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Muzeum  
w oPARAch nocy

14 maja odbędzie się Noc Muzeów. 
Z tej okazji oddziały Muzeum w Gliwi-
cach przygotowały specjalny program. 
Para buch, Muzeum w ruch!

Budżet Obywatelski: 
Na co głosujemy?

Mieszkańcy Gliwic i radni złożyli 
w sumie 247 wniosków. Po weryfikacji, 
do kolejnego etapu przeszły 82. W tym 
numerze MSI publikujemy listy zadań, na 
które można oddać swój głos.

Najlepsze przed nami!
Rozpoczęły się IGRY – święto studen-

tów. Za nami wieczór kabaretowo-filmowy, 
gra miejska i sportowe zmagania, a przed 
nami: korowód i to, na co czeka studencka 
brać, i nie tylko – koncerty! Sprawdźcie, co 
się będzie działo! 
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Od 4 maja 
2016 r. Wydział 

Gospodarki Nieru-
chomościami jest zlo-

kalizowany przy ul. Jasnej 
31A (budynek po Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych). 
Obowiązują też nowe numery  
telefonów!
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https://gliwice.eu
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DRuga STRONa W OBIekTyWIe

PLaC kRakOWSkI. Gliwickie przedszkolaki „Malowały na poziomie”. Powstało duże, kolorowe logo Pozytywnych z Gliwic – społeczności dbającej o przestrzeń publiczną 
naszego miasta, wolną od mowy nienawiści i agresji – www.pozytywni.gliwice.pl (fot. Mosquidron - Foto i Video z lotu komara)

gLIWICe. W połowie marca gościliśmy w Gliwicach miłośników mobilnej fotografii z całej Polski w ramach Mobile Photo Trip. Trzy zdjęcia, które publikujemy, okazały się najlepsze. 
Werdykt wydał portal informacji turystycznej woj. śląskiego – Śląskie Travel. Od lewej Kino Amok (fot. M. Sawicki), Urząd Miejski (fot. A. Ślusarz), dworzec kolejowy (fot. M. Duliban)

SOŚNICa. Kto najszybszy, ten najlepszy. Drugi Rally Sprint o Puchar Prezydenta 
Miasta Gliwice odbył się na Giełdzie Samochodowej (fot. A. Frank)

WÓJTOWa WIeŚ. Gliwice też mają swój wodospad. Piękny, prawda? Zdjęcie 
wykonano w okolicach ul. Ku Dołom (fot. A. Budny)
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9 maja rozpoczęło się coroczne święto studentów – IgRy. Po kabaretowo-filmowej roz-
grzewce ulicami miasta przejdzie barwny korowód, a juwenaliową sceną zawładną mu-
zyczne gwiazdy: Lao Che, Lipali i enej! Zabawa potrwa do 13 maja.

Najważniejszy dzień stu-
denckiego tygodnia to naturalnie 
czwartek 12 maja. Tego dnia IGRY 
2016 rozkręcą się na dobre i stu-
denci opanują Gliwice. O godz. 
16.00 na Rynku barwny korowód 
studencki odbierze klucze do 
miasta. Żacy w oryginalnych ko-
stiumach wspólnie przejdą na 
Łąkę Igrową przy Ośrodku Sportu  
(ul. Kaszubska). Tam będzie oczywi-
ście główny punkt juwenaliowego 
programu, czyli koncerty. Na sce-
nie IGRÓW 2016 wystąpią Poligon  
nr 4, People of the Haze, Lipali oraz 
Lao Che – wieczór upłynie pod 
znakiem rocka alternatywnego 
w najlepszym wydaniu. Podczas 
pierwszego koncertu odbędzie się 
także Wyrzut Kolorów! Uczestnicy 
juwenaliów obsypią się proszkami 
holi – całkowicie zmywalnymi, 
z nietoksycznych składników. Im-
preza na pewno nabierze kolorów!

W piątek, 13 maja, IGRY nie 
zwalniają tempa! Koncerty na 
Łące Igrowej rozpocznie występ 
zwycięzcy konkursu na Kapelę 

Gliwicką – Dova. Po nich zagrają 
Wiewiórka na Drzewie, DonGU-
RALesko, Mesajah i zespół Enej! 
W koncertowym zestawie każdy 
znajdzie coś dla siebie: będzie 
dużo energetycznego rocka, rap, 
rozbujane reagge i nutka folku. 
Na zakończenie IGRÓW 2016 żacy 
zatańczą do nieoficjalnego hymnu 
studentów Politechniki Śląskiej – 
„Tunak Tunak Tun”! Jak co roku, 
impreza pozostawi niezapomniane 
wrażenia i... będzie można zacząć 
odliczać czas do IGRÓW 2017!

To już za nami
W poniedziałek, 9 maja, 

w sali teatralnej Centrum Kultury 
Studenckiej Mrowisko IGRY 2016 
rozpoczął Kabareton. Publiczność 
rozbawili To Mało Powiedziane, 
Czwarta Fala i Formacja Chatalet. 
Wtorek 10 maja był Dniem Miasta 
Gliwice. Tego dnia, na podstawie 
legitymacji studenckiej można 
było bezpłatnie albo ze zniżką 
zwiedzić miejsca związane z kultu-
rą, sztuką i historią Gliwic. Podczas 

spaceru po mieście warto było 
mieć oczy szeroko otwarte, bo 
Gliwice stały się planszą gry miej-
skiej. W środę, 11 maja, odbyła się 
tradycyjna impreza organizowana 
przez Ośrodek Sportu Politechniki 
Śląskiej – Dzień Sportu. Na bo-
isku przy Ośrodku można było 
spróbować swoich sił w wielu 
konkurencjach, m.in. w „bez-
piecznej szermierce” z użyciem 
mieczy wykonanych z otuliny. 
W pobliżu zaparkowany był także 
ambulans Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach – juwenaliową 
zabawę można było połączyć ze 
zrobieniem czegoś dobrego dla 
innych: oddaniem krwi albo zare-
jestrowaniem się w bazie dawców 
komórek macierzystych. Wieczo-
rem na Łące Igrowej odbył się grill 
i pokazy filmowe.

Wstęp na wszystkie koncerty 
na Łące Igrowej jest bezpłatny. 
Juwenalia Gliwickie IGRY 2016 
są dofinansowane z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

Zygmunt Frankiewicz został 
laureatem Specjalnej Hono-
rowej Śląskiej Nagrody Ja-
kości. uroczyste wręczenie 
nagród w XVIII edycji kon-
kursu odbyło się się 9 maja 
podczas gali z okazji Święta 
europy.

Organizatorem konkursu, któ-
ry ma na celu integrację środowisk 
gospodarczych oraz promowanie 
osiągnięć przedsiębiorstw i insty-
tucji realizujących ideę ciągłego 
doskonalenia, jest Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach. Kapi-
tuła konkursu oceniała wdrożone 
rozwiązania organizacyjno-syste-
mowe.

Prezydent gliwic 
doceniony

Najlepsze przed nami!
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17 maja rozpocznie się remont jezdni przy ul. Portowej, więc kierowcy mu-
szą się liczyć z utrudnieniami. 16 maja PRuiM rozpocznie remonty chodni-
ków przy ul. gorkiego, 22 Lipca i Czapli oraz ul. Centaura.

Pomimo remontu ul. Porto-
wej kierowcy nadal będą mogli 
poruszać się w obu kierun-
kach. Prace obejmą wymianę 
nawierzchni jezdni na odcinku 
od fragmentu wymienionego 
przez spółkę DTŚ SA (na wyso-
kości budynku spółki Turon), 
do ul. Edisona. Remont potrwa 
około tygodnia – informuje 
Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów, wykonawca 
robót. Drogowcy uprzedzają 
jednak, że w przypadku nie-
sprzyjającej aury, termin może 
ulec zmianie.

Utrudnienia czekają też 
pieszych. 16 maja PRUiM 
rozpocznie remonty chod-

ników przy ul. Gorkiego, 22 
Lipca i Czapli oraz chodnika 
i nawierzchni jezdni przy ul. 
Centaura. W tym przypadku 

prace potrwają dłużej. Piesi 
muszą się liczyć z utrudnie-
niami przez około 2 miesiące. 
 (mf)

uwaga, kierowcy i piesi!
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Nowe rozwiązania technologicz-
ne i patenty są często opraco-
wywane na wyższych uczelniach 
oraz w instytutach badawczych. 
Innowacyjne rozwiązania są póź-
niej przenoszone do przemysłu 
i produkcji. 20 maja te dwa świa-
ty – nauki i przemysłu – spotkają 
się w Technoparku.

Dzień Nauki i Przemysłu odbędzie się już 
po raz siódmy. W czasie targów zaprezentu-
ją się innowacyjne firmy i instytucje badaw-
cze z regionu. Będzie to okazja do spotkania 
przedstawicieli nauki i biznesu, sprawdzenia, 
jakie badania naukowe są obecnie prowa-
dzone oraz jakie trendy i wdrożenia pojawiły 
się ostatnio w przemyśle. Nie zabraknie też 
interaktywnych pokazów i konkursów z na-
grodami dla odwiedzających.

Wstęp na targi jest wolny. Dzień Nauki 
i Przemysłu odbędzie się w Technoparku 
Gliwice (ul. Konarskiego 18c) między godz. 
9.00 a 14.00. Organizatorami wydarzenia są 
Technopark Gliwice i Miasto Gliwice. Szcze-
gółowe informacje są dostępne na stronie 
internetowej: www.dnip.pl. (mm)

akTuaLNOŚCI

kOLORy 
miAstA

Jak wygląda miasto z wieży kościoła Wszystkich Świętych? Można 
zobaczyć na własne oczy w każdą niedzielę o godz. 16.00 i 17.00. 
Przy dobrej pogodzie widok zapiera dech w piersiach!

Droga na taras widokowy wieży 
kościoła Wszystkich Świętych wiedzie 
kamiennymi schodami. Można się tam 
dostać tylko z przewodnikiem. W każdą 
niedzielę od maja do września, o godz. 
16.00 i 17.00, Oddział PTTK Ziemi Gliwic-
kiej organizuje wejścia na wieżę połączo-
ne ze zwiedzaniem wystaw rozmieszczo-
nych na poszczególnych kondygnacjach.

Zwiedzanie trwa ok. godziny. Z ta-
rasu widokowego przy bezchmurnej 
pogodzie widać całe miasto i wiele 
obiektów w okolicy, nawet górę św. 
Anny! Grupy zorganizowane proszone 
są o wcześniejszą rezerwację w biurze 
PTTK pod nr. tel.: 32 231 05 76. Koszt 
biletu wstępu na wieżę kościoła Wszyst-
kich Świętych to 5 zł. (mm)

Nad dachami 
gliwic

Nauka i przemysł idą w parze
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W weekend 21‒22 maja odbędą się VI Śląskie Targi Wnętrz „Home 
& garden”. Będzie można poszukać inspiracji w urządzaniu wnętrz 
i podpatrzyć najnowsze trendy w projektowaniu ogrodów.

W sobotę i niedzielę, między godz. 
10.00 a 17.00, na terenie Ośrodka Sportu 
Politechniki Śląskiej (ul. Kaszubska 28) będzie 
można znaleźć wszystko dla domu i ogrodu. 
Będą meble, ceramika łazienkowa, kuchnie, 
sprzęt AGD i RTV, oświetlenie, okna, drzwi, 
kominki. Poza standardowym wyposaże-
niem mieszkań i domów, na targach prezen-
towane będę też sauny, wyposażenie Spa & 
Wellness, meble i domy ogrodowe.

Śląskie Targi Wnętrz „Home & Gar-
den” to nie tylko firmy produkujące me-
ble i wyposażenie, ale też deweloperzy, 
architekci, projektanci wnętrz i floryści. 
Podczas imprezy będzie można zasięgnąć 
porady oraz poznać nowości w dziedzinie 
projektowania wnętrz i ogrodów.

