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160 najlepszych lekkoatletów zmagało się w niedzielę w Gliwicach. Kibice
obecni na międzynarodowym I Grand Prix Gliwic w Lekkiej Atletyce nie
zawiedli się w swoich oczekiwaniach. Najlepszy tegoroczny wynik na świecie uzyskał przy Syriusza młociarz Wojciech Nowicki, a minima PZLA na
sierpniowe Mistrzostwa Europy w Berlinie wywalczyły m.in. biegaczki Anna
Sabat (800 metrów) i Patrycja Wyciszkiewicz (200 metrów). Gliwicka bieżnia
dosłownie poniosła startujących!

>>19

druga strona w obiektywie
Z książką wszędzie wygodnie!

„Jak nie czytam, jak czytam” to ogólnopolska akcja, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 8 czerwca o 10.00 uczniowie z całej Polski czytali – bez przymusu,
każdy to, na co miał ochotę, tam, gdzie miał ochotę. Młodzież z ZSO nr 8 czytała na arenie lekkoatletycznej. Świetny pomysł! (fot. M. Baranowski)

To był świetny koncert

Akrobatyczne talenty

Mandee, Maria Mathea i megapopularny C-BooL przejęli 9 czerwca stery gliwickiej
maszyny do świata przemysłu i zagrali na finale Industriady 2018. To był koncert
pełen mocy! Publiczność pod Radiostacją bawiła się znakomicie. Przed wieczorną
imprezą odbył się piknik z mnóstwem przemysłowych atrakcji i pasjonujące
warsztaty. Do zobaczenia w przyszłym roku! (fot. M. Baranowski)

Małe gimnastyczki z całej Polski zaprezentowały swoje umiejętności podczas
II ogólnopolskich zawodów w gimnastyce artystycznej KIDS CHALLENGE. W turnieju wystartowało około 160 zawodniczek, m.in. z Wrocławia, Łodzi, Katowic,
Kalisza, Warszawy i oczywiście z Gliwic. Impreza pod patronatem Prezydenta
Miasta Gliwice odbyła się 9 czerwca w hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach
przy ul. Sikorskiego 132. (fot. A. Ziaja)

10 lat na scenie

Wyjątkowa wyprawa, wyjątkowe dzieciaki!

Gliwicki zespół Negev 15 czerwca będzie obchodził 10 urodziny. W Centrum Kultury
Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85) o godz. 19.00 zaplanowano bardzo energetyczny koncert. Negev wykonuje tradycyjne pieśni i melodie żydowskie, które porywają publiczność do wspólnej zabawy. Usłyszymy znane przeboje („Miasteczko Bełz”,
„Rebeka”), piosenki z musicalu „Skrzypek na dachu”, a także utwory do słów Agnieszki
Osieckiej, Jacka Cygana czy Wojciecha Młynarskiego. (fot. materiały organizatora)

Dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Sośnicy mają za sobą spektakularną wyprawę
rowerową do Międzyzdrojów. 700 kilometrów przejechanych w 9 dni to świetny
wynik! Swoim wyczynem uczniowie chcieli zwrócić uwagę na problem, z którym
na co dzień w Polsce walczy blisko 30 tys. osób zmagających ze spektrum autyzmu.
Koordynatorem akcji była Anna Guzek, nauczyciel w SP nr 21 i opiekun istniejącego
od 2014 r. „Klubu 80 Rowerów”. (fot. SP nr 21)
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zdrowie

fot. archiwum Vito-Med

Udaru zawiesić się nie da

Prywatny szpital Vito-Med przy ul. Radiowej zawiesił z końcem maja działalność oddziału neurologicznego i udarowego,
jedynego takiego oddziału w mieście ratującego zdrowie i życie mieszkańców Gliwic i powiatu. To efekt braku zagwarantowanego kontraktu z NFZ na szpitalną internę i izbę przyjęć. Pacjenci w stanie zagrożenia życia przekierowywani są do innych
okolicznych oddziałów neurologicznych. Najbliższy – w Zabrzu – odmówił już jednak dalszych przyjęć.
Przypomnijmy, że to kończący się 30
czerwca, aneksowany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na szpitalną internę i izbę przyjęć spowodowały
problemy kadrowe w prywatnej spółce
Vito-Med. Konsekwencją było zgłoszenie
przez prywatny szpital do NFZ czasowego
zawieszenia działalności oddziału neurologii i udarów (między 31 maja a 15 lipca).
Sęk w tym, że udarów u ludzi zawiesić
się nie da. O skuteczności ich leczenia
decyduje czas.

domiła pisemnie Lekarza Koordynatora
Ratownictwa Medycznego przy Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, że
jest przepełniona i nie jest w stanie przyjmować kolejnych chorych. Pacjenci muszą
być przekierowywani do innych okolicznych
placówek, ale i tam liczba dostępnych łóżek
jest ograniczona.

Ratunkiem kontrakt z NFZ
Prywatny szpital z ul. Radiowej powinien
jak najszybciej otrzymać kolejny kontrakt
w ramach dodatkowych konkursów dla
szpitali znajdujących się poza siecią, zapowiedzianych w maju przez dyrektora
sląskiego oddziału NFZ w obecności wo-

jewody śląskiego. Chodzi o kontrakt na
szpitalną internę i izbę przyjęć, niezbędny
dla dalszego funkcjonowania oddziału
neurologii i udarów w Gliwicach.

Światło w tunelu już się pojawiło.
Na stronie NFZ zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu
w trybie rokowań w sprawie
zawarcia umowy na internę.
Rozstrzygnięcie ma nastąpić do 15 czerwca. Rozpisano też konkurs ofert na szpitalną izbę przyjęć, z rozstrzygnięciem 18
czerwca.

fot. archiwum UM Gliwice

Najlepsze szpitale rozpoczynają leczenie
pacjenta udarowego w ciągu pół godziny
od przyjazdu karetki. To możliwe jest jednak
tylko wtedy, gdy sprawnie działają wszystkie elementy systemu opieki. Co się dzieje,
gdy pacjent po udarze traci cenny czas na
diagnostykę, będąc odsyłanym od Sasa do
lasa? Odpowiedź nasuwa się sama.
W niecały tydzień po zawieszeniu działalności oddziału neurologicznego i udarowego w prywatnym gliwickim Vito-Medzie,
„udarówka” w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu powia-

W marcu, gdy Vito-Med alarmował w kwestii
kończących się umów na dalsze funkcjonowanie newralgicznych oddziałów szpitala,
miasto podjęło się próby ratowania tej
prywatnej placówki. W konsekwencji doprowadziło to do spotkania w śląskim oddziale
NFZ-u prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza z Jerzym Szafranowiczem, dyrektorem
ŚOW NFZ, a następnie trzymiesięcznego
aneksowania dwóch umów Vito-Medu – na
internę i izbę przyjęć.
(kik)

Diamenty z „4”
Sześć pielęgniarek pracujących na co dzień w Szpitalu Miejskim nr 4
zostało nagrodzonych statuetkami „Diamentowego Czepka”. Prestiżowe
wyróżnienia samorządu pielęgniarek i położnych wręczono 7 czerwca
podczas uroczystej gali w Chorzowskim Teatrze Rozrywki.

Mowa o Elżbiecie Bańkowskiej, Genowefie Krakowskiej, Joannie Leszczyńskiej-Szwale, Danucie Ogan, Marioli
Rohn i Jolancie Tomsi – pielęgniarkach
z gliwickiego Szpitala Miejskiego nr 4,

które nagrodzono za wieloletnie poświęcenie, zaangażowanie oraz pasję.
– Pielęgniarka i położna może otrzymać
„Diamentowy Czepek” tylko raz w życiu.
Przyznanie tej nagrody oznacza, że wyróżniona osoba nie tylko sumiennie podchodzi
do swoich obowiązków, ale wybitnie odznacza się na wielu polach zawodowych. To
ogromne wyróżnienie dla naszego szpitala
– podkreśla Renata Bryła, prezes Szpitala
Miejskiego nr 4. 
(kik)
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fot. Szpital Miejski nr 4

Wykonują swoją pracę wzorowo i odpowiedzialnie. Mają doświadczenie
i wielką wiedzę. Traktują pacjenta
z należytą godnością i szacunkiem,
okazując troskę, pełne zrozumienie
i wsparcie.

Od lewej: Katarzyna Boho (odebrała „Diamentowy Czepek” w imieniu Genowefy
Krakowskiej), Jolanta Tomsia, Danuta Ogan, Renata Bryła (prezes zarządu szpitala),
Mariola Rohn, Joanna Leszczyńska-Szwala, Elżbieta Bańkowska
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aktualności

Kino Plenerowe.
Czas start!
1 lipca
plac pod Areną Gliwice

Zambezia
La La Land

8 lipca
plac Grunwaldzki

Balerina
Szef

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

15 lipca

Łabędy

Rock dog. Pies ma
głos!
Boska Florence

22 lipca

Lato, leżaki i największe filmowe hity – brzmi jak przepis na idealną niedzielę, prawda? 1 lipca startuje
Letnie Kino Plenerowe. O godz. 18.00 zostanie wyświetlony film dla dzieci, a o godz. 20.00 dla dorosłych
widzów. I tak co tydzień, aż do 26 sierpnia. Miasto Gliwice zaprasza!
Pierwsze spotkanie kinomanów zaplanowano przy Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50).
1 lipca dzieciaki trafią do serca Afryki, a dorośli
na wzgórza Hollywood – w programie Letniego Kina Plenerowego jest film animowany
„Zambezia” i kasowy hit z Ryanem Goslingiem i Emmą Stone, „La La Land”.

W następnych tygodniach Letnie
Kino Plenerowe pojawi się przy Radiostacji, na placu Grunwaldzkim,
a także na os. Obrońców Pokoju,
w Łabędach i Sośnicy. W planach są
takie przeboje jak „Boska Florence”
z kapitalną Meryl Streep, znakomity

plac Grunwaldzki

Riko prawie bocian
Młodość

polski dramat z Andrzejem Chyrą „Carte
blanche” czy bajka „Robinson Crusoe”.

29 lipca

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie kultura.gliwice.eu.
Wstęp na wszystkie seanse jest wolny.

(mm)

Chłopiec i świat
Facet na miarę

Sośnica

Kierowcy, uwaga na remonty!

Na gliwickich ulicach trwają remonty. Liftingowi poddawana jest ul. Waliszewskiego, budowa ronda turbinowego weszła w kolejny etap,
rozpoczynają się prace na węźle DK 88 przy ul. Chorzowskiej. Z jakimi zmianami muszą liczyć się kierowcy?

4

Remont
ul. Waliszewskiego potrwa do września
Trwają również prace przy budowie ronda turbinowego przy
ul. Bojkowskiej. Dwupasmowe
rondo powinno być gotowe na
przełomie drugiego i trzeciego
kwartału tego roku. To pierwszy
etap realizacji południowej obwodnicy miasta, która połączy węzeł
autostradowy Gliwice Sośnica
z ul. Bojkowską. Przy okazji budowy ronda przebudowano 200-metrowy fragment ul. Bojkowskiej.

Obecnie ruch pojazdów został
przeniesiony na wybudowaną
część ronda. Na nowym odcinku
drogi i rondzie kierowcy mogą poruszać się w obu kierunkach, zgodnie z ustawionym oznakowaniem
tymczasowym. Przedsięwzięcie
jest finansowane ze środków
budżetu miasta. Realizuje je wyłonione w przetargu PRUiM z Gliwic. Szacowany koszt budowy to
ok. 6 mln zł.

