiem Województwa 
Śląskiego.
Poruszono tematy:
- Drogowej Trasy Średnicowej,
- sporu dotyczącego rozwiązania umowy dofinansowania budowy 
Hali Podium w związku ze skreśleniem projektu z listy projektów 
kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- finansowania unijnego na lata 2014 – 2020
- Pogotowia Ratunkowego.



Potwierdzony rating dla Gliwic

5 lutego 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. 
Choć w kraju nadal odczuwalne są skutki recesji, miasto 
utrzymało noty ratingowe na dotychczasowym, wysokim 
poziomie. 



Dofinansowanie unijne na remont wiaduktu na DK88

W styczniu podpisana została 
umowa z Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych, 
przewidująca dofinansowanie 
przebudowy wiaduktu w wysokości 
84,87% kosztów (tj ok. 11,5 mln zł).
Środki pochodzić będą z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Całkowity koszt modernizacji to 
13,5 mln zł. Zakończenie prac 
planowane jest jesienią tego roku.



Dofinansowanie budowy kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji pozyskało 45 mln zł z Unii 
Europejskiej na dofinansowanie budowy 
kanalizacji w dwóch gliwickich 
dzielnicach – Bojkowie i Ostropie.

Koszt całej inwestycji oszacowano na 
117 mln złotych. 
W Bojkowie powstanie 24,4 km sieci 
kanalizacyjnej, w Ostropie – 36 km. 

Wkrótce ogłoszone zostaną przetargi, 
które wyłonią wykonawców prac 
budowlanych. Planowane rozpoczęcie 
prac - przełom czerwca i lipca br. 
Zakończenie - maj 2015 roku.



27 nowych mieszkań dla Gliwiczan

29 stycznia oddano do użytku budynek przy ul. Uszczyka 34, 
wzniesiony w systemie TBS. 27 rodzin odebrało klucze do mieszkań
jedno-, dwu- i trzypokojowych.
Budynek jest pierwszym wzniesionym bez finansowego wsparcia 
zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Budowa trwała rok, koszt zadania wyniósł 5 mln zł. W realizacji 
inwestycji partycypowali nowi mieszkańcy, wpłacając 20-30% wartości 
swoich mieszkań. Obiekt jest kolejnym budynkiem przyczyniającym się
do rewitalizacji dzielnicy Szobiszowice.



Rewitalizacja Radiostacji

22 lutego odbędzie się przetarg na dzierżawę nieruchomości 
zabudowanej, położonej w Gliwicach przy ulicy Tarnogórskiej  
przeznaczonej na działalność hotelarsko-gastronomiczną. 

Na sąsiedniej 3 hektarowej działce miasto planuje utworzyć centrum, 
nauki. Koszt budowy szacuje się na ponad 46 mln zł.
Za realizację zadania „Rewitalizacja Radiostacji – centrum nauki”
odpowiadać będzie Śląska Sieć Metropolitalna.



Interwencja w sprawie likwidacji 
Szkół Mistrzostwa Sportowego

Pod koniec stycznia Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce poinformował
o zamiarze likwidacji swoich niepublicznych placówek - Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącego Szkół Mistrzostwa Sportowego z siedzibą
w Gliwicach.

9 lutego na terenie szkoły odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku ze 
środowiskiem lokalnym rodziców i nauczycieli, z udziałem władz miasta.
Po części oficjalnej spotkania gościom została również zaprezentowana 
rozwinięta baza sportowo – rekreacyjna Gliwic, stwarzająca perspektywy 
dalszej współpracy.



Nagroda dla Muzeum w Gliwicach

Muzeum w Gliwicach jako jedyna instytucja kultury w Polsce otrzymała 
tytuł „Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom”.

Laureaci zostali nagrodzeni za przestrzeganie prawa pracy, przepisów 
BHP oraz organizowanie związków zawodowych w zakładach pracy.
Konkurs zorganizowano po raz 5. pod 
patronatem Prezydenta RP.



Dziękuję za uwagę
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