Wydarzenie odbędzie się pod hono-
rowym patronatem Prezydenta Miasta 
Gliwice. (mm)

Wybierz coś dla 
domu i ogrodu

Dyrektor urzędu Miejskiego informuje, że w związku z termomo-
dernizacją budynku urzędu Miejskiego, od dnia 4 maja 2016 r. 
Wydział gospodarki Nieruchomościami jest zlokalizowany przy 
ulicy Jasnej 31 a (budynek po Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych). Od 4 maja obowiązują również nowe numery telefonów 
do Wydziału gospodarki Nieruchomościami:

• SekReTaRIaT: tel.: 32 338-64-05, 32 
338-64-06, fax.: 32 338-64-07

• BIuRO PODaWCZe (JASNA 31 A): tel.: 
32 338-64-01

Pisma i dokumenty kierowane do 
Wydziału gospodarki Nieruchomościa-
mi są przyjmowane w biurze podawczym  
w filii przy ul. Jasnej 31 A oraz biurze 
podawczym głównego budynku Urzędu 
przy ul. Zwycięstwa 21.

Wpłaty z tytułu gospodarowania 
nieruchomościami mogą być dokony-
wane w formie bezgotówkowej.

W formie gotówkowej – bez 
dodatkowych opłat i prowizji – 
wpłaty przyjmują kasy ING Ban-
ku Śląskiego (najbliższa placówka 
w sąsiedztwie ul. Jasnej 31 A 
mieści się przy ul. Zubrzyckiego 18) 
oraz kasy zlokalizowane w siedzibie 
głównej Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21.

Numery rachunków bankowych 
dostępne są na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu pod adresem: 
www.bip.gliwice.eu w zakładce URZĄD 
MIEJSKI.

Za budynkiem nowej filii urzędu 
Miejskiego przy ul. Jasnej 31a znajduje 
się parking dla klientów Wydziału gospo-
darki Nieruchomościami. 

Klienci poruszajcy się komunikacją 
miejską do filii Urzędu przy ul. Jasnej 31 A  
dojadą autobusem nr 677.

WaŻNy kOMuNIkaT 
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Dzień Nauki i Przemysłu cieszy się dużym zainteresowaniem także wśród młodzieży. Co roku na stoiskach wystawców pojawiają się nowinki 
technologiczne i przemysłowe, które w przyszłości wejdą do codziennego użytku
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Dwie dekady temu gliwice zostały wybrane jako miejsce lokalizacji nowego zakładu produkcyjnego general Motors. Ta decyzja była prze-
łomowym punktem w historii miasta, dającym potężny impuls do jego rozwoju. 

6 maja minęło 20 lat od podpisania 
przez miasto Gliwice umowy inwestycyjnej 
z koncernem General Motors, producen-
tem samochodów marki Opel. Finalizowała 
ona starania o budowę w naszym mieście 
światowej klasy zakładu produkcyjnego. 
Z tej okazji w gmachu gliwickiego Ratusza 
– dokładnie w tej samej sali, w której pod-
pisywano umowę w 1996 roku – odbyło się 
okolicznościowe spotkanie. 

– Gliwicka inwestycja General Mo-
tors to dowód na to, że branża moto-
ryzacyjna jest kołem zamachowym 
gospodarki, a także kołem zamacho-
wym Gliwic. Fabryka Opla otworzyła 
drogę dla rozwoju miasta opartego 
na nowoczesnym przemyśle i nowych 
technologiach. Dwadzieścia lat temu 
byliśmy jednym z najbiedniejszych miast 
dawnego województwa katowickiego, 
dziś jesteśmy jednym z najbogatszych 
w Polsce – mówił Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic. – Światowej klasy sa-
mochody z Gliwic są wizytówką miasta 
na drogach niemal całego świata od 
Australii przez Europę aż po Amerykę 
Północną – dodał prezydent.

– Nasz zakład od samego początku 
był, i nadal pozostaje, liderem oraz pro-
motorem rozwiązań w zakresie zarządza-
nia produkcją, innowacyjności, bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
środowiska. Z naszych doświadczeń sko-
rzystało wiele firm z całego świata – mó-
wił Andrzej Korpak, dyrektor generalny 
zakładu General Motors Manufacturing 
Poland – Gliwice i Tychy oraz GM Power-
train Szentgotthard. – Od dwóch dekad 
udowadniamy, że jakość i wydajność pro-
dukcji w naszym zakładzie to najwyższa 
klasa światowa. To właśnie tutaj, w Gli-
wicach, produkujemy najlepszego Opla 
w historii, czyli nową Astrę, zdobywcę 
prestiżowego tytułu „Samochód Roku 
2016” – podkreślał Korpak. 

Pierwotnie funkcjonowanie fabryki 
w Gliwicach planowano na 10–15 lat, 
dziś ma bardzo silną pozycję w koncer-
nie GM i największe szanse na stabilne 
funkcjonowanie. Przez dwie dekady 
zakład odegrał ważną rolę w produkcji 

kluczowych modeli firmy. General Mo-
tors Manufacturing Poland jest jednym 
z największych pracodawców w regio-
nie i jednym z największych eksporte-
rów w Polsce. Spółka w swoich trzech 
oddziałach zatrudnia około 4 tys. osób, 
a z taśm produkcyjnych zjechało już 
ponad 2 miliony aut. 

gliwicka fabryka Opla jest 
uważana za najlepszą w całym 
koncernie general Motors.

O lokalizację fabryki GM ubiegało się 
początkowo 70 miast. W ostatnim etapie 
brano pod uwagę cztery, a decyzje zapa-
dały niemal do ostatniej minuty. Był to 
prawdziwy chrzest bojowy dla gliwickich 
samorządowców, bo negocjacje z global-
nym koncernem prowadzili samodzielnie 
– w przygotowania zaangażowane było 
po stronie miasta w sumie kilkadziesiąt 
osób. O inwestora zabiegał też polski rząd. 
–  Wiedziałem, że Gliwice to jest najlepsze 
miasto. Potencjał jest tutaj ogromny. Nie 
zapominałem też, że urodziłem się na Ślą-
sku, że tu jest moje miejsce – wspominał 
Klemens Ścierski, ówczesny minister prze-
mysłu i handlu. 

O tym, jak prestiżowa była to inwe-
stycja, świadczy fakt, że w rozpoczęciu 
budowy zakładu uczestniczyli prezydent 
RP Aleksander Kwaśniewski i Klaus Kin-
kel, szef resortu spraw zagranicznych 
Republiki Federalnej Niemiec. 

– To była jedna z największych 
inwestycji w Polsce. Wielokrotnie sły-
szałem, że to najlepsza fabryka GM. 
Opel odniósł sukces i sukces odniosły 
Gliwice. Miasto bardzo się rozwinęło, 
wskaźniki ekonomiczne są rewelacyjne 
– mówił Janusz Steinhoff, były wicepre-
mier i minister gospodarki.

Współpraca nawiązana 20 lat 
temu przyniosła Gliwicom wymierne 
korzyści i markę miasta przyjaznego 
przedsiębiorcom. Skala inwestycji 
GM oraz jej międzynarodowy pre-
stiż przyciągnęły kolejnych inwe-
storów, co pozytywnie wpłynęło na 

gospodarkę miasta i całego regionu. 
W efekcie w strefie ekonomicznej 
w Gliwicach ulokowało się 67 firm 
i 5 parków przemysłowych, a łączny 
koszt inwestycji wyniósł już 8,3 mld zł.  
Powstało ponad 19 tys. miejsc pracy. 
W latach 2010–2016 do kasy miejskiej 

wpłynęło ponad 141 mln zł z tytułu 
podatku od nieruchomości, płaconego 
przez podmioty działające w strefie. 
W mieście tworzone są kolejne obszary 
aktywności biznesowej, a Gliwice wy-
pracowują budżet grubo przekraczający 
miliard złotych.  (al)

akTuaLNOŚCI

Urodzinowy tort kroili wspólnie prezydent Zygmunt Frankiewicz i dyrektor Andrzej Korpak 
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Po raz kolejny gliwiczanie mają okazję głosować na przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego. mieszkańcy Gliwic i radni 
złożyli w sumie 247 wniosków. Wszystkim wnioskodawcom należą się podziękowania za aktywność. 6 spośród zgłoszonych wniosków zostało 
wycofanych, 7 połączono z innymi wnioskami. Po werykacji, do kolejnego etapu przeszły 82. Listy zadań do głosowania zostały już ogłoszone. 
Od 6 czerwca do 4 lipca gliwiczanie będą mieli możliwość zagłosować na wybrane przez siebie zadania. 

Budżet obywatelski cieszy się w naszym mieście 
coraz większą popularnością. W tym roku napłynęła 
rekordowa liczba propozycji. W sumie z 21 osiedli radni 
i mieszkańcy zgłosili 247 wniosków. 51 z nich złożyli 
mieszkańcy, a 196 radni. Głównie dotyczyły one zadań 
związanych z zielenią, sportem i rekreacją (102) oraz 
infrastrukturą drogową (94). 

– Z 247 wniosków 152 zostały zwerykowane negat-
ywnie. Negatywnie werykowane były wnioski, których 
realizacja pozostaje poza kompetencjami Prezydenta 
Miasta, są zadaniami wieloletnimi, są w trakcie real-
izacji, ich realizacja przekracza kwotę przyznaną na 
osiedle lub mieszczą się w kwocie przyznanej na osiedle, 
ale uzyskały negatywną opinię merytoryczną ze strony 

wydziałów Urzędu Miejskiego lub jednostek miejskich
– wylicza Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejsk-
iego w Gliwicach.
Pozytywną werykację przeszły 82 wnioski. To bardzo 
dużo, jednak nie oznacza, że wszystkie zadania zostaną 
zrealizowane. 

 – Teraz jest czas, by mieszkańcy się zjednoczyli, 
wybrali najważniejsze dla osiedla zadania i razem na 
nie zagłosowali. To zwiększy szansę na realizację naj-
istotniejszych przedsięwzięć i wykluczy rozproszenie 
głosów na mniej istotne realizacje. Pamiętajmy o progu 
frekwencyjnym, czyli minimalnej liczbie głosów, które 
trzeba oddać, aby zadanie zostało zrealizowane – mówi 
Katarzyna Śpiewok.

Listy zadań, na które można oddać swój głos pub-
likujemy poniżej oraz na stronie internetowej 
www.gliwice.eu.  (mf)

BUDŻET OBYWATELSKI: Na co głosujemy?

Lp. Nazwa 
zadania Krótki opis zadania

Przewidy-
wany koszt 

zadania 
w złotych

1. Zajęcia na 
siłowni

Organizacja zajęć dla młodzieży na 
siłowni – dla 5 osób przez 6 miesięcy 
1 raz w tygodniu.

3 000

2.
Bezpieczne 
skrzyżo-
wanie

Budowa aktywnej sygnalizacji 
ostrzegawczej na przejściach dla 
pieszych po obu stronach wia-
duktu pomiędzy ul. Robotniczą 
i Franciszkańską.

70 000

3. Wybieg dla 
psów

Budowa wybiegu dla psów w rejonie 
ul. Brzozowej, pomiędzy budynkami 
nr 10 i 16.

90 000

4. Monitoring

Budowa monitoringu wizyjnego 
wzdłuż ul. Franciszkańskiej – trzy 
punkty z 9 kamerami. Zakup niez-
będnej infrastruktury sieciowej i do-
posażenia serwerowni monitoringu 
miejskiego.

149 000

SUMA 312 000

1. Utwardzenie 
terenu

Wybrukowanie ok. 40 m2 terenu 
ze stojakami dla rowerów przy ul. 
Architektów 109, przy budynku, 
w którym znajduje się bibliote-
ka, siedziba Rady Osiedla i Klub 
Seniora.

7 500

SUMA 7 500

1. Sygnalizacja 
ostrzegawcza

Dodatkowe oznakowanie przejścia 
dla pieszych przy ul. Kozielskiej 85. 
Zamontowanie dwóch słupków, 
paneli fotowoltanicznych, żółtych 
sygnalizatorów ostrzegawczych 
i czujników ruchu.

20 000

SUMA 20 000

1. Golf i bule
Wykonanie projektu oraz budowa 
disc golfa i boiska do gry w bule 
w Parku Chrobrego.

80 000

SUMA 80 000

1. Sala dla 
dzieci

Wyposażenie sali przy siedzibie 
Rady Osiedla w stoliki i krzesełka, 
domek zabaw dla dzieci, stół do gry 
w piłkarzyki oraz w cymbergaja.