W tym roku ZDM zakończył już
remonty ulic i chodników przy
ul. Malinowskiego, Jowisza, Kunickiego, Wawelskiej, Boh. Getta
Warszawskiego, Kosmonautów
i Libelta. W toku są prace przy
ul. Róży Luksemburg, Paderew-

skiego i Rolników. Do końca roku
ZDM planuje jeszcze wykonanie
remontów przy ul. Małej, Sadowej, Przyszłości, Domańskiego,
Źródlanej, Lekarskiej, Dworcowej,
św. Wojciecha, Świętojańskiej,
Daszyńskiego, Rybnickiej, Jałowcowej, Jagodowej, Piekarskiej oraz
Frezji i Traktorzystów.
(mf)

Rondo przy ul. Bojkowskiej ma być
gotowe na przełomie drugiego i trzeciego
kwartału tego roku
fot. M. Baranowski / archiwum UM

W czwartek 14 czerwca rozpoczną
się prace remontowe nad rzeką
Bytomką na węźle DK88 przy ul.
Chorzowskiej. Prace będą prowadzone etapami, przy zachowaniu
ruchu w obu kierunkach.

Realizacje i plany

fot. Google Street View

Rozpoczął się remont ul. Waliszewskiego. Ulica została zamknięta,
a objazdy będą obowiązywać
do września. Lifting przejdzie
nawierzchnia oraz chodniki, powstaną też nowe miejsca postojowe, a te już istniejące zostaną
uporządkowane. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, prace
powinny zakończyć się we wrześniu. Wykonawca inwestycji –
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów – deklaruje, że zapewni
mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji i prosi kierowców
o zwracanie uwagi na oznakowanie
tymczasowe. Inwestycja zostanie
zrealizowana w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
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z miasta

Rosłe i okazałe, a jednak chore
Często drzewa z pozoru wyglądające na zdrowe mają ukryte choroby. Osłabione rośliny podczas wichury łamią się i przewracają, stwarzając
bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców i pieszych. W ostatnim czasie było wiele takich przypadków.

W ubiegłym roku przewróciły się
drzewa w pasie drogowym ul. Zawiszy Czarnego i Łabędzkiej. Często
do takich sytuacji dochodziło też
w pasie drogowym ul. Toszeckiej,
szczególnie na odcinku lasu. Przewróciło się też drzewo przy ul.
Korfantego. ZDM, który ponosi
odpowiedzialność za stan dróg
i drzew rosnących w pasach drogowych, musi wówczas płacić często
duże odszkodowania. Pieniądze
i zniszczenie mienia to jedno, najgorsze jest jednak zagrożenie życia.
– Mając na uwadze, że utraty życia
ludzkiego nie zrekompensuje żadne
odszkodowanie, ZDM zawczasu
przeprowadza oględziny drzew
rosnących w pasach drogowych
i, w razie potrzeby, przygotowywane są wnioski do właściwych
organów o zezwolenie na ich
usunięcie – mówi Anna Gilner,
dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.

16 do wycinki
Na 16 klonach jesionolistnych
przy ul. Witkiewicza można
zobaczyć pomarańczowe krzyżyki, oznaczające drzewa do
wycinki. Zgodnie z oględzinami
posiadających odpowiednie
wykształcenie pracowników
ZDM, są to rośliny chore, które w trosce o bezpieczeństwo
użytkowników dróg powinny
być usunięte. Ostateczną decyzję o wycince, w uzgodnieniu
z Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska, wyda Marszałek
Województwa Śląskiego, który
wskaże jednocześnie lokalizacje
nasadzeń zastępczych i gatunki

roślin, które powinny zostać
posadzone.
Warto zauważyć, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przed wydaniem decyzji
każdorazowo dokonuje oględzin
drzew objętych wnioskami, mających zweryfikować zasadność
ich usunięcia. W przypadku gdy
nie stwierdzi tej zasadności,
odmawia wydania zezwolenia
na ich usunięcie.

Jeżeli zapadnie decyzja
o usunięciu, prowadzone
będą nasadzenia zastępcze.

– Nasadzenia zastępcze nie
zawsze są wykonywane bezpośrednio w miejscu po usuniętym
wcześniej drzewie, z uwagi na
korzenie, które pozostają w ziemi oraz niejednokrotnie istniejącą infrastrukturę podziemną
lub trójkąt widoczności. ZDM
realizuje nasadzenia zastępcze
w miejscach, w których jest
to możliwe – tłumaczy Anna
Gilner.

Odpowiednie drzewo
w odpowiednim miejscu
Rośliny sadzone w pasach
drogowych w Gliwicach są dobierane na podstawie wielkości

fot. M. Foltyn / UM Gliwice

W czerwcu 2017 r. jedno z drzew
rosnących w pasie ul. Witkiewicza zostało złamane na skutek
działań atmosferycznych. Wcześniej podobny los spotkał drzewa rosnące w pobliżu, w pasie
drogowym ul. Opolskiej. Oględziny przeprowadzone przez
posiadających odpowiednie
kwalifikacje pracowników ZDM
wykazały, że drzewa przy ul.
Witkiewicza są chore i obumierają. Konieczne jest usunięcie
szesnastu z nich.

i formy, wymagań dotyczących
wilgotności, zasobności gleby,
potrzeb świetlnych, przestrzennych i odporności na zasolenie.
Pozwoli to w przyszłości uniknąć
kolizji z zabudową, infrastrukturą techniczną oraz uzbrojeniem
podziemnym. W gęstej zabudowie miejskiej nie jest wskazane
sadzenie dużych drzew ze względu na niedoświetlenie mieszkań
i rozrastający się system korzeniowy, który niszczy infrastrukturę
i nawierzchnie. Bardzo często
interweniują sami mieszkańcy,
którzy proszą o wykonanie cięć
korekcyjnych. Małe drzewa
o gęstych koronach są częściej
zasiedlane przez drobne ptactwo.
Przy ulicach o mniejszym natężeniu ruchu lub w terenach
otwartych, ZDM sadzi rośliny
o nieco większych rozmiarach
korony i większych wymaganiach
siedliskowych, niż sadzone przy
ulicach o intensywnym ruchu
kołowym. Przykładem są pasy
zieleni przy zjeździe z DK 78
na ul. Okulickiego i szpaler lip
wzdłuż ul. Knurowskiej, gdzie
posadzono duże drzewa.

W ubiegłym roku ZDM
posadził w Gliwicach 421
drzew, ok. 4 tys. krzewów i 17 iglaków.


(mf)

Są wolne miejsca!
Gimnastyka w wodzie to świetna forma
aktywności fizycznej dla osób starszych:
wzmacnia mięśnie i nie obciąża stawów.
Jej dobroczynne skutki warto poznać na
bezpłatnych zajęciach z instruktorem,
organizowanych przez Miasto Gliwice.

Do zapisu niezbędny będzie adres zamieszkania, nr PESEL oraz nr telefonu uczestnika
zajęć. W przypadku zapisów przez pełnomocnika należy przygotować pełnomocnictwo. Liczba miejsc jest ograniczona. (mt)

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Jak informuje Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych UM, są jeszcze wolne miejsca
na zajęcia w okresie: lipiec–sierpień oraz
listopad–grudzień. Zainteresowani mogą

zapisać się za pośrednictwem aplikacji
znajdującej się na stronie aquaaerobik.
gliwice.eu, osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 24/2018 (904), 14 czerwca 2018

fot. E. Niewiarowska

Gliwiccy seniorzy są bardzo aktywni, także fizycznie. Z myślą o nich
w mieście od lat organizowane są zajęcia aqua aerobicu, na które
można się jeszcze zapisać.

Relaks
wśród zieleni

Startuje nowa wakacyjna akcja stymulująca umysł i ciało! Od
15 czerwca w parku Chopina będą odbywać się spotkania z treningami Tai Chi na trawie i z dobrą książką.
Tai Chi to forma ruchu przypominająca
powolny taniec. Integruje sztukę walki
i gimnastykę zdrowotną. Jest również
sposobem na rozluźnienie i uspokojenie umysłu. Właściwości relaksacyjne
może też mieć ciekawa, stymulująca
mózg książka, którą będzie można
znaleźć na stoisku czytelniczym przygotowanym przez Miejską Bibliotekę
Publiczną.
Uwaga! W przypadku niekorzystnej aury
zajęcia mogą zostać przesunięte na inny
termin.

Organizatorem bezpłatnych treningów
Tai Chi jest Miasto Gliwice.
(mt)

Pierwsze parkowe zajęcia zaplanowano na godz. 19.00. Spotkania
będą odbywały się do września,
zgodnie z harmonogramem:
• 15, 22, 27 czerwca,
• 4, 11 lipca,
• 1, 8, 22, 29 sierpnia,
• 1, 7 września.
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aktualności

– Tak wysokie miejsce Politechniki Śląskiej w najważniejszym rankingu szkół wyższych
w Polsce to wielki sukces
i efekt wytężonej pracy całego środowiska akademickiego
naszej uczelni oraz powód do
dumy dla wszystkich naszych
pracowników i studentów.
Z pewnością będziemy nadal
dynamicznie się rozwijać, wykorzystując nasz olbrzymi potencjał naukowy i dydaktyczny
– mówi prof. Arkadiusz Mężyk,
rektor Politechniki Śląskiej.

To kolejny rankingowy sukces
Politechniki Śląskiej w tym roku.
W Rankingu Studiów Inżynierskich
Perspektywy 2018, opublikowanym w ubiegłym miesiącu, łącznie 5 kierunków prowadzonych
na gliwickiej uczelni znalazło się
w czołówce w swoich kategoriach.

Dwa kierunki studiów
– inżynieria środowiska
na Wydziale Inżynierii
Środowiska i Energetyki
oraz logistyka na Wydziale
Organizacji i Zarządzania
– zostały ocenione jako
najlepsze w Polsce.

Na drugim miejscu uplasował się
transport na Wydziale Transportu, a na trzecim biotechnologia
prowadzona na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki
oraz elektrotechnika na Wydziale
Elektrycznym.
Ranking Szkół Wyższych Perspektywy publikowany jest już po raz
19. Składają się na niego cztery
zestawienia odzwierciedlające
różnorodność polskich uczelni:
ranking uczelni akademickich,
ranking uczelni niepublicznych
magisterskich, ranking państwowych wyższych szkół zawodowych, a także ranking kierunków
studiów. 
(kr)

Szukamy rękodzielników
Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas Jarmarku przy imprezie Festiwal
Miasta – Złota Rybka 2018, planowanej w dniach 8–9 września 2018 r. w parku
Chopina. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach.
Miasto zapewni zaplecze handlowe (domki handlowe o powierzchni ok. 6 m2).
Handlowcy będą zobowiązani
do uiszczenia opłaty targowej,
zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie Gliwic (Uchwała
Rady Miejskiej w Gliwicach nr
XVII/432/2016 z 16 czerwca
2016 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej
oraz określenia wysokości stawek
dziennych opłaty targowe) z następującymi zastrzeżeniami:

• sprzedaż będzie prowadzona
w dniach i godzinach wskazanych przez Organizatora,
• sprzedaż będzie prowadzona
wyłącznie w miejscu wskazanym przez Organizatora (nie ma
możliwości ustawienia dodatkowych stoisk bądź punktów
handlowych w parku i jego
najbliższej okolicy),
• sprzedaż będzie prowadzona
wyłącznie w domkach zapewnionych przez Organizatora
(nie będzie możliwości ustawienia dodatkowych, samodzielnych stoisk).

Preferowane są stoiska o charakterze rękodzielniczym, w których
prowadzona będzie sprzedaż
m.in. takiego asortymentu jak:
ceramika artystyczna, zabawki,
wyroby regionalne, pamiątki,
ozdoby, rękodzieło.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania
wyboru wystawców i odrzucenia części zgłoszeń.
Zgłoszenia można przesyłać do 25
lipca 2018 r. za pośrednictwem
poczty e-mail na adres: promocja@biblioteka.gliwice.pl.
W zgłoszeniu należy wpisać
dane kontaktowe osoby/firmy
oraz wskazać charakter prowadzonej działalności. Ostateczna
decyzja dotycząca kwalifikacji
zostanie podjęta do 10 sierpnia
2018 r.