2 500

2. Monitoring
Budowa monitoringu wizyjnego na 
budynku Starej Szkoły – 4 kamery 
oraz urządzenie rejestrujące.

10 000

3. Plac zabaw
Wykonanie projektu obiektu spor-
towo-rekreacyjnego. Budowa placu 
zabaw przy ul. Nad Łąkami.

75 000

SUMA 87 500

1. Chodnik
i oświetlenie

Remont chodnika oraz budowa oświ-
etlenia pomiędzy budynkami przy 
ul. Andromedy 2-8, 22-26, 28-34 a 
budynkami przy ul. Kopernika 25-39.

185 000

SUMA 185 000

1. Zajęcia 
sportowe

Organizacja bezpłatnych zajęć 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 
w różnych dyscyplinach sportowych 
– dla 50 osób, 2 razy w miesiącu od 
kwietnia do września.

10 000

2. Kurs sztuk 
walki

Organizacja bezpłatnych zajęć sztuk 
walki dla dzieci i młodzieży szkol-
nej – dla grupy 15–20 osób, 2 razy 
w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000

3. Fitness i 
aerobik

Organizacja bezpłatnych zajęć fitness 
i aerobik – dla 15 – 20 kobiet, 2 razy 
w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000

SUMA 30 000

1. Aqua 
aerobik

Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 
30 kobiet w wieku 65+, na terenie 
osiedla.

7 000

2.
Kurs 
samoobro-
ny

Bezpłatny kurs samoobrony dla 
kobiet, na terenie osiedla, w ramach 
programu „Bezpieczne Gliwice”.

10 000

3.
Sygnalizac-
ja ostrze-
gawcza

Wykonanie aktywnej sygnalizacji os-
trzegawczej na przejściu dla pieszych 
na ul. Staromiejskiej. Zabudowanie 
dwóch słupków, paneli fotowol-
tanicznych, żółtych sygnalizatorów 
ostrzegawczych i czujników ruchu.

20 000

4.
Siłownia
na wolnym 
powietrzu

Modernizacja siłowni na wolnym 
powietrzu na terenie skweru przy 
ul. Narutowicza. Doposażenie siłowni 
w 2 urządzenia siłowe.

30 000

5.
Remont 
komisa-
riatu

Remont klatki schodowej w budynku 
przy ul. Strzelców Bytomskich 22, 
w którym znajduje się siedziba Ko-
misariatu Policji. Wymiana instalacji 
elektrycznej, malowanie i wymiana 
stolarki drzwiowej.

35 000

6. Chodnik
Budowa chodnika o szerokości 
2 m na długości ok. 90 m, łączącego 
ul. Wieniawskiego z ul. Batorego.

40 000

7. Monitoring

Budowa monitoringu na terenie placu 
zabaw przy ul. Zawadzkiego – dwa 
punkty, 6 kamer. Zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

60 000

8. Chodnik
Remont chodnika przy ul. Strzelców 
Bytomskich – od ul. Radosnej do 
ul. Zakątek Leśny – na długości ok. 
160 m.

65 000

9. Chodnik Remont ok. 230 m chodnika wzdłuż 
ul. Z. Nałkowskiej. 90 000

10. Boisko Wymiana nawierzchni boiska do ko-
szykówki na terenie Piaskowej Doliny. 100 000

11. Parking
Budowa miejsc postojowych przy 
ul. Pszennej w rejonie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego.

120 000

12.
Utwar-
dzenie
nawierzch-
ni

Utwardzenie nawierzchni części 
ul. Miłej z warstwą ścieralną z betonu 
asfaltowego.

140 000

13.
Remont 
drogi
i oświetle-
nie

Remont nawierzchni oraz montaż 
oświetlenia drogi wewnętrznej prow-
adzącej od ul. Strzelców Bytomskich 
do budynków mieszkalnych nr 19, 
13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do 
zespołów garażowych.

169 250

1. Plac zabaw Dostawienie karuzeli na placu zabaw 
przy ul. Bekasa. 10 000

2. Wiata Ustawienie segmentowej wiaty przys-
tankowej przy ul. Czapli. 10 000

3.
Oświe-
tlenie 
przejścia

Projekt i budowa oświetlenia przejś-
cia dla pieszych w rejonie ul. Czapli 
i Czajki.

30 000

4. Tablice 
edukacyjne

Zakup i montaż tablic edukacyjnych 
opisujących ptaki na terenie przy 
al. Sikornik.

30 000

5. Oświetle-
nie

Projekt i wykonanie dodatkowych 
punktów świetlnych przy alejce 
w sąsiedztwie ul. Derkacza.

50 000

6. Monitoring

Budowa punktu monitoringu przy 
ul. Czajki i Czapli – 4 kamery. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

55 000

7. Oświetle-
nie

Projekt i budowa 4 punktów oświe-
tleniowych wzdłuż parkingu między 
ul. Rybitwy a Zimorodka. 

60 000

8. Chodnik
Remont chodnika o szerokości 2,5 m 
i długości 150 m wzdłuż ul. Biegusa od 
ul. Pliszki do wjazdu na boisko szkolne.

75 000

9. Chodnik 
i oświetlenie

Remont i oświetlenie chodnika za 
placem zabaw przy ul. Bekasa. 100 000

10. Parking Budowa miejsc parkingowych przy 
ul. Biegusa od ul. Wilgi do Pliszki. 175 000

SUMA 595 000

1. Ławki
pod lasem

Ustawienie ławek wzdłuż chodnika 
przy ul. Granicznej od strony lasu do 
pętli autobusu 702.

4 000

2. Sprzęt 
sportowy

Zakup sprzętu sportowego 
przeznaczonego do zajęć, które 
odbywają się w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 39 – zakup 
piłek, bramek, koszulek, bidonów, 
drabinek.

10 000

3. Parking
Rozbudowa parkingu przy 
ul. Obrońców Pokoju przy Szkole 
Podstawowej nr 39.

30 000

4. Naprawa 
dachu

Remont dachu auli w Szkole Podst-
awowej nr 39 – naprawa nieszczel-
ności, wymiana folii dachowej, 
obróbki blacharskiej.

50 000

5.
Remont sali 
gimnasty-
cznej

Remont sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 39 – ma-
lowanie, remont wentylacji me-
chanicznej.

120 000

SUMA 214 000

1. Zajęcia 
zdrowotne

Zajęcia zdrowotne dla seniorów 60+, 
z użyciem pierścieni wibrujących. 7 200

2. Liga 
piłkarska

Osiedlowa mini liga piłkarska na 
boisku przy ul. Sadowej dla 96 
dzieci i młodzieży w dwóch kate-
goriach wiekowych.

10 000

3.
Stoły do 
tenisa i gry 
w szachy

Wykonanie nawierzchni i montaż 
przy ul. Sadowej stołów do tenisa 
oraz do gry w szachy obok siłowni 
na wolnym powietrzu.

30 000

4. Aktywizacja 
sportowa

Zakup różnych usług spor-
towo-rekreacyjnych dla miesz-
kańców wraz z transportem na  
miejsce zajęć.

84 600

SUMA 131 800
1. Zdrowy 

kręgosłup
Organizacja cyklu zajęć rekreacy-
jno-sportowych dla mieszkańców 
w wieku powyżej 50 lat.

3 600

2. Sportowe 
wakacje

Organizacja zajęć sportowych dla 
dzieci w miesiącach wakacyjnych – 
2 razy w tygodniu przez 30 dni dla 
grupy 20 dzieci.

4 000

3. Nordic 
walking

Organizacja 10 zajęć treningowych 
w chodzeniu z kijkami – 10 kolejnych 
sobót, począwszy od kwietnia, dla 
20 mieszkańców.

10 000

4.
Utwardze-
nie na-
wierzchni

Utwardzenie nawierzchni drogi 
dojazdowej do garaży i podwórek 
pomiędzy ul. Długosza i Zawiszy 
Czarnego wraz z budową odpro-
wadzenia deszczówki.

136 250

SUMA 153 850

1.
Ruchomy 
klub dziel-
nicowy

Roczny cykl spotkań – warsztaty, 
turnieje, zawody sportowe, wy-
cieczki.

35 610

2. Biblioteka

Doposażenie Filii nr 17 MBP w sprzęt 
komputerowy z oprogramowaniem, 
czytniki e-booków, meble do kącika 
dla dzieci, komputerowe programy 
i zabawki edukacyjne, lmy i bajki dla 
dzieci na DVD.

40 000

3. Połączenie 
ulic

Budowa połączenia o długości ok. 
50 m ul. Hoblera z ul. Tarnogórską. 190 000

SUMA 265 610

1.
Siłownia
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu, nawierzchni 
i montaż urządzeń siłowych przy 
ul. Domeyki.

107 000

SUMA 107 000

1.
Siłownia
na wolnym 
powietrzu

Montaż urządzeń siłowych na 
terenie Skweru Nacka przy 
ul. Toszeckiej.

100 000

2. Wybieg
dla psów

Budowa wybiegu dla psów na os. 
Powstańców Śląskich przy ul. Orląt 
Śląskich 50.

150 000

SUMA 250 000

1.
Stół do 
tenisa 
i piłkarzyki

Wykonanie nawierzchni i montaż 
stołu do tenisa oraz do piłkarzyków 
na terenie Skweru Bo�rop.

20 000

2.
Dla kobiet
w średnim 
wieku

Organizacja wykładów i zajęć dla 
kobiet w okresie przekwitania. 20 700

SUMA 40 700

1. Kurs samoo-
brony

Bezpłatny kurs samoobrony dla ko-
biet, na terenie osiedla, w ramach 
programu „Bezpieczne Gliwice”.

10 000

2. Wydarzenia 
w bibliotece

Organizacja spotkań z ciekawymi 
ludźmi, warsztaty, teatrzyki w Filii 
nr 16 MBP.

20 000

3. Monitoring

Budowa monitoringu placu zabaw 
przy ul. Głogowskiej – jeden punkt, 
3 kamery. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

45 000

4. Jezdnia
Remont nawierzchni jezdni dojazdu 
do Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. Sikorskiego 134.

100 000

5. Parking
Budowa miejsc parkingowych przy 
ul. Jesiennej naprzeciwko przychod-
ni „Sośnica-Med”.

150 000

6. Monitoring

Budowa trzech punktów monitorin-
gu, składających się z 11 kamer przy 
ul. Jesiennej, Sikorskiego i Reymon-
ta oraz Jedności i Dzionkarzy. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenia serwerowni monito-
ringu miejskiego.

172 000

SUMA 497 000

1. Wybieg dla 
psów

Projekt oraz budowa wybiegu dla psów 
w sąsiedztwie ul. Młodych Patriotów. 70 000

2. Monitoring

Budowa czterech punktów  moni-
toringu przy ul. Młodych Patriotów 
i Szarych Szeregów, składających się 
z 12 kamer. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i  doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

122 000

3. Monitoring

Budowa czterech punktów  mon-
itoringu przy ul. Związku Walki 
Młodych i Zubrzyckiego -– 11 kam-
er. Zakup niezbędnej infrastruktury 
sieciowej i doposażenie serwerowni 
monitoringu miejskiego.

132 000

4. Monitoring

Budowa czterech punktów  moni-
toringu przy ul. Fornalskiej, Asnyka, 
Żwirki i Wigury – 14 kamer. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

137 000

1. Remont 
stolików

Remont istniejących stolików na 
stadionie w Wilczym Gardle. 5 000

2. Kącik 
relaksu

Doposażenie terenu przy przychod-
ni. Montaż ławek, koszy na śmieci 
oraz stojaków na rowery.

10 000

3. Monitoring

Budowa dwóch punktów monito-
ringu składających się z 10 kamer 
– plac Jaśminu, ul. Orchidei. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

70 000

4. Chodnik 
i ulica

Budowa chodnika oraz remont naw-
ierzchni jezdni na długości ok 100 m 
drogi równoległej do ul. Tokarskiej 
od skrzyżowania z ul. Tulipanów do 
skweru w Wilczym Gardle.

80 000

SUMA 165 000

1. Monitoring Budowa systemu monitoringu na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 8. 30 000

2. Plac zabaw

Doposażenie o nowe urządzenia 
zabawowe, ławki i bezpieczną 
nawierzchnię placu zabaw dla dzieci 
z oddziałów przedszkolnych przy 
Szkole Podstawowej nr 8.

40 000

3. Szatnia
Modernizacja szatni dla uczniów w Sz-
kole Podstawowej nr 8 – malowanie 
pomieszczeń, zakup szafek.

50 000

4. Chodnik

Budowa chodnika wzdłuż ul. Bo-
jkowskiej na odcinku od ul. Sno-
powej do ul. Jeziornej o długości 
130 m. Wycinka drzew w pasie 
drogowym.

65 000

5. Połączenie 
ulic

Utwardzenie kruszywem przedłuże-
nia ul. Miodowej o długości ok. 
130 m w celu połączenia z ul. Św. 
Brata Alberta.

90 000

6. Utwardzenie 
nawierzchni

Utwardzenie kruszywem nawierzchni 
ul. Jeziornej na długości ok. 200 m. 100 000

SUMA 375 000

OSIEDLE BAILDONA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 184 909 zł

OSIEDLE BRZEZINKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 95 234 zł

OSIEDLE ŁABĘDY
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 249 921 zł

OSIEDLE SIKORNIK
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 224 589 zł

OSIEDLE OBROŃCÓW POKOJU
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 127 505 zł

OSIEDLE STARE GLIWICE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 143 307 zł

OSIEDLE SZOBISZOWICE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 218 447 zł

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 235 432 zł

OSIEDLE SOŚNICA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 291 113 zł

OSIEDLE TRYNEK
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 277 445 zł

OSIEDLE WILCZE GARDŁO
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 80 499 zł

OSIEDLE OSTROPA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 101 224 zł

OSIEDLE WOJSKA POLSKIEGO
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 211 718 zł

OSIEDLE WÓJTOWA WIEŚ
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 136 930 zł

OSIEDLE ZATORZE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 223 054 zł

OSIEDLE ŻERNIKI
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 107 191 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadań wyłonio-
nych w procedurze budżetu obywatelskiego 3 500 000 zł

Łączny przewidywany koszt zadań zakwali-
kowanych do głosowania 5 558 210 zł

OSIEDLE POLITECHNIKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 132 300 złOSIEDLE CZECHOWICE

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 75 388 zł

OSIEDLE LIGOTA ZABRSKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 90 991 zł

OSIEDLE KOPERNIKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 191 849 zł

OSIEDLE BOJKÓW
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 100 954 zł

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA
wykaz zadań zaakceptowanych do głosowania w ramach procedury budżetu obywatelskiego prowadzonej w 2016 r. 
Wybrane przez mieszkańców zadania zostaną zrealizowane w 2017 r.
Głosowanie rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 4 lipca 2016 r. Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie. Oddanie 
głosu na zadanie z jednej osiedlowej listy zadań wyklucza możliwość oddania ważnego głosu na zadanie z innej osiedlowej listy zadań.

Wszelkie informacje na temat głosowania oraz budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki budżet obywatelski”.

1.
Siłownia 
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu zagospodarow-
ania skweru oraz budowa siłowni 
na wolnym powietrzu na terenie 
pomiędzy ul. Łódzką, Olsztyńską, 
Gnieźnieńską, Rzeszowską.

95 000

SUMA 95 000

14. Chodnik
Budowa chodnika o szerokości 2 m 
na długości ok. 500 m wzdłuż ul. 
Przyszowskiej na odcinku od sklepu 
Biedronka do ul. Pułaskiego.

200 000

15. Parking
Remont i rozbudowa miejsc posto-
jowych przy ul. Wrzosowej w rejonie 
cmentarza komunalnego.

249 000

SUMA 1 335 250

5. Boisko Budowa boiska do koszykówki przy                       
ul. Pszczyńskiej 116 a-f. 150 000

SUMA 611 000
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Po raz kolejny gliwiczanie mają okazję głosować na przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego. mieszkańcy Gliwic i radni 
złożyli w sumie 247 wniosków. Wszystkim wnioskodawcom należą się podziękowania za aktywność. 6 spośród zgłoszonych wniosków zostało 
wycofanych, 7 połączono z innymi wnioskami. Po werykacji, do kolejnego etapu przeszły 82. Listy zadań do głosowania zostały już ogłoszone. 
Od 6 czerwca do 4 lipca gliwiczanie będą mieli możliwość zagłosować na wybrane przez siebie zadania. 

Budżet obywatelski cieszy się w naszym mieście 
coraz większą popularnością. W tym roku napłynęła 
rekordowa liczba propozycji. W sumie z 21 osiedli radni 
i mieszkańcy zgłosili 247 wniosków. 51 z nich złożyli 
mieszkańcy, a 196 radni. Głównie dotyczyły one zadań 
związanych z zielenią, sportem i rekreacją (102) oraz 
infrastrukturą drogową (94). 

– Z 247 wniosków 152 zostały zwerykowane negat-
ywnie. Negatywnie werykowane były wnioski, których 
realizacja pozostaje poza kompetencjami Prezydenta 
Miasta, są zadaniami wieloletnimi, są w trakcie real-
izacji, ich realizacja przekracza kwotę przyznaną na 
osiedle lub mieszczą się w kwocie przyznanej na osiedle, 
ale uzyskały negatywną opinię merytoryczną ze strony 

wydziałów Urzędu Miejskiego lub jednostek miejskich
– wylicza Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejsk-
iego w Gliwicach.
Pozytywną werykację przeszły 82 wnioski. To bardzo 
dużo, jednak nie oznacza, że wszystkie zadania zostaną 
zrealizowane. 

 – Teraz jest czas, by mieszkańcy się zjednoczyli, 
wybrali najważniejsze dla osiedla zadania i razem na 
nie zagłosowali. To zwiększy szansę na realizację naj-
istotniejszych przedsięwzięć i wykluczy rozproszenie 
głosów na mniej istotne realizacje. Pamiętajmy o progu 
frekwencyjnym, czyli minimalnej liczbie głosów, które 
trzeba oddać, aby zadanie zostało zrealizowane – mówi 
Katarzyna Śpiewok.

Listy zadań, na które można oddać swój głos pub-
likujemy poniżej oraz na stronie internetowej 
www.gliwice.eu.  (mf)

BUDŻET OBYWATELSKI: Na co głosujemy?

Lp. Nazwa 
zadania Krótki opis zadania

Przewidy-
wany koszt 

zadania 
w złotych

1. Zajęcia na 
siłowni

Organizacja zajęć dla młodzieży na 
siłowni – dla 5 osób przez 6 miesięcy 
1 raz w tygodniu.

3 000

2.
Bezpieczne 
skrzyżo-
wanie

Budowa aktywnej sygnalizacji 
ostrzegawczej na przejściach dla 
pieszych po obu stronach wia-
duktu pomiędzy ul. Robotniczą 
i Franciszkańską.

70 000

3. Wybieg dla 
psów

Budowa wybiegu dla psów w rejonie 
ul. Brzozowej, pomiędzy budynkami 
nr 10 i 16.

90 000

4. Monitoring

Budowa monitoringu wizyjnego 
wzdłuż ul. Franciszkańskiej – trzy 
punkty z 9 kamerami. Zakup niez-
będnej infrastruktury sieciowej i do-
posażenia serwerowni monitoringu 
miejskiego.

149 000

SUMA 312 000

1. Utwardzenie 
terenu

Wybrukowanie ok. 40 m2 terenu 
ze stojakami dla rowerów przy ul. 
Architektów 109, przy budynku, 
w którym znajduje się bibliote-
ka, siedziba Rady Osiedla i Klub 
Seniora.

7 500

SUMA 7 500

1. Sygnalizacja 
ostrzegawcza

Dodatkowe oznakowanie przejścia 
dla pieszych przy ul. Kozielskiej 85. 
Zamontowanie dwóch słupków, 
paneli fotowoltanicznych, żółtych 
sygnalizatorów ostrzegawczych 
i czujników ruchu.

20 000

SUMA 20 000

1. Golf i bule
Wykonanie projektu oraz budowa 
disc golfa i boiska do gry w bule 
w Parku Chrobrego.

80 000

SUMA 80 000

1. Sala dla 
dzieci

Wyposażenie sali przy siedzibie 
Rady Osiedla w stoliki i krzesełka, 
domek zabaw dla dzieci, stół do gry 
w piłkarzyki oraz w cymbergaja.

2 500

2. Monitoring
Budowa monitoringu wizyjnego na 
budynku Starej Szkoły – 4 kamery 
oraz urządzenie rejestrujące.

10 000

3. Plac zabaw
Wykonanie projektu obiektu spor-
towo-rekreacyjnego. Budowa placu 
zabaw przy ul. Nad Łąkami.

75 000

SUMA 87 500

1. Chodnik
i oświetlenie

Remont chodnika oraz budowa oświ-
etlenia pomiędzy budynkami przy 
ul. Andromedy 2-8, 22-26, 28-34 a 
budynkami przy ul. Kopernika 25-39.

185 000

SUMA 185 000

1. Zajęcia 
sportowe

Organizacja bezpłatnych zajęć 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 
w różnych dyscyplinach sportowych 
– dla 50 osób, 2 razy w miesiącu od 
kwietnia do września.

10 000

2. Kurs sztuk 
walki

Organizacja bezpłatnych zajęć sztuk 
walki dla dzieci i młodzieży szkol-
nej – dla grupy 15–20 osób, 2 razy 
w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000

3. Fitness i 
aerobik

Organizacja bezpłatnych zajęć fitness 
i aerobik – dla 15 – 20 kobiet, 2 razy 
w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000

SUMA 30 000

1. Aqua 
aerobik

Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 
30 kobiet w wieku 65+, na terenie 
osiedla.

7 000

2.
Kurs 
samoobro-
ny

Bezpłatny kurs samoobrony dla 
kobiet, na terenie osiedla, w ramach 
programu „Bezpieczne Gliwice”.

10 000

3.
Sygnalizac-
ja ostrze-
gawcza

Wykonanie aktywnej sygnalizacji os-
trzegawczej na przejściu dla pieszych 
na ul. Staromiejskiej. Zabudowanie 
dwóch słupków, paneli fotowol-
tanicznych, żółtych sygnalizatorów 
ostrzegawczych i czujników ruchu.

20 000

4.
Siłownia
na wolnym 
powietrzu

Modernizacja siłowni na wolnym 
powietrzu na terenie skweru przy 
ul. Narutowicza. Doposażenie siłowni 
w 2 urządzenia siłowe.

30 000

5.
Remont 
komisa-
riatu

Remont klatki schodowej w budynku 
przy ul. Strzelców Bytomskich 22, 
w którym znajduje się siedziba Ko-
misariatu Policji. Wymiana instalacji 
elektrycznej, malowanie i wymiana 
stolarki drzwiowej.

35 000

6. Chodnik
Budowa chodnika o szerokości 
2 m na długości ok. 90 m, łączącego 
ul. Wieniawskiego z ul. Batorego.

40 000

7. Monitoring

Budowa monitoringu na terenie placu 
zabaw przy ul. Zawadzkiego – dwa 
punkty, 6 kamer. Zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

60 000

8. Chodnik
Remont chodnika przy ul. Strzelców 
Bytomskich – od ul. Radosnej do 
ul. Zakątek Leśny – na długości ok. 
160 m.

65 000

9. Chodnik Remont ok. 230 m chodnika wzdłuż 
ul. Z. Nałkowskiej. 90 000

10. Boisko Wymiana nawierzchni boiska do ko-
szykówki na terenie Piaskowej Doliny. 100 000

11. Parking
Budowa miejsc postojowych przy 
ul. Pszennej w rejonie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego.

120 000

12.
Utwar-
dzenie
nawierzch-
ni

Utwardzenie nawierzchni części 
ul. Miłej z warstwą ścieralną z betonu 
asfaltowego.

140 000

13.
Remont 
drogi
i oświetle-
nie

Remont nawierzchni oraz montaż 
oświetlenia drogi wewnętrznej prow-
adzącej od ul. Strzelców Bytomskich 
do budynków mieszkalnych nr 19, 
13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do 
zespołów garażowych.

169 250

1. Plac zabaw Dostawienie karuzeli na placu zabaw 
przy ul. Bekasa. 10 000

2. Wiata Ustawienie segmentowej wiaty przys-
tankowej przy ul. Czapli. 10 000

3.
Oświe-
tlenie 
przejścia

Projekt i budowa oświetlenia przejś-
cia dla pieszych w rejonie ul. Czapli 
i Czajki.