(MBP)
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W maju korzystaliśmy z Gliwickiego Roweru Miejskiego 15 902 razy. To o 562 wypożyczenia więcej
niż w kwietniu. Wniosek jest oczywisty – gliwiczanie
kochają rower miejski i nie wahają się go użyć!
15 902 razy wypożyczyliśmy
w maju rower miejski. Do systemu dołączyło w tym czasie
1458 nowych użytkowników.
Jest nas już 10 801.
Firma Nextbike, operator GRM,
podała kolejne dane dotyczące
systemu rowerów miejskich.
Wynika z nich, że od 1 do 31
maja skorzystano z niego niemal
16 tys. razy. To o 3 189 wypożyczeń więcej niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku! Przybyło też nowych użytkowników
– w maju do systemu dołączyło
1 458 nowych miłośników gliwickich jednośladów. Najwięcej

wypożyczeń – 774 – odnotowano 13 maja. Jeździmy dalej!
Uwaga! Aby dołączyć do systemu, wystarczy zarejestrować
się na stronie internetowej
www.gliwickirower.pl lub przy
terminalu i zasilić swoje konto
kwotą 10 zł. Rowery można
wypożyczać poprzez terminal,
który znajduje się przy każdej
stacji lub korzystając z aplikacji
Nextbike na telefony komórkowe. Pierwsze 15 minut
każdego wypożyczenia jest
darmowe. Sezon Gliwickiego
Roweru Miejskiego potrwa do
końca listopada.
(mf)

Jest zabawa
Najmłodsi mieszkańcy Czechowic mają powód do
radości. Plac zabaw przy ul. Nad Łąkami został doposażony w nowe urządzenia. Dzieci świetnie bawią się
na dodatkowej huśtawce i zjeżdżalni, wypatrują też
przygód, bujając się w bocianim gnieździe.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
doposażył plac zabaw przy ul.
Nad Łąkami w Czechowicach.
Do dyspozycji bawiących się
tam dzieci oddano huśtawkę
dla maluchów, huśtawkę bocianie gniazdo oraz urządzenie
wielofunkcyjne złożone m.in.
ze zjeżdżalni, drabinek i ścianki wspinaczkowej. Plac zyskał
również ogrodzenie.

To nie jedyny nowy plac zabaw
w Gliwicach. Z początkiem
czerwca MZUK oddał do użytku
mieszkańców plac zabaw w parku Chrobrego. Końcowy efekt
modernizacji parku poznamy do
końca czerwca. Koszt modernizacji całego parku wyniesie
około 7,8 mln zł. Z miejskiego
budżetu na ten cel zostanie
wydane ok. 6,5 mln zł, a ponad
1,3 mln zł będzie pochodziło ze
środków unijnych.
(mf)
fot. materiały MZUK

W tegorocznym Rankingu
Szkół Wyższych Perspektywy
2018 gliwicka uczelnia znalazła się w pierwszej dziesiątce
najlepszych szkół wyższych
i na 4. miejscu wśród uczelni
technicznych. To znaczący
awans w stosunku do lat poprzednich. Skok jakościowy
oraz dynamiczny rozwój Politechniki Śląskiej wyjątkowo
doceniła w tym roku kapituła
rankingu, która przyznała
uczelni nagrodę specjalną –
AWANS 2018.

fot. T. Zakrzewski

Politechnika Śląska znalazła się na 4. miejscu wśród uczelni technicznych oraz na
9. miejscu wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych
Perspektywy 2018! Gliwicka uczelnia uzyskała znacznie lepszy wynik, niż w roku
ubiegłym i zdobyła nagrodę specjalną AWANS 2018.

fot. UM Gliwice

Mamy jedną z najlepszych
uczelni w Polsce

Inwestycja w Czechowicach
kosztowała 87 330 zł

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 24/2018 (904), 14 czerwca 2018

kultura

Po jedenaste: sztuka

CO? GDZIE? KIEDY?

11. Gliwicka ArtNoc zbliża się wielkimi krokami. 16 czerwca tajemniczy różowy kot
zaprowadzi nas do świata sztuki. Miejskie galerie będą otwarte do późnych godzin nocnych. Warto je zwiedzić – na artystycznej mapie miasta jest kilkadziesiąt miejsc, które
przygotowały specjalne atrakcje.

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Serce ArtNocy będzie biło na
Rynku, gdzie między godz. 14.00
a 20.00 stanie punkt informacyjny. Przy akompaniamencie gliwickich muzyków będzie można
posztrykować, namalować obraz
na foliowym ekranie albo zrobić

kota z gliny. Młodzi adepci sztuk
pięknych powinni zajrzeć do Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach (ul. Barlickiego 3), gdzie
mogą wziąć udział w wystawie
i akcji fotograficznej inspirowanej
sztuką Marcela Duchampa, wykonać broszkę, a nawet... rozłożyć
karabin! Warsztat Miejski zaprasza
majsterkowiczów na al. Przyjaźni – będą tam tworzyć instalacje
świetlne i roślinne. W kinie Amok
(ul. Dolnych Wałów 3) zostanie
pokazany film dokumentalny „Caravaggio – dusza i krew”, na temat
jednego z najbardziej tajemniczych
malarzy w historii.
Jeżeli chcecie spróbować scrapbookingu (albo jeszcze nie wiecie,
co to jest), zajrzyjcie do galerii Na6
(ul. Matejki 6), gdzie będzie można
pobawić się aparatem do fotografii
natychmiastowej. Miłośnicy komiksów znajdą coś dla siebie w Cen-

trum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6), a w Stacji
Artystycznej Rynek (Rynek 4–5)
zaplanowano warsztaty taneczne
w gorącym, kubańskim rytmie.
Pełny program imprezy jest dostępny na stronie gliwickaartnoc.pl.
Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice i koordynowany przez Stowarzyszenie Melina.

(mm)

Lao Che wystąpi w Gliwicach z koncertem promującym najnowszą płytę zespołu – „Wiedzę
o Społeczeństwie”. 17 czerwca muzycy wystąpią w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”.
koncertu z cyklu „Alternative Nights
in Gliwice” jest Stowarzyszenie GTW,

a Miasto Gliwice dofinansowuje
projekt. 
(mm)

Lao Che

Zaciekawieni? Spotkajcie się z chłopakami z Lao Che na koncercie
w CKS „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)
17 czerwca. Impreza rozpocznie się
o godz. 19.00. Bilety w przedsprzedaży można kupić między innymi
w kasie „Mrowiska”. Organizatorem

■■ godz. 15.00: spotkanie autorskie z Hanną Krall z cyklu „Książki Pamięci”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 17.00: spotkanie autorskie z Martą Matyszczak, Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Czwartaków 18)
■■ godz. 17.00–20.00: „Twórczość codzienna – Przełamywanie schematów” – warsztaty, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 18.30: „Dybuk” – seans filmowy, kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 19.00: warsztaty Tai Chi w ramach Gliwickich
spotkań na trawie, park Chopina
■■ godz. 19.00: Negev – koncert muzyki żydowskiej, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

sobota 16 czerwca

■■ godz. 11.30 i 13.30: „Średniowieczne iluminacje” –
warsztaty z cyklu „Od jaskini do salonu. Wędrówka
po sztuce i jej epokach”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 12.00: „Życie przechowane. Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie II wojny światowej” – oprowadzanie
kuratorskie, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich
(ul. Poniatowskiego 14)
■■ od godz. 14.00: ArtNoc
■■ godz. 15.00: „Wytrwałość” – seans w ramach przeglądu „Żydowskie Motywy”, Dom Pamięci Żydów
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 16.00: „Kościuszko – artysta” – wykład prof.
Waldemara Okonia z cyklu „Artefakty z Niepodległą”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 18.15: „Caravaggio – dusza i krew” – seans
z cyklu „Sztuka na ekranie”, kino Amok (ul. Dolnych
Wałów 3)

fot. M. Klinger

niedziela 17 czerwca

To skarbnica historii!

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Dawny żydowski dom przedpogrzebowy przy ul. Poniatowskiego, obecnie Dom Pamięci
Żydów Górnośląskich – oddział Muzeum w Gliwicach, to jeden z najcenniejszych zabytków
w mieście. Jego historię będzie można poznać sięgając po książkę Bożeny Kubit.
Premierę najnowszego wydawnictwa Muzeum w Gliwicach zaplanowano na 21 czerwca o godz. 18.00
w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. „Max Fleischer i jego dzieło.
Historia żydowskiego cmentarza
i domu przedpogrzebowego w Gliwicach” to dzieje cennego obiektu
w pigułce. Przechadzając się po
odrestaurowanym domu przedpogrzebowym, trudno uwierzyć, że do
niedawna był w opłakanym stanie.
Obiekt został ocalony przez Miasto
Gliwice, które zainwestowało w generalny remont prawie 6,5 mln zł.

■■ godz. 12.00: „Barwny świat wielu form – szkło artystyczne i użytkowe z huty w Ząbkowicach” – oprowadzanie kuratorskie w ramach Muzealnego Uniwersytetu III Wieku, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów
8a)
■■ godz. 12.30: „Pozycja obowiązkowa” – Seans Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 16.30–18.00: warsztaty origami, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

piątek 15 czerwca

Muzyczna lekcja WOS-u
Na najnowszym krążku Spięty i spółka nawiązują do kilku gatunków
muzycznych, z muzyką rozrywkową lat osiemdziesiątych na czele.
Mocną stroną zespołu są przenikliwe
teksty. Narratorami w tej muzycznej
opowieści o ludzkich perypetiach są
człowiek, Polak i ziemianin.

czwartek 14 czerwca
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Architektem żydowskiego domu
oczyszczenia był Max Fleischer,
jeden z najważniejszych twórców synagog w przedwojennej
Europie. Podczas uroczystości
otwarcia miał powiedzieć, że
dom przedpogrzebowy zaprojektował „gminie na chwałę,
a miastu na ozdobę”. Budynek
jest symetryczny, ma jedną kondygnację i trzy nawy. Wszystkie
części budowli pokrywa spadzisty
dach, a w oknach znajdują się
wielobarwne witraże z motywami Gwiazdy Dawida.
(mm)

■■ godz. 11.00–15.00: społeczne sprzątanie żydowskiego cmentarza przy ul. Na Piasku w Gliwicach
■■ godz. 12.00: Zespół Muzyki Salonowej Eleganza –
koncert muzyki poważnej z cyklu „Otwarty Salon
Muzyczny”, skwer Bottrop
■■ godz. 16.00: Wieczór z Romami, park Chopina
■■ godz. 19.00: Lao Che – koncert muzyki rockowej
z cyklu „Alternative Nights in Gliwice”, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

poniedziałek 18 czerwca

■■ godz. 18.00: „Kattowitz/Katowice” – wykład dr Aleksandry Namysło z cyklu „Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

wtorek 19 czerwca

■■ godz. 12.30: „Zimna wojna” – Seans Seniora, kino
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 13.00: „Oblicza miasta” – wernisaż wystawy,
Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach (ul. Barlickiego 3)
■■ godz. 17.30–19.00: „Improwizacja” – warsztaty taneczno-teatralne, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek
4–5)
■■ godz. 19.00–20.00: warsztaty relaksacyjne, Stacja
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

kultura.gliwice.eu
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Edukacja

Gliwek uczy ekologii

Młodzi poligloci
fot. materiały SP nr 2

Dlaczego segregacja jest taka ważna? I co zrobić z 360. kilogramami śmieci różnego
typu, które każdy z nas wytwarza w ciągu zaledwie jednego roku? Tego właśnie
dowiedzieli się uczniowie gliwickich podstawówek w czasie miejskiego konkursu
„Segreguj odpady, przyroda sama nie da rady”.
Półfinał już za nami. Jego głównym bohaterem był symbol
naszego miasta – gliwicki lew,
a dokładniej Lew Gliwek.