30 000

4. Tablice 
edukacyjne

Zakup i montaż tablic edukacyjnych 
opisujących ptaki na terenie przy 
al. Sikornik.

30 000

5. Oświetle-
nie

Projekt i wykonanie dodatkowych 
punktów świetlnych przy alejce 
w sąsiedztwie ul. Derkacza.

50 000

6. Monitoring

Budowa punktu monitoringu przy 
ul. Czajki i Czapli – 4 kamery. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

55 000

7. Oświetle-
nie

Projekt i budowa 4 punktów oświe-
tleniowych wzdłuż parkingu między 
ul. Rybitwy a Zimorodka. 

60 000

8. Chodnik
Remont chodnika o szerokości 2,5 m 
i długości 150 m wzdłuż ul. Biegusa od 
ul. Pliszki do wjazdu na boisko szkolne.

75 000

9. Chodnik 
i oświetlenie

Remont i oświetlenie chodnika za 
placem zabaw przy ul. Bekasa. 100 000

10. Parking Budowa miejsc parkingowych przy 
ul. Biegusa od ul. Wilgi do Pliszki. 175 000

SUMA 595 000

1. Ławki
pod lasem

Ustawienie ławek wzdłuż chodnika 
przy ul. Granicznej od strony lasu do 
pętli autobusu 702.

4 000

2. Sprzęt 
sportowy

Zakup sprzętu sportowego 
przeznaczonego do zajęć, które 
odbywają się w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 39 – zakup 
piłek, bramek, koszulek, bidonów, 
drabinek.

10 000

3. Parking
Rozbudowa parkingu przy 
ul. Obrońców Pokoju przy Szkole 
Podstawowej nr 39.

30 000

4. Naprawa 
dachu

Remont dachu auli w Szkole Podst-
awowej nr 39 – naprawa nieszczel-
ności, wymiana folii dachowej, 
obróbki blacharskiej.

50 000

5.
Remont sali 
gimnasty-
cznej

Remont sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 39 – ma-
lowanie, remont wentylacji me-
chanicznej.

120 000

SUMA 214 000

1. Zajęcia 
zdrowotne

Zajęcia zdrowotne dla seniorów 60+, 
z użyciem pierścieni wibrujących. 7 200

2. Liga 
piłkarska

Osiedlowa mini liga piłkarska na 
boisku przy ul. Sadowej dla 96 
dzieci i młodzieży w dwóch kate-
goriach wiekowych.

10 000

3.
Stoły do 
tenisa i gry 
w szachy

Wykonanie nawierzchni i montaż 
przy ul. Sadowej stołów do tenisa 
oraz do gry w szachy obok siłowni 
na wolnym powietrzu.

30 000

4. Aktywizacja 
sportowa

Zakup różnych usług spor-
towo-rekreacyjnych dla miesz-
kańców wraz z transportem na  
miejsce zajęć.

84 600

SUMA 131 800
1. Zdrowy 

kręgosłup
Organizacja cyklu zajęć rekreacy-
jno-sportowych dla mieszkańców 
w wieku powyżej 50 lat.

3 600

2. Sportowe 
wakacje

Organizacja zajęć sportowych dla 
dzieci w miesiącach wakacyjnych – 
2 razy w tygodniu przez 30 dni dla 
grupy 20 dzieci.

4 000

3. Nordic 
walking

Organizacja 10 zajęć treningowych 
w chodzeniu z kijkami – 10 kolejnych 
sobót, począwszy od kwietnia, dla 
20 mieszkańców.

10 000

4.
Utwardze-
nie na-
wierzchni

Utwardzenie nawierzchni drogi 
dojazdowej do garaży i podwórek 
pomiędzy ul. Długosza i Zawiszy 
Czarnego wraz z budową odpro-
wadzenia deszczówki.

136 250

SUMA 153 850

1.
Ruchomy 
klub dziel-
nicowy

Roczny cykl spotkań – warsztaty, 
turnieje, zawody sportowe, wy-
cieczki.

35 610

2. Biblioteka

Doposażenie Filii nr 17 MBP w sprzęt 
komputerowy z oprogramowaniem, 
czytniki e-booków, meble do kącika 
dla dzieci, komputerowe programy 
i zabawki edukacyjne, lmy i bajki dla 
dzieci na DVD.

40 000

3. Połączenie 
ulic

Budowa połączenia o długości ok. 
50 m ul. Hoblera z ul. Tarnogórską. 190 000

SUMA 265 610

1.
Siłownia
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu, nawierzchni 
i montaż urządzeń siłowych przy 
ul. Domeyki.

107 000

SUMA 107 000

1.
Siłownia
na wolnym 
powietrzu

Montaż urządzeń siłowych na 
terenie Skweru Nacka przy 
ul. Toszeckiej.

100 000

2. Wybieg
dla psów

Budowa wybiegu dla psów na os. 
Powstańców Śląskich przy ul. Orląt 
Śląskich 50.

150 000

SUMA 250 000

1.
Stół do 
tenisa 
i piłkarzyki

Wykonanie nawierzchni i montaż 
stołu do tenisa oraz do piłkarzyków 
na terenie Skweru Bo�rop.

20 000

2.
Dla kobiet
w średnim 
wieku

Organizacja wykładów i zajęć dla 
kobiet w okresie przekwitania. 20 700

SUMA 40 700

1. Kurs samoo-
brony

Bezpłatny kurs samoobrony dla ko-
biet, na terenie osiedla, w ramach 
programu „Bezpieczne Gliwice”.

10 000

2. Wydarzenia 
w bibliotece

Organizacja spotkań z ciekawymi 
ludźmi, warsztaty, teatrzyki w Filii 
nr 16 MBP.

20 000

3. Monitoring

Budowa monitoringu placu zabaw 
przy ul. Głogowskiej – jeden punkt, 
3 kamery. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

45 000

4. Jezdnia
Remont nawierzchni jezdni dojazdu 
do Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. Sikorskiego 134.

100 000

5. Parking
Budowa miejsc parkingowych przy 
ul. Jesiennej naprzeciwko przychod-
ni „Sośnica-Med”.

150 000

6. Monitoring

Budowa trzech punktów monitorin-
gu, składających się z 11 kamer przy 
ul. Jesiennej, Sikorskiego i Reymon-
ta oraz Jedności i Dzionkarzy. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenia serwerowni monito-
ringu miejskiego.

172 000

SUMA 497 000

1. Wybieg dla 
psów

Projekt oraz budowa wybiegu dla psów 
w sąsiedztwie ul. Młodych Patriotów. 70 000

2. Monitoring

Budowa czterech punktów  moni-
toringu przy ul. Młodych Patriotów 
i Szarych Szeregów, składających się 
z 12 kamer. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i  doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

122 000

3. Monitoring

Budowa czterech punktów  mon-
itoringu przy ul. Związku Walki 
Młodych i Zubrzyckiego -– 11 kam-
er. Zakup niezbędnej infrastruktury 
sieciowej i doposażenie serwerowni 
monitoringu miejskiego.

132 000

4. Monitoring

Budowa czterech punktów  moni-
toringu przy ul. Fornalskiej, Asnyka, 
Żwirki i Wigury – 14 kamer. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

137 000

1. Remont 
stolików

Remont istniejących stolików na 
stadionie w Wilczym Gardle. 5 000

2. Kącik 
relaksu

Doposażenie terenu przy przychod-
ni. Montaż ławek, koszy na śmieci 
oraz stojaków na rowery.

10 000

3. Monitoring

Budowa dwóch punktów monito-
ringu składających się z 10 kamer 
– plac Jaśminu, ul. Orchidei. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

70 000

4. Chodnik 
i ulica

Budowa chodnika oraz remont naw-
ierzchni jezdni na długości ok 100 m 
drogi równoległej do ul. Tokarskiej 
od skrzyżowania z ul. Tulipanów do 
skweru w Wilczym Gardle.

80 000

SUMA 165 000

1. Monitoring Budowa systemu monitoringu na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 8. 30 000

2. Plac zabaw

Doposażenie o nowe urządzenia 
zabawowe, ławki i bezpieczną 
nawierzchnię placu zabaw dla dzieci 
z oddziałów przedszkolnych przy 
Szkole Podstawowej nr 8.

40 000

3. Szatnia
Modernizacja szatni dla uczniów w Sz-
kole Podstawowej nr 8 – malowanie 
pomieszczeń, zakup szafek.

50 000

4. Chodnik

Budowa chodnika wzdłuż ul. Bo-
jkowskiej na odcinku od ul. Sno-
powej do ul. Jeziornej o długości 
130 m. Wycinka drzew w pasie 
drogowym.

65 000

5. Połączenie 
ulic

Utwardzenie kruszywem przedłuże-
nia ul. Miodowej o długości ok. 
130 m w celu połączenia z ul. Św. 
Brata Alberta.

90 000

6. Utwardzenie 
nawierzchni

Utwardzenie kruszywem nawierzchni 
ul. Jeziornej na długości ok. 200 m. 100 000

SUMA 375 000

OSIEDLE BAILDONA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 184 909 zł

OSIEDLE BRZEZINKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 95 234 zł

OSIEDLE ŁABĘDY
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 249 921 zł

OSIEDLE SIKORNIK
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 224 589 zł

OSIEDLE OBROŃCÓW POKOJU
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 127 505 zł

OSIEDLE STARE GLIWICE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 143 307 zł

OSIEDLE SZOBISZOWICE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 218 447 zł

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 235 432 zł

OSIEDLE SOŚNICA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 291 113 zł

OSIEDLE TRYNEK
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 277 445 zł

OSIEDLE WILCZE GARDŁO
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 80 499 zł

OSIEDLE OSTROPA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 101 224 zł

OSIEDLE WOJSKA POLSKIEGO
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 211 718 zł

OSIEDLE WÓJTOWA WIEŚ
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 136 930 zł

OSIEDLE ZATORZE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 223 054 zł

OSIEDLE ŻERNIKI
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 107 191 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadań wyłonio-
nych w procedurze budżetu obywatelskiego 3 500 000 zł

Łączny przewidywany koszt zadań zakwali-
kowanych do głosowania 5 558 210 zł

OSIEDLE POLITECHNIKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 132 300 złOSIEDLE CZECHOWICE

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 75 388 zł

OSIEDLE LIGOTA ZABRSKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 90 991 zł

OSIEDLE KOPERNIKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 191 849 zł

OSIEDLE BOJKÓW
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 100 954 zł

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA
wykaz zadań zaakceptowanych do głosowania w ramach procedury budżetu obywatelskiego prowadzonej w 2016 r. 
Wybrane przez mieszkańców zadania zostaną zrealizowane w 2017 r.
Głosowanie rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 4 lipca 2016 r. Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie. Oddanie 
głosu na zadanie z jednej osiedlowej listy zadań wyklucza możliwość oddania ważnego głosu na zadanie z innej osiedlowej listy zadań.

Wszelkie informacje na temat głosowania oraz budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki budżet obywatelski”.

1.
Siłownia 
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu zagospodarow-
ania skweru oraz budowa siłowni 
na wolnym powietrzu na terenie 
pomiędzy ul. Łódzką, Olsztyńską, 
Gnieźnieńską, Rzeszowską.

95 000

SUMA 95 000

14. Chodnik
Budowa chodnika o szerokości 2 m 
na długości ok. 500 m wzdłuż ul. 
Przyszowskiej na odcinku od sklepu 
Biedronka do ul. Pułaskiego.

200 000

15. Parking
Remont i rozbudowa miejsc posto-
jowych przy ul. Wrzosowej w rejonie 
cmentarza komunalnego.

249 000

SUMA 1 335 250

5. Boisko Budowa boiska do koszykówki przy                       
ul. Pszczyńskiej 116 a-f. 150 000

SUMA 611 000
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Londyńskie Spotkania Teatralne

               W oPARAch nocy

książki, płyty, kasety POSZukIWaNe!

królewski Teatr Narodowy w Londynie jest jedną z najważniejszych 
instytucji teatralnych w Wielkiej Brytanii. Podczas Majówki z London 
National Theatre (13‒15 i 18 maja) dzięki specjalnemu rozmieszcze-
niu kamer na sali teatralnej, widzowie kina amok będą mieli okazję 
obejrzeć znakomite spektakle „z najlepszego miejsca” i uczestniczyć 
w arcyciekawym wydarzeniu kulturalnym.