Dzieci z ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem
podeszły do półfinału, który

O tym, że warto znać wiele języków, nie trzeba w obecnych czasach nikogo przekonywać. Dobrze o tym wiedzą
także uczniowie gliwickich szkół podstawowych, którzy
korzystają z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka
francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego.

fot. S. Michałuszek

Na potrzeby kampanii i konkursu wykonane zostały pluszowe
maskotki Gliwka, które otrzymali
wszyscy uczestnicy półfinału.
Do eliminacji przystąpiły ponad
3 tysiące uczniów klas 1–3 z 21
gliwickich szkół podstawowych.
Do kolejnego etapu przeszło
75 uczestników z najlepszymi
wynikami.

dzięki uprzejmości gospodarzy – Górnośląskiego Centrum
Edukacyjnego w Gliwicach – był
dla nich niezwykle emocjonującą przygodą. Uczniowie

5 czerwca finałowa trzydziestka stawiła czoło kolejnym wyzwaniom w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 12.
22 czerwca 10 najlepszych wraz
ze świadectwem szkolnym odbierze zasłużone nagrody.

Zajęcia prowadzone są przez
studentki Kolegium Nauk
Społecznych i Filologii Obcych
Politechniki Śląskiej. Opiekę
metodyczną sprawuje pani
Elżbieta Kempny – pracownik
Politechniki Śląskiej i koordynator projektu. Zajęcia różnią
się od tradycyjnych lekcji. To
nauka przez zabawę – nie ma
ocen, sprawdzianów czy kartkówek. Wszystko to sprawia,
że uczniowie z przyjemnością
w nich uczestniczą.

Koordynatorem konkursu jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
12 oraz Wydział Przedsięwzięć
Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Gliwicach. 
(ed)

W kończącym się roku szkolnym
w projekcie wzięło udział 5 szkół:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wilczym Gardle, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana III Sobieskiego,
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ze-

i kadra GCE przygotowali dla
uczestników konkursu zajęcia
w laboratoriach chemicznych
i dopilnowali, by dzieciaki zjadły drugie śniadanie.

spole Szkół Ogólnokształcących
nr 4 im. Piastów Śląskich, Szkoła
Podstawowa nr 23 w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 5
im. Armii Krajowej oraz Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów
Polskich.
– Program „Młodzi Poligloci”
to kolejny projekt edukacyjny
realizowany dla dzieci jako
oferta zajęć pozalekcyjnych
w gliwickich szkołach. Mamy
nadzieję, że będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym i obejmie większą liczbę
uczniów gliwickich szkół – mówi
Mariusz Kucharz, naczelnik
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
(kr)

W szkole po szkole, czyli co robić po lekcjach
Nie samą nauką dziecko żyje, a czas spędzony w szkole również po lekcjach może być bardzo pożyteczny dla młodych odkrywców. Warto
zapoznać się z ofertą zajęć pozalekcyjnych, oferowanych przez poszczególne placówki. Na jednych dzieci uzyskują pomoc w przyswojeniu
trudnych partii materiału. Na innych – rozwijają kreatywność, poszerzają horyzonty, ćwiczą zdolności manualne czy artystyczne. W tym
numerze podpowiadamy, czym można zająć się po lekcjach w Ostropie i Wilczym Gardle.

8

Erasmus w SP nr 2 w Wilczym Gardle
aktualnych potrzeb szkoły i dzieci.
Wiosną na przykład wykonywane
są potrawy z wykorzystaniem nowalijek, a w grudniu w pracowni
unosi się zapach przypraw korzennych i pieczonych pierników.
Uczestnicy poznają także zasady
higieny w kuchni i przy stole oraz
bezpieczeństwa w posługiwaniu
się sprzętem kuchennym.
Program kółka wpisuje się
w edukację w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych
u uczniów. Dodatkowo, w ra-

mach projektu edukacyjnego
realizowanego przez klasy piąte
,,Trzymaj formę”, dzieci zdobywają umiejętność czytania etykiet na produktach i obliczania
ich kalorii.
W sąsiedniej dzielnicy, w Wilczym
Gardle, przy ulicy Goździkowej,
funkcjonuje Szkoła Podstawowa
nr 2. W ramach zajęć pozalekcyjnych trwa tam dwuletni projekt
Erasmus+ „Learning with the
Arts”. Ma on zgłębić wiedzę
uczniów o innych europejskich

Nauczanie wzbogacone jest szeroko rozumianymi działaniami
artystycznymi, takimi jak teatr,
muzyka czy sztuki wizualne.
Szkoła gościła również delegacje z 7 zaprzyjaźnionych krajów.
– Zgodnie z ogólnymi założeniami projektu, podczas spotkania
w SP nr 2 nasi goście poznawali
nasz kraj poprzez kontakt ze
sztuką polską i przez uczestnic-

two w różnego rodzaju działaniach artystycznych – wymienia
koordynator projektu, Magdalena Szyszka-Stasiak.
To tylko niektóre z długiej listy
zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkoły. Warto się
zapoznać z ofertą placówek
w najbliższej okolicy, bo to właśnie one – poza tradycyjnymi
lekcjami – pozwalają dzieciom
najlepiej rozwijać pasje, zainteresowania i umiejętności.  (kr)

fot. materiały SP nr 3

Uczniowie uczestniczący w zajęciach kółka kulinarnego mogą
w praktyce wykazać się swoimi
umiejętnościami, rozwijać talenty
gastronomiczne i zainteresowania. Tematyka jest urozmaicona
i dostosowana do pór roku czy

krajach i zmotywować ich do
nauki języków obcych.
fot. materiały SP nr 2

W Ostropie działa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka.
Oferta zajęć pozalekcyjnych
w tym miejscu jest bardzo zróżnicowana. Od lat działa tam
Klub Bezpieczna Łapa. Spotkania
uczą wrażliwości na los zwierząt,
zarówno tych żyjących z człowiekiem, jak i tych na wolności.
– Podczas zajęć rozmawiamy
z uczniami o zwierzętach i ich potrzebach, czytamy książki z serii
„Zaopiekuj się mną”. Organizujemy doroczną zbiórkę żywności
i akcesoriów dla psów i kotów,
które następnie przekazujemy
m.in. do schroniska – mówi Iga
Gębarowska, opiekunka grupy.

Prace na konkurs o ochronie danych
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Jak i na co głosować?

Trwa głosowanie na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Mieszkańcy mogą oddać swój głos na to zadanie, na którego realizacji najbardziej im zależy.
Ostateczną listę inicjatyw skierowanych do czerwcowego głosowania w ramach GBO 2019 można
znaleźć na stronie Gliwice.eu w zakładce GLIWICKI
BUDŻET OBYWATELSKI. Głosowanie potrwa do
25 czerwca.
Na realizację zadań jednorocznych w Gliwicach
przeznaczono kwotę 6 mln zł. To o półtora miliona
więcej niż w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Jeśli mieszkańcy 21 osiedli zmobilizują się i aktywnie
wezmą udział w głosowaniu, to przedsięwzięcia, które
uzyskają największe poparcie, będą miały szanse na
wykonanie w przyszłym roku. O czym warto pamiętać?
Przede wszystkim sprawdźmy, ile osób będzie musiało
oddać głos na zadania dla wybranego osiedla, żeby wyniki głosowania zostały uznane w tym roku za wiążące.
No i oczywiście zachęćmy rodzinę, znajomych oraz sąsiadów do włączenia się w tę inicjatywę! Im więcej osób
się zaangażuje, tym większa szansa, że wskazane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane.
Chcecie współdecydować, na co zostaną wydane
pieniądze w ramach GBO 2019? Weźcie udział w głosowaniu!

4–25 czerwca
CZAS NA GŁOSOWANIE!

KTO?

Na zadania jednoroczne może głosować
każdy mieszkaniec Gliwic (czyli osoba,
która przebywa w mieście z zamiarem stałego pobytu)
w wieku 16+, w tym osoby, które w 2018 roku ukończą
16. rok życia.

JAK?

Można oddać tylko jeden głos wyłącznie na
jedno wybrane zadanie w jednym, wybranym przez siebie osiedlu. Aby zagłosować, trzeba wypełnić
ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej, podając
obowiązkowo swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania
i datę urodzenia. Dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym! Z jednego adresu e-mailowego można oddać
tylko jeden głos.
Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia
oddanie głosu poprzez wypełnienie formularza, mogą
złożyć swój głos za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta
ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów UM (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, od
poniedziałku do środy w godz. od 8.00 do 16.00,
w czwartki od godz. 8.00 do 17.00, a w piątki w godz.
od 8.00 do 15.00).
Podczas trwania głosowania, na stronie Gliwice.eu
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI będą aktualizowane dane dotyczące liczby głosów, które zostały

oddane na poszczególne zadania w każdym z osiedli i ile
głosów brakuje, by głosowanie na zadania w osiedlu zostało uznane za wiążące. Informacja o liczbie oddanych
głosów będzie aktualizowana na stronie internetowej do
3 dni roboczych następujących po dacie oddania głosu
przez mieszkańca.

GDZIE?

Każda osoba uprawniona do głosowania może oddać głos w formie
elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (dostępnego na stronie Gliwice.eu od
4 czerwca od godz. 8.00 do 25 czerwca do godz. 20.00)
lub w formie tradycyjnej – poprzez wypełnienie formularza papierowego. Formularze w wersji papierowej
są dostępne w 21 punktach konsultacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach miasta – m.in. w budynkach Urzędu Miejskiego oraz filiach Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Tam, po wypełnieniu, można je zostawić.
Formularze pobierzemy również w wersji do wydruku
ze strony Gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.
Listy zadań, wraz z opisem i szacunkową wartością, są
dostępne na Gliwice.eu (GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI), w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – GLIWICE”
oraz w punktach konsultacyjnych.

KROK PO KROKU
Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden ważny głos
na tylko jedno zadanie. W przypadku głosowania
elektronicznego należy wypełnić formularz, podać
wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno
wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i zatwierdzić formularz przyciskiem „wyślij”. Na podany
adres e-mail zostanie przesłany link potwierdzający.
Jego otwarcie jest niezbędne do zakończenia głosowania. Z jednego adresu e-mailowego można oddać tylko
jeden głos!
W przypadku głosowania tradycyjnego – należy podać
wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno
wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i do
25 czerwca oddać formularz w jednym z 21 punktów
konsultacyjnych lub wysłać na adres: Urząd Miejski
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

(z dopiskiem na kopercie: BUDŻET OBYWATELSKI).
Za dzień oddania głosu przyjmuje się datę doręczenia
korespondencji przez operatora pocztowego do
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

20 lipca
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
Które propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną
zrealizowane? Tego dowiemy się 20 lipca. Wyniki wraz
z informacją o liczbie głosów oddanych na poszczególne zadania, liczbie głosów nieważnych i przyczynach
ich nieważności zostaną opublikowane na Gliwice.eu
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI oraz
w „MSI – GLIWICE”.
Do wykonania zostaną skierowane zadania, które na
osiedlowej liście zadań uzyskały największą liczbę
głosów i zmieszczą się w limicie finansowania przyznanym dla osiedla. Wybrane przez mieszkańców przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w 2019 r., jeżeli na
osiedlową listę zadań zagłosowało nie mniej mieszkańców, niż minimalna liczba głosów określona dla
danego osiedla.
BONUS ZA AKTYWNOŚĆ: Środki niewykorzystane w poszczególnych osiedlach zostaną zsumowane i rozdzielone pomiędzy osiedla, w których został przekroczony
próg dla aktywnych. Wymagane progi dla poszczególnych osiedli zostały przedstawione na stronie Gliwice.
eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

IV kwartał 2018 r. EWALUACJA PROCEDURY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W tym czasie Dyrektor UM uzgodni tryb i terminy prac
nad procedurą konsultacji społecznych w sprawie realizacji zadań jednorocznych na kolejny rok. Harmonogram
prac zostanie podany do publicznej wiadomości.  (kik)
Szczegółowe informacje o zasadach Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej

Gliwice.eu

w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH:
1. Urząd Miejski, Biuro Podawcze, ul. Zwycięstwa 21
(wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
2. Urząd Miejski, Informacja Główna, ul. Zwycięstwa
21 (wejście od ul. Zwycięstwa)
3. Filia Urzędu Miejskiego, Biuro Podawcze, ul. Jasna
31A
4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Filia nr 6, ul. Sieronia 17
Filia nr 7, ul. Junaków 4
Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24
Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56
Filia nr 15, ul. Piastowska 3
Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2
Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33A
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2
Filia nr 21, ul. Syriusza 30
Filia nr 22, ul. Spacerowa 6
Filia nr 23, ul. Sopocka 2
Filia nr 24, ul. Architektów 109
Filia nr 25, pl. Jaśminu 20
Filia nr 30, ul. Partyzantów 25
BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum)
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OSTATECZNA LISTA ZADAŃ ZAKWALIFIKOWANYCH
DO GŁOSOWANIA W RAMACH PROCEDURY
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, PROWADZONEJ W 2018 ROKU.
WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZADANIA Z TEGO WYKAZU ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W 2019 ROKU.