Obecnie kino nie służy już tylko Dzie-
siątej Muzie – w cyklach prezentowanych 
na ekranie kina Amok można zwiedzać 
wystawy i zasiadać w operowych lożach. 
Podczas Majówki z London National 
Theatre widzowie zobaczą retransmisje 
inscenizacji teatralnych, które zdobyły 
rozgłos na całym świecie.

W piątek, 13 maja, o godz. 19.15 
pokazana będzie brytyjska klasyka, czyli 
„Hamlet”. Warto wspomnieć, że bilety 
na spektakl w Londynie zostały wyprze-
dane, zanim zaczęły się próby czytane... 
W tytułowej roli wystąpił Benedict  
Cumberbatch.

W sobotę, 14 maja, miłośnicy Melpo-
meny obejrzą „Niebezpieczne związki”. 
Markiza de Merteuil i wicehrabia de Val-
mont nadal inspirują twórców teatralnych. 
W Gliwicach będzie można zobaczyć sztukę 
wyreżyserowaną przez Josie Rourke.

W niedzielę, 15 maja, o godz. 19.00 
retransmitowany będzie spektakl „Audien-
cja” z kapitalną rolą Helen Mirren. Sztuka 
o cotygodniowych spotkaniach Elżbiety II  
z premierem Wielkiej Brytanii była już 
w naszym mieście pokazywana i spotkała 
się z entuzjastycznym przyjęciem.

Na zakończenie Majówki z London 
National Theatre, w środę, 18 maja, 

o godz. 19.00, widzowie Amoku zobaczą 
„Jane Eyre” (fot. obok). Sztuka oparta na 
powieści Charlotte Brönte jest ekscytu-

jąca i pełna wrażeń. W głównych rolach 
wystąpili Madeleine Worrall, Stevie 
Thompson i Joannah Tincey. (mm)

14 maja odbędzie się Noc Mu-
zeów. Z tej okazji oddziały Mu-
zeum w gliwicach przygotowały 
specjalny program. Para buch, 
Muzeum w ruch!

„Podczas majowej nocy do Muzeum 
steampunk wkroczy” – tak zaczyna się 
wierszyk, który zapowiada tegoroczną Noc 
Muzeów. Co to jest steampunk? Odmiana 
fantastyki naukowej, a dokładniej – cyber-

punku. Estetyką i stylistyką nawiązuje do 
wieku pary (ang. Age of Steam), od której 
cały nurt wziął swoją nazwę. 14 maja we 
wszystkich oddziałach Muzeum w Gli-
wicach będzie można zwiedzić wystawy 
i wziąć udział w zajęciach nawiązujących 
do wieku pary i steampunku.

W Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)  
zaplanowane jest oprowadzanie po wy-
stawie „Wiek pary”. W Czytelni Sztuki 
będzie wykład o modzie steampunkowej. 
Dla dzieci przygotowano kilka warsztatów, 
m.in. „Polimerowy robak”. W ogrodzie bę-
dzie pokaz maszyn parowych, pokaz mody 
i spektakl „Mechaniczne serce”.

Atrakcji nie zabraknie także w Ra-
diostacji (ul. Tarnogórska 129): wystawa 

„Magiczne oko” i pokaz polskich oraz 
niemieckich zabytkowych radioodbior-
ników będą się przeplatały z projekcjami 
filmowymi. Oddział Odlewnictwa ar-
tystycznego (ul. Bojkowska 37) będzie 
można zwiedzić śladami Baildona i Re-
dena razem z przewodnikiem.

W Domu Pamięci Żydów górnoślą-
skich (ul. Poniatowskiego 14) będzie 
prezentowana wideoinstalacja „Przy-
wrócony świat portretów Wilhelma von 
Blandowskiego”. Odbędą się też pokazy 
filmowe, a najmłodszy oddział Muzeum 
w Gliwicach będzie można zwiedzać 
indywidualnie. Wystawy w Zamku Pia-
stowskim (ul. Pod Murami 2) również 
będą otwarte dla zwiedzających.

Na wszystkie wydarzenia wstęp 
jest wolny, na zajęcia i warsztaty dla 
dzieci w salach edukacyjnych Willi 
Caro oraz w Oddziale Odlewnictwa 
Artystycznego prowadzone są zapisy 
pod numerem telefonu 783 560 006. 
W Noc Muzeów Willa Caro będzie udo-
stępniona zwiedzającym od 17.00 do 
24.00, Zamek Piastowski od 18.00 do 
24.00, Radiostacja od 18.00 do 24.00, 
Oddział Odlewnictwa Artystycznego od 
18.00 do 22.00, a Dom Pamięci Żydów 
Górnośląskich od 18.00 do 24.00.

Organizatorem wszystkich wydarzeń 
w ramach Nocy Muzeów jest Muzeum 
w Gliwicach.

 (mm)

Trwa kolejna edycja Skupu kultury. Do 27 maja w bibliotekach, szko-
łach, kawiarniach i punktach usługowych na terenie miasta można 
oddawać dzieła kultury. Po co? Dochód ze sprzedaży trafi do pod-
opiecznych Stowarzyszenia Cała Naprzód.

Po zakończeniu zbiórki, 18‒19 
czerwca, na Rynku odbędzie się Wiel-
ki Finał Skupu Kultury, połączony ze 
sprzedażą zebranych dzieł. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Płacąc za wybraną 
książkę, grę, kasetę czy coś innego, 
wniesie swój wkład w charytatywne 
dzieło – dochód ze sprzedaży trafi do 
podopiecznych Stowarzyszenia Cała 
Naprzód.

Zbiórka dzieł kultury obejmuje: 
książki, komiksy, płyty CD, winyle, ka-
sety, filmy na DVD, gry planszowe, gry 
wideo, rękodzieło. Do 27 maja można 
je przynosić do miejsc biorących udział 
w Skupie Kultury: filii MPB, szkół, re-
stauracji i punktów usługowych na te-

renie Gliwic. Szczegóły są dostępne na 
stronie: www.skupkultury.com. 

‒ Z roku na rok w organizację Skupu 
Kultury angażuje się coraz więcej orga-
nizacji, szkół, instytucji i firm, a przede 
wszystkim mieszkańców, którzy orga-
nizują zbiórki i przekazują nam dzieła 
kultury. Potem każdy może je nabyć 
podczas Wielkiego Finału – mówi 
Justyna Koch ze Stowarzyszenia Cała 
Naprzód, koordynator akcji. – Ważne 
w całym przedsięwzięciu jest po pierw-
sze, nadanie drugiego życia wielu dzie-
łom kultury (głównie książkom), a po 
drugie, pomoc charytatywna. Zebrane 
w trakcie Wielkiego Finału środki finan-
sowe w całości przekazywane są bene-

ficjentom Całej Naprzód, czyli osobom 
niepełnosprawnym. Warto podkreślić, 
że organizatorzy, członkowie Stowarzy-
szenia Przed Siebie oraz Całej Naprzód, 
a także wolontariusze pomagający przy 
organizacji Skupu Kultury, pracują spo-
łecznie – dodaje Justyna Koch.

Organizatorami Skupu Kultury są 
Stowarzyszenie Cała Naprzód i Stowa-
rzyszenie Przed Siebie. Projekt jest do-
finansowany z budżetu Miasta Gliwice.

Stowarzyszenie Cała Naprzód wspiera 
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 
zdrowotnej i finansowej, głównie po-
przez przygotowywanie i realizację cha-
rytatywnych imprez kulturalnych oraz 
sportowych. Dochód ze wszystkich akcji 
przeznaczany jest na pomoc podopiecz-
nym Całej Naprzód – przede wszystkim 
na prowadzenie terapii i zakup sprzętu 
medycznego.

 (mm)
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OgłOSZeNIa
oferty pracy

PLaNOWaNy PORZĄDek 
SeSJI RaDy MIaSTa

Do porządku sesji Rady Miasta gliwice, zaplanowanej 
na 19 maja 2016 r., planuje się wprowadzić niżej  

przedstawione projekty uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 
2016 rok.

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
Rady Miasta Gliwice z dnia 14 maja 2015 
roku w sprawie określenia zwolnień z po-
datku od nieruchomości stanowiących 
regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc 
na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, pomoc na infrastrukturę 
sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
Rady Miasta Gliwice z dnia 12 czerwca 
2014 roku w sprawie określenia zwol-
nienia z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis na wspar-
cie rozwoju nowoczesnych technologii 
i innowacji.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa, wyznacze-
nia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia z tytułu inkasa.

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie wprowadzenia na terenie 
miasta Gliwice opłaty targowej oraz 
określenia wysokości stawek dziennych 
opłaty targowej.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na konwersję wierzytelności miasta 
Gliwice i Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością w Gliwicach oraz wyraże-
nie zgody na objęcie przez miasto Gliwice 
udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie przez miasto Gliwice 
udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie przez miasto Gliwice udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością w Gliwicach.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie przez miasto Gliwice 
udziałów w podwyższonym kapitale za-
kładowym Zarządu Budynków Miejskich 
II Towarzystwa Budownictwa Społeczne-
go spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach.

11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Rady Miasta Gliwice.

12. Projekt uchwały o zmianie uchwały w spra-
wie regulaminu targowisk w Gliwicach.

13. Projekt uchwały w sprawie zaopinio-
wania zweryfikowanej Propozycji planu 
Aglomeracji Smolnica. 

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 
2016 na sfinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków.

15. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektó-
rych dróg (ulic) zlokalizowanych na terenie 
miasta Gliwice do kategorii dróg publicznych 
– gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

16. Projekt uchwały w sprawie Wieloletnie-
go Planu Inwestycyjnego Miasta Gliwice 
na lata 2017-2020.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XV/269/2003 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2003 roku 
w sprawie utworzenia jednostki budżeto-
wej „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zastosowanie bonifikaty w wy-
sokości 90% od ceny sprzedaży lokalu 
użytkowego nr III położonego w Gliwi-
cach przy ul. Staromiejskiej 4b, na rzecz 
Zboru Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielo-
noświątkowej.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości gruntowej zabudowanej 
położonej w Gliwicach przy ul. Święto-
krzyskiej 5, działka nr 544 obr. Stare Mia-
sto stanowiąca własność miasta Gliwice.

20. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy.

21. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie na czas nie-
oznaczony umowy dzierżawy.

22. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw 
drogom na terenie Miasta Gliwice.

23. Projekt uchwały w sprawie nadania 
nazwy mostowi zlokalizowanemu na 
terenie Miasta Gliwice.

24. Projekt uchwały w sprawie nazwania 
ronda oraz ulicy zlokalizowanych na 
terenie Miasta Gliwice.

25. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw 
rondom usytuowanym na terenie Miasta 
Gliwice.

26. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
rejon Osiedla Kopernika.

27. Projekt uchwały w sprawie wykazu ką-
pielisk na terenie Miasta Gliwice na rok 
2016.

28. Projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały nr XXXV/731/2013 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z dnia 13 czerwca 
2013 r. w sprawie Statutu placówki 
opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziec-
ka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach,  
ul. M. Kopernika 109.

29. Projekt uchwały w sprawie utworzenia 
Domów Dziecka nr 4 i 5 w Gliwicach.

30. Projekt uchwały w sprawie nadania 
Statutów Domom Dziecka nr 3, 4 i 5 
w Gliwicach.

31. Projekt uchwały w sprawie podniesie-
nia wysokości kwoty pomocy pienięż-
nej na kontynuowanie nauki dla osób 
usamodzielnianych opuszczających, po 
osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę za-
stępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą lub regional-
ną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

32. Projekt uchwały w sprawie obwieszcze-
nia w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu uchwały w sprawie statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach.

33. Projekt uchwały w sprawie obwieszcze-
nia w sprawie ogłoszenia tekstu jednoli-
tego uchwały w sprawie nadania statutu 
Osiedlu Trynek.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego Rady Miasta porządek sesji  
zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 12 maja br. oraz „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym numerze, który ukaże się 19 maja br.