Osiedle BAILDONA

315 409

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

1.

Miejsca postojowe

103

Budowa miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Franciszkańskiej na odcinku
od ul. Paulińskiej do Św. Cecylii.

287 000

2.

Budowa chodnika

107

Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej na odcinku od ul. Bł. Czesława do Modrzejewskiej.

240 000

3.

Parking

131

Remont parkingu i drogi dojazdowej w Lesie Komunalnym przy Zameczku Leśnym.

250 000

4.

Sprzęt multimedialny
i sportowy

226

Doposażenie ZSP-6 w zestawy multimedialne, sprzęt do narciarstwa biegowego i biathlonu oraz zakup
urządzeń zabawowych do ogólnodostępnego ogrodu przy przedszkolu.

161 000

5.

Street Art

353

Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do zmiany
otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali.

3 000

6.

Warsztaty dla młodzieży

359

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

7.

Modernizacja oświetlenia

393

Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. Baildona do Robotniczej.

SUMA

40 800
107 000

1 088 800

Osiedle BOJKÓW

173 975

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

1.

Zagospodarowanie łącznika

007

Wykonanie balustrad mostku, posadzenie 6 drzew oraz ustawienie 2 ławek wzdłuż łącznika ul. Żytniej z Rolników.

20 000

2.

Rekonstrukcja kapliczki

013

Rekonstrukcja kapliczki św. Jana Nepomucena z XIX w. wraz z rzeźbą oraz zagospodarowanie terenu
wokół – przy ul. Rolników pomiędzy nr 326 a 300.

98 000

3.

Budowa oświetlenia

156

Wykonanie oświetlenia na ul. Koniczynowej i Jeziornej przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych.

66 000

4.

Przejścia dla pieszych

157
+ 182

Dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi
– skrzyżowanie ul. Rolników z Łanową, Knurowskiej z Rolników, Bojkowskiej z Rolników.

60 000

5.

Tor rolkowy

160

Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerkach dla dzieci i młodzieży na terenie parku w Bojkowie.

Przewidywany
koszt zadania w zł

170 000

6.

Zajęcia w bibliotece

161

Przeprowadzenie całorocznych warsztatów artystycznych, pokazów filmowych, spotkań z ekspertami różnych
branż oraz turniejów gier planszowych dla dzieci i dorosłych.

7.

Pierwsza pomoc

167

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla różnych grup wiekowych.

66 000

10 000
4 200

8.

Budowa oświetlenia

181

Wykonanie oświetlenia na ul. Zielnej, nieoświetlonym fragmencie ul. Łanowej i Glebowej przy zastosowaniu
lamp solarno-wiatrowych.

9.

Warsztaty historyczne

250

Warsztaty historyczne na temat industrializacji Śląska, roli Gliwic w tym procesie oraz warsztaty robótek
ręcznych, podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 200 osób w 4 grupach.

12 000

10.

Zagospodarowanie placu

269

Wybrukowanie terenu przy poczcie przed budynkiem przy ul. Łanowej 2 – montaż ławek i stojaka na rowery
oraz tablicy historycznej dzielnicy.

63 000

11.

Wydarzenia dla seniorów

349

Organizacja bezpłatnego udziału 60 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach teatralnych,
2 koncertach muzycznych oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic z dojazdem.

16 000

12.

Warsztaty dla młodzieży

362

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

SUMA

626 000

Osiedle BRZEZINKA

165 351

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

1.

Street workout

236

Doposażenie placu zabaw przy ul. Łódzkiej/Olsztyńskiej/Gnieźnieńskiej/Rzeszowskiej o nowe urządzenia
sportowe street workout do kwoty 165 000 zł.

2.

Wycieczki

254

Organizacja dla 50 mieszkańców osiedla wycieczek do najciekawszych miejsc w Gliwicach (Palmiarnia,
Muzeum, rejs po Kanale Gliwickim).

SUMA

Nazwa zadania

Numer
wniosku

1. Remont drogi

243

2. Siłownia zewnętrzna
3. Warsztaty dla młodzieży

SUMA

165 000
8 500

129 493

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

Przewidywany
koszt zadania w zł

173 500

Osiedle CZECHOWICE

10

Przewidywany
koszt zadania w zł

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

Wykonanie remontu drogi – części łącznika ul. Nad Łąkami z Kolejową.

39 000

341

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Nad Łąkami.

60 000

364

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

139 800
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Osiedle kopernika

328 109

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Plac targowy

088

Utwardzenie nawierzchni placu targowego (15 m × 15 m), drogi dojazdowej i chodnika przy ul. Kopernika.

2.

Parking

089

Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Kopernika.

328 000

3.

Boisko trawiaste

111

Odbudowa szkolnego, ogólnodostępnego boiska trawiastego (37 m × 64 m) przy ZSP-2 – odtworzenie
nawierzchni, odwodnienie, montaż piłkochwytów, oświetlenia i ławek.

150 000

4.

Budowa oświetlenia

152

Wykonanie oświetlenia na ul. Gajowej i części Pod Borem przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych.

144 000

5.

Ławki

223

Montaż dodatkowych ławek przy al. Ks. S. Witoszka.

10 000

6.

Miejsca postojowe

244

Budowa zatoki parkingowej wzdłuż łącznika ul. Bereniki i Kopernika.

60 000

7.

Warsztaty dla młodzieży

358

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

SUMA

812 800

Osiedle ligota zabrska

156 565

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

Nazwa zadania

80 000

Numer
wniosku

1. Detekcja rowerzystów

010

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

Zabudowa detektorów wykrywających rowerzystów na dwóch przejazdach dla rowerów w obrębie
skrzyżowania ul. Kujawskiej i Panewnickiej wraz z montażem liczydła rowerowego z wyświetlaczem.

120 000

2. Chodnik

189

Remont chodnika przy ul. Klonowej, Cichej, Ceglarskiej w śladzie starej ścieżki.

70 000

3. Fitness i aerobik

218

Organizacja zajęć fitness i aerobik dla 50 kobiet z osiedla, raz w tygodniu z przerwą wakacyjną.

15 000

4. Zajęcia sportowe

220

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – siatkówka, piłka nożna i taniec.

30 000

5. Skwer

221

Rekultywacja skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej, m.in. budowa nowej alejki, montaż małej architektury i urządzeń
do gier i zabaw.

6. Warsztaty dla młodzieży

373

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

SUMA

425 002

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Nazwa zadania

1.

Budowa parkingu

2.

Remont ulicy

3.

Miejsca postojowe

4.
5.
6.

Budowa oświetlenia
Siłownia zewnętrzna
Street workout

7.

Zajęcia w bibliotece

8.
9.
10.
11.
12.

Kurs samoobrony
Remont ulicy
Zumba
Remont chodnika
Aqua aerobik

13. Remont ulicy
14. Budowa chodnika
15. Przejścia dla pieszych
16. Miejsca postojowe
17. Budowa chodnika
18.
19.
20.
21.
22.

Plac zabaw
Utwardzenie placu
Remont ulicy
Siłownia zewnętrzna
Warsztaty historyczne

40 800

375 800

Osiedle ŁABĘDY
Lp.

100 000

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy
135 + 311 Wykonanie
ul. Piaskowej 3A-D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kosmonautów 42A-D.
Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji (odcinek długości
192
ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej).
Wykonanie
nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65
197
wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11.
266
Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z Przyszowską.
267
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny.
268
Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny.
Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier
276
planszowych dla dzieci i dorosłych.
277
Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem.
278
Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników.
279
Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet.
280
Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej.
Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do listopada (z przerwą wakacyjną).
302
Remont
nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku
309
od budynku nr 54 do 50A.
313
Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego.
Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej
314
(sklep Biedronka) oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną.
315 + 191 Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich.
316 + 193 Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich.
318
319
321
322
323

23. Tenis stołowy dla dzieci

324

Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.
Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi.
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego.
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A.
Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 osób w 5 grupach.
Organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym
w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”.

24. Gimnastyka

329

Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, raz w tygodniu po godzinie,
przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji.

25. Pierwsza pomoc

334

Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych.

26. Gabloty informacyjne

335

27. Wydarzenia dla seniorów

350

28. Imprezy dla seniorów

351

29. Warsztaty dla młodzieży

372

Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla.
Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach teatralnych,
2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic (z dojazdem).
Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” i SM Stare
Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami (np. prawo, zdrowie).
24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

SUMA
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Przewidywany
koszt zadania w zł
95 000
330 000
240 000
66 000
150 000
110 000
23 000
10 000
410 000
10 200
140 000
23 000
370 000
240 000
60 000
160 000
160 000
400 000
150 000
420 000
100 000
14 000
16 000
9 500
15 000
6 000
16 000
30 000
40 800

3 814 500
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Osiedle OBROŃCÓW POKOJU

222 125

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

002

Budowa drogi dla rowerów i pieszych, wzdłuż łącznicy przy al. J. Nowaka-Jeziorańskiego w rejonie stacji
paliw, łączącej ul. Tarnogórską z Przydrożną.

Liga piłkarska

224

Organizacja rozgrywek osiedlowej ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 13.

Warsztaty dla rodziców

228

Cykl warsztatów „Rodzicielstwo bliskości w praktyce” dla obecnych i przyszłych rodziców.

Park botaniczny

235

Wykonanie miniparku botanicznego, składającego się z drzew i krzewów ciekawych przyrodniczo przy ul. Obrońców Pokoju.

1.

Droga rowerowa

2.
3.
4.

197 000
15 500
3 000
15 000

5.

Plac zabaw

337

Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw o powierzchni 300 m przy szkole na Osiedlu Obrońców Pokoju
– wymiana nawierzchni, nowe urządzenia.

6.

Zajęcia
sportowo-rekreacyjne

339

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (aqua aerobik, fitness, pilates, joga i inne) dla młodzieży
i dorosłych, połączone z wykładami z dietetyki i zdrowego trybu życia.

85 000

7.

Warsztaty dla młodzieży

367

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

2

SUMA

174 301

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.
1.

Nazwa zadania

175 000

531 300

Osiedle Ostropa

Numer
wniosku

Brukowanie ulicy

202

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na całej długości ul. Marynarskiej.

170 000
128 000

2.

Remont ulicy

203

Remont nawierzchni ul. Rybackiej polegający na wykonaniu nawierzchni niskonakładowej z asfaltobetonu.

3.

Remont chodnika

206

Remont nawierzchni chodnika prowadzącego do przychodni lekarskiej przy ul. Lekarskiej 10.

4.

Przebudowa zjazdu

207

Remont zjazdu z ul. Daszyńskiego na drogę przycmentarną przy Parafii Ducha Świętego w Ostropie.

32 000

5.