Śląskie Centrum Logistyki Sa poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+e  
Polska – Węgry (kółka) aDR
Siedziba firmy: Gliwice nr ref.: ADR/MSI/2016

Oferujemy:
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń 

należnych,
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 27 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o płacę 

zasadniczą, diety, ryczałty za nocleg, premie, itp.,
• pakiet świadczeń pozapłacowych opieki medycznej 

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• uprawnienia do przewozu ADR,
• Elektroniczna Karta Kierowcy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek D, tel. 
602-290-402 lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl.  
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl w zakładce Kariera. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dzu  
z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

powiatowy Urząd pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

• dietetyk – wykształcenie wyż-
sze kierunkowe, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, obsługa 
pakietu MS Office, komunika-
tywność, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

• elektryk – wykształcenie 
zawodowe, kier. elektryk, 
udokumentowane min. 5 lat 
doświadczenia na ww. stano-
wisku, uprawnienia SEP do  
1 kV, prawo jazdy kat. B, oferta 
także dla osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności, 
dwie zmiany, miejsce pracy: te-
ren działalności spółki;

• szef produkcji wędlin – wy-
kształcenie: min. zawodowe, 
doświadczenie w branży, kie-

rowanie produkcją wędlin, 
koordynowanie prac, jedna 
zmiana, praca w godzinach od 
7.00–15.00, umowa na okres 
próbny, miejsce pracy: Rudy 
Raciborskie;

• kierownik hurtowni materia-
łów budowlanych – wykształ-
cenie średnie lub wyższe, kier. 
budownictwo, doświadczenie 
w pracy na podobnym stano-
wisku, znajomość rynku mate-
riałów budowlanych, obsługa 
urządzeń biurowych, mile wi-
dziana znajomość programu 
SUBIEKT, prawo jazdy kat. B, 
uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych, zakres obowiązków: 
kierowanie pracą w hurtowni, 
pozyskiwanie nowych klientów, 

negocjowanie z dostawcami 
i odbiorcami, sporządzanie 
ofert handlowych, jedna zmia-
na, miejsce pracy: Gliwice;

• fryzjer/ka – wykształcenie za-
wodowe kierunkowe, doświad-
czenie zawodowe, książeczka 
sanepidu, fryzjerstwo damsko
-męskie, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

• spawacz – wykształcenie zawo-
dowe, rok doświadczenia w za-
wodzie, certyfikat spawacza 
elektryczno-gazowego, prace 
spawalnicze przy remoncie ma-
szyn i urządzeń, jedna zmiana, 
umowa zlecenie, miejsce pracy: 
Gliwice.

Oferty z 5 maja 2015 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP 
gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów Sa,  
44-100 gliwice, ul. Nad Bytomką 1

poszukuje kandydata 
na stanowisko głównego księgowego

Wymagania:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne,
• minimum 5 lat doświadczenia na podob-

nym stanowisku,
• znajomość komputerowych programów 

finansowo-księgowych – IFS Applications,
• wysokie umiejętności analityczne, organi-

zacyjne i interpersonalne.

kandydatom oferujemy:
• interesujące wyzwania zawodowe,
• dostęp do najnowszych narzędzi  

i metod zarządzania,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• samodzielne stanowisko.
• 

Oferty kierować do biura Zarządu: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w gliwicach, 
44-100 gliwice, ul. Warszawska 35 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: 
specjalista ds. płac w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. Sporządzanie list płac z wynagrodzeń, umowy 

zlecenia i umowy o dzieło.
2. Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji 

i korekt deklaracji w programie Płatnik.
3. Sporządzanie rocznych deklaracji podatku od osób 

fizycznych PIT 4R, PIT 8AR.
4. Rozliczanie roczne podatku od osób fizycznych 

PIT 11, PIT 40.
5. Przygotowywanie danych do sprawozdań GUS.
6. Przygotowywanie danych do planów finansowych 

na rok następny.
7. Sporządzanie pozostałej dokumentacji związanej 

z rozliczaniem wynagrodzeń.
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie minimum średnie.
2. Co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodo-

wego związanego z naliczaniem wynagrodzeń.
3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych  

oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe.

6. Umiejętność obsługi komputera.

Mile widziane:
1. Znajomość systemu FK sQola.
2. Znajomość przepisów:
• Kodeksu Pracy,
• Karty Nauczyciela Ustawa z 26 stycznia 1982 r. 

(t.j. DzU z 2014 r., poz. 191; ost.zm. DzU z 2015 r.,  
poz. 1418),

• rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r.  
w sprawie wynagradzania pracowników samo-
rządowych (DzU z 2013 r., poz. 1050 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

wymagane doświadczenie zawodowe i kwa-
lifikacje.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Sadownik, tel.: 
32/231-36-12 w. 26.

Termin składania ofert do 18 maja 2016 r. do go-
dziny 12.00 w sekretariacie ZSTiO w Gliwicach przy  
ul. Warszawskiej 35. Kandydat, który zamierza skorzystać  
z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złoże-
nia (wraz z dokumentami) kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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OgłOSZeNIa

górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w gliwicach, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 gliwice,

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym  
na usługi projektowe, pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji  
lotniska użytku wyłącznego w gliwicach 
wg Regulaminu zakupów i usług gaPR.

Przetarg odbędzie się 16 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w jej siedzibie.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty o treści określonej  
w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium  

do 16 maja 2016 r. do godziny 9.30 w siedzibie GAPR. 

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi oraz na www.gapr.pl

KoMUNIKaty

NIerUcHoMoŚcI

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej – gliwice Sp. z o.o.  
w gliwicach, ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

Remont izolacji magistrali ciepłowniczej nadziemnej
„Nowo-Zachodnia”, 2x Dn 700  

na odcinku od ul. akademickiej do ul. kujawskiej w gliwicach

Termin składania ofert: 16 maja 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16 maja 2016 r. o godz. 10.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne przetargi.

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  
44-100 gliwice, ul. Chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego
 zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pn.:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PkM, Sp. z o.o.  
w gliwicach ul. Chorzowska 150.

Nr sprawy: uZP/PN/TM/1/2016
Termin składania ofert: 24 maja 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 24 maja 2016 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne przetargi.

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  
44-100 gliwice, ul. Chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  
– zamówienie sektorowe w sprawie:

Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji  
miejskiej w 2016 roku dla PkM, Sp. z o.o. z siedzibą w gliwicach.

Termin składania ofert: 31 maja 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 31 maja 2016 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne przetargi.

Szkoła Podstawowa nr 9, 
ul. Sobieskiego 14,  

44-100 gliwice
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowe-
go prowadzonego w trybie przetargu nieograniczone-

go na roboty budowlane, pn.:

Modernizacja obiektu – izolacje prze-
ciwwilgociowe ścian fundamentowych  

i prace towarzyszące.
Termin składania ofert: 20 maja 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 20 maja 2016 r. o godz. 11.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest  
na stronie bip.gliwice.eu w dziale  

Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

Szkoła Podstawowa nr 20, 
ul. Jana Śliwki 8,  
44-102 gliwice

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowe-
go prowadzonego w trybie przetargu nieograniczone-

go na roboty budowlane, pn.:

Modernizacja obiektu: wykonanie  
instalacji hydrantowej w budynku szkoły, 

zabezpieczenie biegów schodowych.
Termin składania ofert: 20 maja 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 20 maja 2016 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest  
na stronie bip.gliwice.eu w dziale  

Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

Szkoła Podstawowa nr 28, 
ul. ks. Marcina Strzody 4,  

44-100 gliwice
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowe-
go prowadzonego w trybie przetargu nieograniczone-

go na roboty budowlane, pn.:

Modernizacja obiektów – basenu  
i pomieszczeń zaplecza basenowego.

Termin składania ofert: 20 maja 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 20 maja 2016 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest  
na stronie bip.gliwice.eu w dziale  

Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznegow gliwicach ul. Dolnych Wałów 11
działający w imieniu Prezydenta Miasta gliwice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony  

na wysokość stawki czynszu na najem lokalu użytkowego  
przy ul. Matejki 3 u-9 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

1. OZNaCZeNIe PRZeDMIOTu PRZeTaRgu.
Lokal użytkowy usytuowany jest w budynku przy ul. Matejki 3 (działka nr 881, obręb Stare 
Miasto). Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 622,40 m2 w tym: parter – 321,50 m2,  
I piętro – 66,49 m2, piwnica 234,41 m2. Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal użytkowy, 
jest własnością miasta Gliwice.
Budynek przy ul. Matejki 3 w Gliwicach znajduje się w obrębie staromiejskiego ukła-
du urbanistycznego Gliwic, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/270/50. 
W związku z powyższym wszelkie prace remontowe i/lub modernizacyjne wymagają zgody 
konserwatora zabytków.
Lokal użytkowy wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gazową, centralne 
ogrzewanie – sieciowe, WC w lokalu.
Lokal do remontu. Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lo-
kalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie  
z § 8 umowy najmu.
Najemca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie uzyskać konieczne 
zezwolenia do prowadzenia działalności w najmowanym lokalu użytkowym.
Z kartą stanu technicznego, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu, de-
klaracją wekslową można zapoznać się w Dziale Eksploatacji, pokój 109, ZBM I TBS Sp. 
z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, codziennie: poniedziałek–środa od godz. 8.00  
do 15.00, czwartek od godz. 8.00 do 16.30, piątek od godz. 8.00 do 13.30. 
Przedmiotowy lokal użytkowy zarządzeniem PM-2534/16 Prezydenta Miasta Gliwice  
z 17 marca 2016 r. został przeznaczony do przetargu ograniczonego na wysokość stawki 
czynszu dla podmiotów deklarujących prowadzenie działalności gastronomicznej.
Wynajmujący przez działalność restauracyjną/gastronomiczną rozumie działalność zdefinio-
waną w sekcji I, dziale 56 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (DzU z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z póź. zm.), 
który obejmuje następujące podklasy:
1) 56.10.a (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) – działalność w zakresie 

przygotowania i podawania posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom do-
konującym własnego wyboru z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają 
oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane;

2) 56.30 Z (przygotowywanie i podawanie napojów) – działalność w zakresie przygotowy-
wania i podawania napojów do konsumpcji na miejscu.

2. CeNa WyWOłaWCZa I WySOkOŚĆ POSTĄPIeNIa.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 pow. użytkowej lokalu/parter, I piętro – 387,99m2/wynosi 20,00 
zł/ m2, a minimalna wysokość postąpienia (netto) wynosi 2,00 zł/ m2 powierzchni użytkowej.
Do wylicytowanej stawki doliczony zostanie VAT w wysokości 23%. 
uwaga:
Stawka za powierzchnię pomieszczeń piwnicznych nie podlega licytacji i wynosi:
234,41m2 x 6,79 zł/m2 = 1591,64 zł miesięcznie plus podatek VAT wg aktualnej na dzień 
zapłaty stawki czynszu.
3. TeRMIN I MIeJSCe PRZeTaRgu.
Przetarg odbędzie się 2 czerwca 2016 r. (czwartek) o godzinie 10.45 w pokoju 121 - sala 
narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się  
2 czerwca 2016 r. (czwartek) od godz. 10.00 do godz. 10.30 w pokoju 121, sala narad, I piętro 
w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
4.  WaDIuM
Wadium wynosi: 23 279,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych)
Wadium należy wpłacić – konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 - INg Bank 
Śląski S.a. I O/ gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z dopiskiem „Lokal 
użytkowy ul Matejki 3 U-9” 
Wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało wpłacone 
odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprze-
dzającym przetarg.

Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować się będzie na rachunku ogła-
szającego przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego uczestnika przetargu wlicza się na poczet pierw-
szych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania 
odsetek od tej kwoty. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał, zwraca się mu niezwłocznie, 
jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który prze-
targ wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
5. OkReŚLeNIe kWOTy WekSLa. 
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający 
na wartość 6-miesięcznego czynszu. 
Weksel in blanco dostępny jest w ZBM I TBS Sp. z o.o.
6. TeRMIN I WaRuNkI ZaWaRCIa uMOWy.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w ciągu 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
7. WaRuNkI uCZeSTNICTWa W PRZeTaRgu uSTNyM.
1) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a. wpłacenie wadium i złożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium (wyciąg 
przelewu),

b. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, treścią 
regulaminu przetargu i wzorem umowy najmu lokalu (załącznik nr 2),

c. złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec miasta Gliwice z tytułu m.in. podatku, 
najmu/użytkowania lokalu, dzierżawy (załącznik nr 3),

d. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli 
taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu prze-
targu. Jeżeli prowadzona działalność nie obejmuje branży gastronomicznej należy złożyć 
promesę obejmującą zobowiązanie do rozszerzenia działalności gospodarczej w razie 
wylicytowania najwyższej stawki, a tym samym wygrania przetargu, w terminie 1 miesiąca 
od dnia zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

e. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświadczenie 
o nieprowadzeniu działalności gospodarczej wraz z promesą obejmującą zobowiązanie 
osoby fizycznej do podjęcia działalności gospodarczej w razie wylicytowania najwyższej 
stawki, a tym samym wygrania przetargu, w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy 
najmu lokalu użytkowego.

2) Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości, dowód wpłaty 
wadium.
3) Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu tj. osoby, która 
dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo w formie 
przewidzianej prawem (pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświadczone), upo-
ważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej. 
Za uczestnika przetargu (oferenta) uznaje się osobę (podmiot) wpłacający wadium.
4)  Dokumenty wymienione w pkt. 1 nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
8. OgLĘDZINy LOkaLu
Oględziny lokalu użytkowego można dokonać 20 maja 2016 r. (piątek) od godz. 10.00 
do 10.30.
9. POZOSTałe POSTaNOWIeNIa
Przetarg jest ważny, jeżeli przystąpi do niego chociaż jeden oferent, który zaoferuje stawkę 
czynszu wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie podane w niniejszym 
ogłoszeniu o przetargu.
Organizator przetargu może przetarg odwołać lub lokal może zostać wycofany z przetargu 
bez podania przyczyny.
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OgłOSZeNIa
NIerUcHoMoŚcI

że 24 maja 2016 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego 
nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice położonej przy ul. Paderewskiego, obejmującej działkę 
oznaczoną w ewidencji nr 643, obręb Szobiszowice, zabudowanej budynkiem usługowym, na okres 10 lat.

Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za 
nieruchomość wynosi: 535,72 zł netto w stosunku mie-
sięcznym (słownie złotych: pięćset trzydzieści pięć 72/100).
Wadium w kwocie 1317,88 zł (słownie złotych: tysiąc 
trzysta siedemnaście 88/100) należy wpłacić na konto 
depozytowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – INg Bank 
Śląski S.a. nr: 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257.
Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się 
kaucją gwarancyjną prawidłowego wykonania warunków 
umowy i pozostaje na koncie depozytowym Urzędu do 
dnia zakończenia umowy dzierżawy, na warunkach i za-
sadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomię-
dzy Wydzierżawiającym a Bankiem. Kwota kaucji podlega 
oprocentowaniu wg zasad określonych w ww. umowie. 
Oprocentowanie może ulec zmianie w trakcie obowiązy-
wania przedmiotowej umowy. Kaucja gwarancyjna stano-
wi zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków 
dzierżawy i pod tym warunkiem podlega zwrotowi po 
wygaśnięciu umowy dzierżawy.
Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu w terminie 

do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane 
konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca prze-
targu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne 
prowadzące działalność gospodarczą, które wpłacą wa-
dium w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
20 maja 2016 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja przetar-
gowa stanowiąca załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice PM-2683/16 z 18 kwietnia 2016 roku, dostępna 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
http://bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty/ 
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

Licytacja odbędzie się 24 maja 2016 r. o godz. 10.00 w sali  
nr 34 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
czy ustalenia terminu oględzin nieruchomości udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, tel. 32/239–12–66/41 a od 4 maja 
2016 r. pod numerem tel. 32/338-64-05/06.

preZyDeNt MIaSta GLIWIce

oGŁaSZa,

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieru-
chomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są  

na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

MIeSZKaLNe

UŻytKoWe

LoKaLe Na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta gliwice, których organizatorem  
jest Zakład gospodarki Mieszkaniowej

 □ uL. OkOPOWa 10, lokal nr 4, I piętro, pow.  
88,95 m2 + piwnica: 8,42 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 2 przedpokoje, spiżarka
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 200,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. CZaJkI 6, lokal nr 18, IV piętro, pow.  
37,47 m2 + piwnica: 4,10 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 100,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 17 maja 2016 r. od godz. 10.00 
do 10.15
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ uL. SłOWaCkIegO 42, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 48,01 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 100,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Termin oględzin: 17 maja 2016 r. od godz. 10.30 
do 10.45
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ uL. LuTyCka 13, lokal nr 2, parter,  
pow. 24,56 m2, 1 pokój, przedpokój z wnęką 
kuchenną, WC
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 20 maja 2016 r. od godz. 12.55 
do 13.10
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ uL. STaSZICa 25, lokal nr 2, I piętro, II piętro 
(poddasze), pow. 45,94 m2 + piwnica: 4,52 m2 
+ pomieszczenie na poddaszu: 6,49 m2

Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 700,00 zł
Wadium: 4300,00 zł

Termin oględzin: 13 maja 2016 r. od godz. 13.00 
do 13.15
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ uL. BRZOZOWa 34a, lokal nr 2, parter, pow. 
33,00 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 200,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 20 maja 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ uL. RÓWNa 27, lokal nr 5, parter,  
pow. 37,42 m2 + piwnica: 8,42 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka oraz przedpokój
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 400,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 18 maja 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ uL. OkRZeI 11, lokal nr 8, II piętro, pow.  
121,24 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżar-
ka, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 227 400,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
Termin oględzin: 16 maja 2016 r. od godz. 14.40 
do 14.55
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ uL. OkRZeI 17, lokal nr 1, parter, pow. 39,23 m2 
+ piwnica: 6,03 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 77 400,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 16 maja 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ uL. TaRNOgÓRSka 231, lokal nr III, piwnice, 
parter, I piętro, poddasze, pow. 290,21 m2,  
2 wiatrołapy, klatka schodowa, 3 po-
mieszczenia na poziomie parteru; klatka 
schodowa, 3 korytarze, 2 łazienki, 6 po-
mieszczeń i komórka na poziomie I piętra;  
2 pomieszczenia na poziomie poddasza; klat-
ka schodowa, korytarz i 7 pomieszczeń na 
poziomie piwnicy
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 252 100,00 zł
Wadium: 12 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. DWORCOWa 40C, lokal nr I, parter,  
pow. 9,21 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 8700,00 zł
Wadium: 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. NORBeRTa BaRLICkIegO 12, lokal nr I,  
piwnica, pow. 42,79 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 44 000,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. NORBeRTa BaRLICkIegO 8, lokal nr III,  
parter, pow. 67,97 m2, 6 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 500,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWa 31, lokal nr IIIB, I piętro 
(oficyna), pow. 74,04 m2, 5 pomieszczeń, 
korytarz, 3 WC
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 131 100,00 zł
Wadium: 6600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWa 14 (budynek oficyny), lo-
kal nr I, parter, pow. 101,86 m2 + piwnica:  
10,40 m2, 6 pomieszczeń, 2 korytarze, po-
mieszczenie higieniczno-sanitarne, WC, 
przedsionek
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 212 000,00 zł
Wadium: 10 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. ZygMuNTa STaRegO 29, lokal nr III,  
parter, pow. 21,62 m2, 3 pomieszczenia 
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 52 000,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 17 maja 2016 r. od godz. 11.00 
do 11.15
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ uL. ZaBRSka 9, lokal nr I, parter, pow. 66,36 m2,  
4 pomieszczenia, korytarz, WC
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 158 200,00 zł
Wadium: 8000,00 zł
Termin oględzin: 16 maja 2016 r. od godz. 13.45 
do 14.00
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ uL. PSZCZyŃSka 88, lokal nr II, parter, pow.  
36,08 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 900,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 18 maja 2016 r. od godz. 14.30 
do 14.45
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ uL. BłOgOSłaWIONegO CZeSłaWa 66, lokal 
nr I, parter, pow. 47,21 m2 + piwnica: 5,54 m2,  
4 pomieszczenia, WC
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 600,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 16 maja 2016 r. od godz. 14.15 
do 14.25
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ uL. kORCZOka 51, garaż nr 1, parter,  
pow. 16,51 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 8800,00 zł
Wadium: 500,00 zł
Termin oględzin: 13 maja 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gliwicach na 
wschód od ul. Pszczyńskiej, o łącznej powierzchni 2,2759 ha, 
obejmującej 
• działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 

538/2 i 538/3, obr. Ligota Zabrska, kW  
nr gL1g/00038761/4.

Termin przetargu: 25 maja 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 10 858 700,00 zł
Wadium: 1 085 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności niezabudowanej części nierucho-
mości, położonej przy ul. Żeromskiego w Gliwi-
cach, o powierzchni 0,2343 ha, oznaczonej jako 
• działka nr 1325/2, obr. Sośnica, kW  

nr gL1g/00001426/6.
Termin przetargu: 31 maja 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 277 200,00 zł
* Cena zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 
1054 z późn. zm.). 
Wadium: 27 800,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 25 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
zabudowanej części nieruchomości obejmującej 
• działkę nr 1493/2 obręb Sośnica, przy ul. Żerom-

skiego 48 w gliwicach, o powierzchni 0,0461 ha, 
kW nr gL1g/00046196/1.

Termin przetargu: 31 maja 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 154 000,00 zł
*Sprzedaż zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług – (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 
1054 z późn. zm.).
Wadium: 15 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
II Rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprze-
daż prawa własności nieruchomości zabudowanej, obejmującej 
• działkę nr 1327 obręb Sośnica, o powierzch-

ni 0,4187 ha, położonej przy ul. Sikorskiego 58  
w gliwicach, zapisanej w kW nr gL1g/00020177/4.

Termin rokowań: 31 maja 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 684 500,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (t.j. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 
z późn. zm.) nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. 
Zaliczka: 68 500,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w 
przypadku uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).

Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki: 
25 maja 2016 r.

-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie 
wieczyste gruntu z jednoczesną sprzedażą prawa własności 
zabudowań. Przedmiotem przetargu są działki położone w Gli-
wicach oznaczone nr:
• 69 obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzow-

skiej, o pow. 0,4706 ha, kW gL1g/00041447/1,
• 70 obręb Żorek, położona przy ul. Chorzowskiej 103,  

o pow. 0,6357 ha, kW gL1g/00086530/7,
• 395/2 obręb Żorek, o pow. 1,0077 ha,  

kW gL1g00086530/7,
• 73 obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzow-

skiej, o pow. 0,0076 ha, kW gL1g/00012308/3,
• 74 obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzow-

skiej, o pow. 0,0014 ha, kW gL1g/00032053/6,
• 22/7 obręb Żorek, położona na płn. od 

ul. Chorzowskiej, o pow. 0,7109 ha, kW 
gL1g/00031718/9.

łączna powierzchnia gruntu 2,8339 ha
Termin przetargu: 17 maja 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości netto: 4 793 000,00 zł
Cena zbycia zostanie wyliczona z wylicytowanej wartości prawa 
własności gruntu i budynków za pomocą proporcji z ceny ustalonej  
w przetargu tj. 65,72% ceny - wartość gruntu i 34,28% - wartość 
budynków.
I opłata z tyt. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wynosi 
25% prawa własności gruntu brutto (po wylicytowaniu ceny 
zostanie doliczony 23% VaT).
Sprzedaż budynków zwolniona z opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 
10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Wadium: 480 000,00 zł

-------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości obejmującej niezabudowaną 
• działkę nr 607/2, obręb kłodnica, kW 

gL1g/00032306/5.
Termin przetargu: 24 maja 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 1 572 000,00 zł
* Podana cena jest cena brutto i zawiera podatek VAT w wyso-
kości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054).
Wadium: 157 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice obejmującej 
• działkę nr 704 o powierzchni 148 m2 oraz działkę 

705/2 o powierzchni 55 m2, obręb Podlesie, 
przy ul. aleksandra Skowrońskiego w gliwicach,  
kW nr gL1g/00020756/7.

Termin przetargu: 8 czerwca 2016 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 30 000,00 zł
*Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem od 
towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Wadium: 3000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 czerwca 2016 r.

NIerUcHoMoŚcI Na SprZeDaŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nierucho-
mości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta gliwice, których organizatorem jest  
Wydział gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w gliwicach

http://www.zgm-gliwice.pl
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