Doposażenie OSP Ostropa

262

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Ostropa – motopompy, prądownic, lancy gaśniczej
i podpór stabilizujących.

21 500

SUMA

217 518

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

1.

Rolki

155

Kurs jazdy na rolkach dla 5 dziesięcioosobowych grup.

2.

Minigolf

237

Budowa pola do minigolfa przy ul. Akademickiej.

3.

Spotkania ze sztuką

253

Cykl ogólnodostępnych 8 warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń kulturalnych.

4.

Skwer

274

Rekultywacja skweru w rejonie ulic Wrocławska/Arkońska/Lutycka – m.in. budowa alejek, montaż małej
architektury oraz nasadzenia krzewów.

5.

Warsztaty dla młodzieży

360

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

6.

Zajęcia dla seniorów

374

Organizacja spotkań tematycznych dla seniorów z osiedla – wycieczki po mieście, zajęcia
ruchowo-rekreacyjne, spotkania edukacyjne.

215 000
15 000
150 000
40 800
7 100

457 900

Osiedle SIKORNIK

381 581

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Nazwa zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł
30 000

SUMA

Lp.

7 500

359 000

Osiedle POLITECHNIKA

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Fitness

074

Organizacja całorocznych zajęć fitness dla mieszkańców osiedla na terenie SP 41.

17 000

2.

Nasadzenia

075

Nasadzenie 70 drzew i 30 krzewów na terenie osiedla.

40 000

3.

Przejście dla pieszych

080

Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Czapli przy skrzyżowaniu z ul. Cyraneczki aktywnym
znakiem D-6 wraz z panelami słonecznymi.

20 000

4.

Chodnik

092

Remont chodnika w okolicy placu zabaw przy ul. Bekasa.

40 000

5.

Remont chodnika

096

Remont nawierzchni chodnika na odcinku ok. 35 m wzdłuż skweru przy filii nr 5 MBP od strony ul. Czapli.

18 000

6.

Kwietniki

098

Uporządkowanie oraz nowe nasadzenia w dwóch kwietnikach przy ul. Czajki 3.

7.

Strefa Młodego Naukowca

332

Zakup i instalacja na terenie SP 23 interaktywnych urządzeń edukacyjnych, wykorzystujących zjawiska
z zakresu fizyki, dla mieszkańców osiedla.

8.

Warsztaty dla młodzieży

365

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

SUMA

Nazwa zadania

128 000
40 800

493 538

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

3 000

306 800

Osiedle SOŚNICA

12

Przewidywany
koszt zadania w zł

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Budowa parkingu

070

Budowa ok. 15 nowych miejsc postojowych dla aut osobowych przy ul. Przyszłości.

250 000

2.

Remont ulicy

120

Remont nawierzchni jezdni ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Pustej do Niedurnego.

410 000

3.

Budowa chodnika

126

Budowa chodnika i zatok postojowych przy ul. Młodzieżowej (po stronie nieparzystej).

394 000
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4.

Imprezy w bibliotece

127

Organizacja cyklu imprez w filii nr 16 MBP – teatrzyki, spotkania z twórcami literatury współczesnej, warsztaty i zabawy.

15 000

5.

Aqua aerobik

128

Zajęcia dla pań 30+ z aqua aerobiku 2 razy w tygodniu na basenie „Neptun”.

25 000

6.

Siłownia zewnętrzna

139

Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Bema 20-28.

100 000

7.

Budowa chodnika

215

Budowa chodnika w ciągu ul. Odrowążów na odcinku od ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej – strona nieparzysta.

185 000

8.

Miejsca postojowe

301

Budowa miejsc postojowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej.

190 000

9.

Zajęcia taneczne

330

Zajęcia taneczne dla 40 dzieci w sali SP 21, prowadzone przez 2 instruktorów, w dwóch grupach po godzinie
2 razy w tygodniu, od stycznia do czerwca i od października do grudnia.

36 800

10.

Fitness i taniec

331

Zajęcia taneczne i fitness dla 40 dorosłych mieszkańców osiedla w sali SP 21, dwa razy w tygodniu
(z wyłączeniem wakacji i września).

30 000

11.

Warsztaty dla młodzieży

355

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

SUMA

1 676 600

Osiedle STARE GLIWICE

247 913

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Przejście dla pieszych

153

Montaż nowego aktywnego znaku D-6 z diodami LED wraz z czujnikami ruchu wykrywającymi pieszego
w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 135.

20 000

2.

Zajęcia sportowe

165

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla – wspinaczka, sztuki walki, aqua aerobik,
joga, pilates, cross trening.

90 000

3.

Liga piłki nożnej

173

Organizacja zajęć piłki nożnej oraz trzeciej edycji ligi piłkarskiej dla dzieci i młodzieży na boisku na terenie osiedla.

30 000

4.

Zajęcia sportowe

174

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, prowadzonych
przez wykwalifikowanych trenerów.

105 000

5.

Strefa relaksu

175

Rozbudowa strefy relaksu między ul. Sadową a SDKPiL o nowe urządzenia sportowe i zabawowe do kwoty 245 000 zł.

245 000

6.

Remont drogi

194

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki (wraz z niezbędną podbudową) drogi wewnętrznej w rejonie ul. Kozielskiej 218-220.

247 500
24 000
10 000

7.

Zajęcia taneczne

248

Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami tanecznymi dla 500 mieszkańców osiedla,
w szczególności w wieku 40+.

8.

Ćwiczenia dla seniorów

255

Ćwiczenia ruchowe z użyciem pierścieni wibracyjnych dla seniorów 60+, raz w tygodniu przez 6 miesięcy w dwóch
grupach po 25 osób.

9.

Judo

292

Zajęcia judo dla 15 dzieci wraz z opiekunami, raz w miesiącu po 1,5 godziny w SP 27.

10.

Judo

293

Organizacja zajęć judo z elementami samoobrony i sztuki miękkiego padania dla dzieci i młodzieży
w wieku 4–12 lat w sali SP 27, dwa razy w tygodniu.

19 000

11.

Wspinaczka

296

Organizacja 20 zajęć ze wspinaczki dla dzieci w 2 grupach wiekowych.

16 000

12.

Oświetlenie

306

Doświetlenie siłowni przy ul. Sadowej.

5 000

13.

Wycieczka integracyjna

333

Rejs kanałem z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla dla 50 mieszkańców osiedla.

5 000

14.

Warsztaty dla młodzieży

366

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

SUMA

375 220

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Nazwa zadania

40 800

861 300

Osiedle SZOBISZOWICE
Lp.

4 000

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Stacja napraw rowerów

091

Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów wyposażonej w niezbędne narzędzia do pilnego serwisu
roweru przy ul. Toszeckiej w rejonie ul. Uszczyka.

2.

Liga piłkarska

118

Organizacja rozgrywek ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 7.

3.

Modernizacja oświetlenia

119

Montaż 21 lamp hybrydowych przy ul. Sztabu Powstańczego.

232 000

4.

Remont chodnika

121

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy ul. Dziewanny od nr 2 do ul. Mastalerza.

162 000

5.

Sprzęt sportowy

140

Doposażenie ZSP-11 w sprzęt sportowy, m.in. do biegania na nartorolkach, służący wszystkim mieszkańcom osiedla.

6.

Chodnik

209

Wykonanie chodnika oraz nasadzenie drzew na skwerze przy ul. Szobiszowickiej/Ślusarskiej.

7.

Remont chodnika

210

Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Szobiszowickiej po stronie numerów nieparzystych.

8.

Montaż ławek

212

Montaż dwóch ławek z oparciami wzdłuż chodnika przy ul. Toszeckiej 18, w rejonie przychodni lekarskiej.

9.

Aqua aerobik

251

Cotygodniowe zajęcia aqua aerobiku na pływalni Delfin dla mieszkanek osiedla po 30. roku życia.

10.

Gimnastyka dla seniorów

256

Organizacja zajęć gimnastycznych dla 25 osób w wieku 60+, raz w tygodniu w sali ZSŁ.

11.

Remont chodnika

272

Remont chodnika przy ul. Cechowej 8-10-12.

47 000

12.

Sprzęt sportowo-rekreacyjny

291

Wyposażenie ogrodu PM 36, wchodzącego w skład ZSP-10, w ogólnodostępny sprzęt sportowo-rekreacyjny.

30 000

13.

Street Art

354

Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do zmiany
otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali.

14.

Warsztaty dla młodzieży

357

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

SUMA

15 900
20 000
290 000
2 500
10 000
8 000

3 000
40 800

410 793

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Nazwa zadania

14 000

881 600

Osiedle śródmieście
Lp.

6 400

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Zumba

041

Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 15 kobiet w wieku 50+.

15 000

2.

Warsztaty artystyczne

101

Raz w tygodniu warsztaty artystyczne z fotografii, filmu oraz malarstwa w GCOP przy ul. Barlickiego 3.

11 000

3.

Monitoring zewnętrzny

104

Objęcie monitoringiem zewnętrznym terenu SP 9.

55 000
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4.

Zajęcia laboratoryjne

105

Zajęcia praktyczne z fizyki, chemii i przyrody dla dzieci i rodzin ze Śródmieścia, wypełniające wolny czas
w sposób aktywny, rozwijający i integrujący środowisko lokalne.

5.

Zajęcia taneczne

162

Zajęcia taneczne – tango na świeżym powietrzu dla dorosłych – przeprowadzone w bliskim sąsiedztwie
kawiarni przy ul. Mikołowskiej 4A.

6.

Kurs samoobrony

338

Kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku – 16 dwugodzinnych zajęć dla kobiet
i 16 dwugodzinnych zajęć dla mężczyzn.

25 000

7.

Warsztaty dla młodzieży

371

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

SUMA

477 861

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Plac zabaw

019

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Młodych Patriotów 9.

50 000

2.

Plac zabaw

020

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cichociemnych 7-9 (dawna Zubrzyckiego).

70 000

3.

Oznakowanie parkingu

021

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na placu postojowym na terenie SM Żwirki i Wigury.

4.

Alejka

023

Brukowanie alejki dla pieszych przy ul. Kusocińskiego 8-14.

5.

Remont parkingu

024

Przebudowa parkingu pomiędzy ul. Modelarzy (dawna Fornalskiej) a Kusocińskiego.

6.

Budowa oświetlenia

028

Montaż oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika między budynkami przy ul. Gwarków 22-24 i Gwarków 26A-B.

7.

Ścianki wspinaczkowe

046

Montaż ścianek wspinaczkowych do boulderingu na terenie kompleksu boisk „Orlik” przy ul. Jasnej.

8 000
70 000
350 000
11 000
170 000

8.

Strefa gier

047

Stworzenie przed budynkiem ZSP-3 ogólnodostępnej strefy z wielkoformatowymi grami edukacyjnymi
– m.in. szachownica, klasy, chińczyk, alfabet.

9.

Alejki

049

Brukowanie alejek dla pieszych pomiędzy blokami przy ul. Pszczyńskiej 112, 116 i 118.

10.

Sprzęt sportowy

052

Zakup sprzętu sportowego dla treningów ogólnorozwojowych organizowanych przez Radę Osiedla w hali sportowej w ZSP-1.

12 000

11.

Komputery dla bibliotek

054

Zakup komputera i tablicy interaktywnej dla filii nr 7 MBP oraz komputera dla filii nr 15 MBP.

23 000
9 000
6 400

35 000
190 000

12.

Miniliga piłkarska

068

Rozgrywki ligowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z drużyn szkolnych, klubowych i amatorskich
na obiektach sportowych osiedla.

13.

Stacja napraw rowerów

082

Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów przy ul. Żwirki i Wigury, obok wypożyczalni rowerów
miejskich, wyposażonej w niezbędne narzędzia do pilnego serwisu roweru.

14.

Tai Chi

151

Organizacja zajęć tai chi chuan dwa razy w tygodniu dla 30 seniorów.

15.

Budowa parkingu

196

Budowa parkingu na ok. 27 stanowisk pomiędzy linią garaży a budynkami przy ul. Cichociemnych 10-12
(dawna Zubrzyckiego).

16.

Turniej e-sportowy

258

Turniej dla mieszkańców osiedla o mistrzostwo Gliwic w grze FIFA 2019.

17.

Budowa parkingu i chodników

259

Budowa miejsc postojowych oraz chodników na działce przy ul. Piastowskiej.

105 000

18.

Remont miejsc postojowych

273

Remont miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej. Wymiana starych płyt betonowych na nową nawierzchnię z kostki.

210 000

370

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

19. Warsztaty dla młodzieży

SUMA

Nazwa zadania

380 000
15 000

138 157

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

40 000

1 795 200

Osiedle WILCZE GARDŁO
Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Modernizacja oświetlenia

201

Wymiana 4 opraw sodowych na oprawy LED w celu doświetlenia pl. Jaśminu.

10 000

2.

Zajęcia
rekreacyjno-sportowe

231

Zajęcia rekreacyjno-sportowe w sali przy ul. Jaśminu 2 – godzina aerobiku oraz 2 godziny tenisa stołowego
lub siatkówki dwa razy w tygodniu.

48 000

3.

Siłownia zewnętrzna

232

Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Magnolii.

30 000

4.

Montaż ławek

245

Montaż dwóch ławek z oparciami przy ciągu pieszym stanowiącym łącznik pomiędzy ul. Magnolii a Krokusów.

2 500

363

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

5.

Warsztaty dla młodzieży

SUMA

131 300

Osiedle Wojska polskiego

361 827

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

14

5 100

196 900

Osiedle TRYNEK
Lp.

45 000

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Remont drogi

025

Remont nawierzchni drogi prowadzącej z ul. Kozielskiej do PM 5 i Żłobka Miejskiego Oddz. IV.

2.

Boisko

026

Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego do koszykówki – ul. Kozielska 91/Ordona 8
(dawna Armii Ludowej) – na boisko wielofunkcyjne dla dzieci.

160 000

3.

Boisko

027

Przebudowa asfaltowego boiska do tenisa – ul. Kozielska 95/Ordona 8 (dawna Armii Ludowej)
– na boisko do koszykówki.

160 000

4.

Podnośnik schodowy

039

Zamontowanie podnośnika schodowego na potrzeby filii nr 9 MBP.

118 000

5.

Przejście dla pieszych

176

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 80 – montaż dodatkowych świateł ostrzegawczych
dla kierowców.

6.

Boisko

180

Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy al. Majowej.

7.

Warsztaty kreatywne

252

Przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych – florystyka, filcowanie, ceramika.

8.

Pierwsza pomoc

257

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów z osiedla w siedzibie Klubu Seniora.

75 000

20 000
360 000
14 000
1 000

9.

Fitness

261

Zorganizowanie zajęć fitness dla mieszkańców osiedla – godzinne zajęcia 2 razy w tygodniu.

20 000

10.

Zajęcia na siłowni

340

Organizacja dla mieszkańców osiedla 144 zajęć na siłowni.

36 000
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11.

Muzykoterapia
dla seniorów

348

Po 5 godzinnych zajęć muzykoterapii dla 2 grup do 15 osób każda – gra na instrumentach,
improwizacja ruchowa i ćwiczenia rytmiczne.

12.

Warsztaty dla młodzieży

356

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

3 300

SUMA

1 008 100

Osiedle Wójtowa wieś

235 926

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

Nazwa zadania

40 800

Numer
wniosku

Przewidywany
koszt zadania w zł

Krótki opis zadania

1.

Budowa oświetlenia

017

Budowa oświetlenia przy drodze dojazdowej do garaży i podwórek między ul. Długosza i Zawiszy Czarnego.

2.

Siłownia zewnętrzna

031

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Pl. Grunwaldzkiego w okolicy placu zabaw.

3.

Zajęcia
rekreacyjno-sportowe

164

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla w wieku 50+, prowadzone przez wykwalifikowanego
trenera, przez cały rok z wyłączeniem wakacji.

102 000
80 000
3 600

4.

Montaż ławek

295

Montaż 11 ławek z oparciami przy al. Mickiewicza na odcinku pomiędzy ul. Daszyńskiego a Sobieskiego.

5.

Wykłady literackie

299

Zorganizowanie dwóch wykładów literackich w siedzibie Rady Osiedla.

1 000

6.

Kurs tańca

300

Kurs tańca dla mieszkańców osiedla, dla dzieci oraz dorosłych, po 20 osób w każdej grupie, 4 razy w miesiącu.

5 500

7.

Tablice informacyjne

345

Zaprojektowanie oraz wykonanie i zainstalowanie wzdłuż alejki spacerowej przy ul. Mickiewicza oraz Parku
Grunwaldzkim 6 tablic prezentujących historię Osiedla Wójtowa Wieś.

8.

Wycieczki rowerowe

352

Cykl 5 wycieczek rowerowych dla mieszkańców osiedla.

369

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

9.

Warsztaty dla młodzieży

14 000

39 000
8 900

SUMA

294 800

Osiedle zatorze

382 090

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

Nazwa zadania

40 800

Numer
wniosku

Przewidywany
koszt zadania w zł

Krótki opis zadania

1.

Utwardzenie podwórka

037

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ogólnodostępnego fragmentu podwórka przy ul. Okrzei 27-29/
Wandy 11-15/ Wróblewskiego 22-26.

2.

Utwardzenie podwórka

038

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ogólnodostępnej części podwórka przy ul. Okrzei 8 i 8a.

40 000

3.

Kurs samoobrony

057

Kurs samoobrony dla kilkuset kobiet z Osiedla Zatorze.

20 000

4.

Warsztaty

058

Cykl 15 różnych tematycznie bezpłatnych zajęć rękodzielniczych w filii nr 17 MBP oraz w siedzibie Rady Osiedla Zatorze.

11 000

5.

Wykłady w bibliotece

059

10 wykładów w filii nr 17 MBP dla mieszkańców osiedla o tematyce kulturalnej, turystycznej i zdrowotnej.

6.

Siłownia zewnętrzna

060

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Hoblera 10-12.

7.

Wymiana ławek

061

Demontaż 4 ławek bez oparć oraz montaż 4 ławek z oparciami na skwerze przy ul. Poniatowskiego.

8.

Zajęcia dla dzieci

063

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia organizowane w filii nr 17 MBP.

15 000
37 000
50 000

250 000

7 000
100 000
5 000

9.

Wyposażenie auli

083

Wyposażenie auli w GCE w nagłośnienie oraz oświetlenie sceniczne – powstanie miejsca
do tworzenia oferty edukacyjno-rozrywkowej dla Zatorza.

10.

Fitness

085

Organizacja cotygodniowych zajęć w 5 grupach w różnych rodzajach fitness dla mieszkańców osiedla po 16. roku życia.

11.

Plac zabaw

086

Modernizacja oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego/Lipowej/Św. Bronisławy/Czarneckiego.

12.

Warsztaty fotograficzne

154

Cykl warsztatów fotograficznych dla dzieci w filii nr 17 MBP oraz zakup sprzętu fotograficznego dla biblioteki.

6 800
80 000

382 000

13.

Przejścia dla pieszych

179

Odtworzenie trzech przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej – przy SP18 i GCE – oraz zainstalowanie nad przejściami w rejonie SP18 aktywnego znaku D-6.

14.

Plac zabaw

200

Budowa szkolnego, ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP-12 – sztuczna nawierzchnia, chodniki,
nasadzenie zieleni, mała architektura i zestawy zabawek.

15.

Siłownia zewnętrzna

216

Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Bienka o dodatkowe urządzenia.

40 000

16.

Zajęcia taneczne

247

Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami tanecznymi dla 500 mieszkańców osiedla,
w szczególności w wieku 40+.

17 600

17.

Warsztaty

346

Warsztaty edukacyjno-ekologiczno-rekreacyjne dla mieszkańców osiedla – zdrowe odżywianie, ekologia,
przygotowanie domowych potraw i kosmetyków, recycling w życiu codziennym.

29 600

18.

Street Art

347

Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do zmiany
otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali.

19. Warsztaty dla młodzieży

361

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

20. Zajęcia edukacyjno-rozrywkowe

394

Zajęcia dla dzieci i młodzieży – warsztaty artystyczne, perkusyjne, didżejskie, teatrzyki, spotkania z Planetarium.

57 900

376 000

3 000

SUMA

1 568 700

Osiedle ŻERNIKI

187 246

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu

Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

1.

Strefa aktywności

015

2.

Budowa chodnika

3.

Warsztaty dla młodzieży

Przewidywany
koszt zadania w zł

Krótki opis zadania
Projekt i wykonanie do kwoty 187 tys. zł strefy rekreacyjnej (tor rolkowy, górka i inne) przy ul. Żernickiej.

187 000

171

Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Tarnogórskiej do Kadłubka.

148 000

368

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem
i umiejętności pierwszej pomocy.

SUMA
Kwota przeznaczona na realizację zadań wyłonionych w procedurze budżetu obywatelskiego
Łączny przewidywany koszt zadań zakwalifikowanych do głosowania
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40 800

375 800
6 000 000 zł
17 476 500 zł
15

konsultacje
WYNIKI KONSULTACJI
W SPRAWIE PROJEKTÓW NOWYCH STATUTÓW OSIEDLI W GLIWICACH
Nawiązując do wyników konsultacji z mieszkańcami Gliwic w sprawie projektów nowych statutów osiedli, opublikowanych w MSI z 22 marca br., przedstawiamy informację
o sposobie uwzględnienia zgłoszonych podczas konsultacji uwag w projektach uchwał, które zostaną przedłożone Radzie Miasta.
Uwagi uwzględnione:
LP.

FRAGMENT PROJEKTU STATUTU

WNIOSKODAWCA
KOMENTARZ

UWAGI UWZGLĘDNIONE

1

§ 3 ust. 2. Swoje zadania Osiedle realizuje poprzez:
4) współpracę z działającymi na terenie Osiedla
organizacjami pozarządowymi;

Dodać to, co wytłuszczone:
4) współpracę z działającymi na terenie Osiedla
organizacjami pozarządowym i grupami
nieformalnymi takimi, jak Kluby Seniora;

2

§ 6 ust. 3. W przypadku kierowania do Rady Osiedla
wniosku o opinię, wyznaczony termin na wydanie opinii
nie może być krótszy niż 14 dni.

Termin wydłużyć do 31 dni.

3

§ 7 ust. 1. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego
Rady Osiedla należy:
1) zwoływanie, ustalanie porządku i prowadzenie posiedzeń Zamiast „ustalanie porządku” wpisać „proponowanie
Rady Osiedla nie rzadziej niż raz na kwartał oraz na wniosek porządku”.
Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub na wniosek grupy
co najmniej ¼ statutowego składu Rady Osiedla […]

4

§ 7 ust. 1. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego
Rady Osiedla należy:
[…]
4) podpisywanie uchwał Rady Osiedla.

Klub Seniora AS
Dodano w innym brzmieniu:
4) współpracę z działającymi na terenie Osiedla organizacjami pozarządowymi i grupami mieszkańców
Rada Osiedla Szobiszowice
Termin wydłużono do 21 dni ze względu na to, że działania po stronie UM często muszą być wykonane w ciągu 30 dni.

Jeżeli przewodniczący jest nieobecny dłużej, a Rada
podejmuje uchwały na swoich posiedzeniach, to
niemożność podpisania uchwały przez upoważnionego
zastępcę paraliżuje pracę Rady.

Rada Osiedla Kopernika
Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz
Uwzględniono propozycję, a ponadto w § 7 zmieniono treść ust. 2 na:
„Rada Osiedla uchwala porządek swoich posiedzeń, rozstrzygając w głosowaniu propozycje zmian w porządku
obrad, zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Osiedla.”
Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz
W § 7 zmieniono ust. 5 na: „W przypadku, gdy mandat Przewodniczącego Rady Osiedla wygasł w związku z sytuacją
opisaną w § 30 ust. 1 lub Przewodniczący Rady Osiedla złożył rezygnację albo został odwołany z pełnienia funkcji,
a także w przypadku przeszkody w pełnieniu funkcji o niemożliwym do ustalenia czasie trwania, kompetencje
i zadania Przewodniczącego Rady Osiedla przejmuje Wiceprzewodniczący Rady Osiedla.”

5

Dodać zdanie: „dotyczy to także podpisywania uchwał
Rady Osiedla”

Rada Osiedla Kopernika

§ 7 ust. 2. Rada Osiedla może wprowadzić zmiany
w porządku posiedzenia bezwzględną większością
głosów swego statutowego składu.

Rada Osiedla Zatorze

6

Głosowanie zmiany porządku obrad RO bezwzględną większością
głosów statutowego składu RO to warunek zbyt rygorystyczny
i może wykluczać inicjatywę dużej grupy członków RO.
Propozycja: przyjmowanie zmian porządku obrad RO
bezwzględną większością osób obecnych na posiedzeniu RO.

7

§ 7 ust. 6. W przypadku, gdy okoliczności opisane
w ust. 5 dotyczą równocześnie Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla, przepisy
zawarte w § 28 stosuje się odpowiednio. W przypadku
odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Osiedla na tym samym posiedzeniu Rady Osiedla,
posiedzenie to w dalszej części prowadzi i zamyka
najstarszy wiekiem członek Rady Osiedla, obecny na
posiedzeniu.

Kto zarządza nowe wybory w Radzie, może być również
najstarszy członek Rady obecny na posiedzeniu. Może
on również zwołać kolejne zebranie wyborcze lub
takie zadanie powierza się przewodniczącemu Komisji
Wyborczej lub upoważnionemu członkowi KW.

8

§ 8 ust. 1 pkt 7) podpisywanie protokołów przejęcia
składników mienia przekazanego Osiedlu;

Brak określenia kto /osobiście/ podpisuje, do tej pory był Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz
to przewodniczący Zarządu.
Protokoły podpisuje (i podpisywał) cały Zarząd Osiedla, co wynika z jego kompetencji zawartej w § 8 ust. 1 pkt 8.
Rada Osiedla Trynek
Rada Osiedla Zatorze

§ 13 ust. 2. Wybory do Rady Osiedla nowej kadencji
przeprowadza się w ciągu 18 miesięcy od dnia wyborów
do Rady Miasta.

Wybory do RO w ciągu 18 miesięcy od wyborów do Rady
Miasta to niedobra propozycja. Przeprowadzanie wyborów
do RO w terminach innych niż październik czy listopad
może zaburzyć prawidłowe działanie RO i harmonogram
przedsięwzięć osiedlowych. Zasadne jest pozostawienie
przeprowadzania wyborów do RO w ciągu 12 miesięcy od
wyborów do Rady Miasta.
Zamiast „w ciągu 18 miesięcy” powinno być „w terminie
do 18 miesięcy”.

Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz

jw.
W § 7 zmieniono treść ust. 2 na:
„Rada Osiedla uchwala porządek swoich posiedzeń, rozstrzygając w głosowaniu propozycje zmian w porządku
obrad, zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Osiedla.”
Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz

9

10

6. W przypadku odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla na tym samym posiedzeniu Rady
Osiedla, posiedzenie to w dalszej części prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Osiedla, obecny na posiedzeniu.
7. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 6, Rada Osiedla dokonuje wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Osiedla.
8. Jeżeli Rada Osiedla nie dokona wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla w trybie ust. 7, posiedzenie Rady Osiedla
zamyka członek Rady Osiedla, o którym mowa w ust. 6, a także podpisuje podjęte uchwały i protokół posiedzenia.
9. Po zamknięciu posiedzenia Rady Osiedla w trybie ust. 8, kolejne posiedzenie Rady Osiedla zwołuje Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej lub osoba przez niego upoważniona. Posiedzenie to, do czasu wyboru Przewodniczącego
Rady Osiedla, prowadzi Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej lub osoba przez niego upoważniona.
10. W przypadku, gdy okoliczności opisane w ust. 5 dotyczą równocześnie Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla, kolejne posiedzenie Rady Osiedla zwołuje i prowadzi się w trybie ust. 9.

Uwzględniono bez uwag.

Zmieniono na „w terminie”, jednak termin wynosi 12 miesięcy – ze względu na postulat powyżej.

11

§ 22 ust. 5. Członkami Obwodowych Komisji
Wyborczych nie mogą być osoby kandydujące do Rady
Osiedla oraz ich zstępni lub przysposobieni, wstępni,
małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie zstępnych lub
przysposobionych.

Zmienić tak, aby osoby spokrewnione z kandydatem do
Rady Osiedla mogły być w komisji wyborczej dla wyboru
innej Rady Osiedla.

12

§ 33 ust. 6. Zarząd Osiedla jest zobowiązany do
przeprowadzania raz w roku kontroli stanu ilościowo-rzeczowego składników przekazanego mienia, w tym
środków trwałych stanowiących wyposażenie siedziby
organów Osiedla oraz będących w ich dyspozycji.

Zapis jest nieprecyzyjny. Co to oznacza „raz w roku
kontrola…”. Czy to chodzi o kontrolę na koniec roku
kalendarzowego, czy rok od np. objęcia obowiązków
przez nowo wybrany zarząd?

13

§ 33 ust. 7. W przypadku stwierdzenia szkody lub braków
w składnikach mienia Miasta, przekazanego Osiedlu w celu
realizacji zadań statutowych, powstałych z winy członków Rady Uściślić zapis o słowo „jednorazowo”: „[…] pomniejsza
Osiedla, wysokość środków finansowych, przeznaczonych
się jednorazowo o wartość szkody, […]”
w budżecie Miasta na wydatki Osiedla, pomniejsza się
o wartość szkody, wyliczonej na dzień jej powstania.

14

§ 33 ust. 8. Dochody uzyskane z przekazanego Osiedlu mienia
oraz otrzymane przez Miasto darowizny pieniężne na rzecz
Osiedla przekazywane są na rachunek podstawowy budżetu
Miasta i zwiększają wysokość wyodrębnionych środków
finansowych, przeznaczonych na realizację zadań Osiedla.

Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz
Czy znaczy to, że można udostępnić salę na spotkanie np.
wspólnoty mieszkaniowej za opłatą? Do tej pory było to Zmieniono § 33 ust. 1: „W celu wykonywania zadań statutowych Miasto przekazuje Osiedlu do korzystania
niemożliwe.
składniki mienia.”

§ 35 ust. 5. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miasta
może:
[…]
3) rozpatrywać sprawozdania z działalności Osiedla
[…]

Wg projektu statutu RO nie ma obowiązku sporządzania
sprawozdań ze swojej działalności.

15
16

17

Dot. publikacji informacji na stronie internetowej,
portalach społecznościowych.

Kto jest zobowiązany składać sprawozdania i jak często?
W statucie nie ma żadnych zapisów, które by ograniczały
publikowanie treści szkalujących lub nieprawdziwych pod
logo Rady Osiedla. Czy to oznacza, że każdy Członek RO
może założyć i dokonywać wpisów pod logo RO
i pisać dowolne treści? Powinna być w statucie określona
odpowiedzialność za publikowanie informacji oraz tryb
i obowiązek przekazania hasła i loginu np. w sytuacji
wyboru nowej rady lub zmiany Zarządu itd.

Rada Osiedla Szobiszowice
Zmieniono § 22 ust. 5: „Członkami Obwodowych Komisji Wyborczych w danym Osiedlu nie mogą być osoby kandydujące
do Rady tego Osiedla oraz ich zstępni lub przysposobieni, wstępni, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie zstępnych lub
przysposobionych.”
Rada Osiedla Stare Gliwice
Wpisano datę: „do dnia 31 stycznia roku następnego”.
Rada Osiedla Kopernika
Postulowany zapis przeniesiony do zarządzenia Prezydenta Miasta.

Rada Osiedla Kopernika
Wykreślono pkt 3.
Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz
jw.
Rada Osiedla Stare Gliwice
Do kompetencji Rady Osiedla dodano w § 6 „przyjęcie znaku graficznego / logo Osiedla”, a do kompetencji Zarządu
Osiedla dodano w § 8 „wyrażanie zgody na używanie znaku graficznego / logo Osiedla”.
Dodano także w § 8 ust. 2. o brzmieniu: „Odpowiedzialność za treść biuletynów, stron internetowych i innych
wydawnictw ponosi Zarząd Osiedla.”

Uwagi nieuwzględnione:
LP.

16

FRAGMENT PROJEKTU STATUTU

WNIOSKODAWCA
KOMENTARZ

UWAGI NIEUWZGLĘDNIONE
Rada Osiedla Kopernika
Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji

1

Dot. nazwy jednostki pomocniczej „Osiedle”.

Zmienić nazwę jednostki pomocniczej na
Dzielnicę.
Dodać to, co wytłuszczone:
2) upowszechnianie idei samorządowej,
zwłaszcza wśród młodzieży;
3) aktywizacja osób starszych od 60 roku życia
oraz integracja mieszkańców Osiedla;

Klub Seniora AS

2

§ 3 ust. 1. Do zakresu działania Osiedla należą sprawy publiczne,
dotyczące wspólnoty samorządowej mieszkańców Osiedla:
[…]
2) upowszechnianie idei samorządowej;
3) aktywizacja oraz integracja mieszkańców Osiedla;

Dodać to, co wytłuszczone:
7) organizowanie na rzecz mieszkańców Osiedla
działań aktywizujących oraz integrujących
przez powołanie Klubów [Seniora];
9) zorganizowanie Dziennych Domów Seniora
z możliwością rehabilitacji oraz świetlicą.

Klub Seniora AS

3

§ 3 ust. 2. Swoje zadania Osiedle realizuje poprzez:
4) współpracę z działającymi na terenie Osiedla
organizacjami pozarządowymi;
7) organizowanie na rzecz mieszkańców Osiedla działań
aktywizujących oraz integrujących;

4

§ 7 ust. 1. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady
Osiedla należy:
1) zwoływanie, ustalanie porządku i prowadzenie posiedzeń
Rady Osiedla nie rzadziej niż raz na kwartał oraz na wniosek
Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub na wniosek grupy co
najmniej ¼ statutowego składu Rady Osiedla;
2 powinien być po ust. 1 pkt 1
2) zwoływanie i prowadzenie spotkań z mieszkańcami Osiedla; Ust.
(jako pkt 1a)
3) koordynowanie prac Rady Osiedla i jej zespołów;
4) podpisywanie uchwał Rady Osiedla.
2. Rada Osiedla może wprowadzić zmiany w porządku
posiedzenia bezwzględną większością głosów swego
statutowego składu.
[…]

Zmiana wymaga w pierwszej kolejności zmian Statutu Miasta.

Działania osiedla dotyczyć mają wszystkich grup wiekowych mieszkańców.

Działania osiedla dotyczyć mają wszystkich grup wiekowych mieszkańców.
Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz

Treść ust. 2 nie powinien znaleźć się w ust. 1, gdyż ust. 1 mówi o kompetencjach Przewodniczącego Rady Osiedla.
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konsultacje
§ 7 ust. 1. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego
Rady Osiedla należy:
[…]

W § 7 dodać ust. 7 o brzmieniu: W przypadku
odwołania jak w ust. 6, wyboru nowego
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Osiedla przeprowadza Miejska Komisja
Wyborcza.

Rada Osiedla Kopernika

5

Dodać to, co wytłuszczone:
6) archiwizowanie dokumentów organów
Osiedla i udostępnianie chłonkom Rady
Osiedla na ich wniosek;
8) utrzymanie we właściwym stanie
technicznym, ilościowym i w należytym
porządku składników mienia przekazanego
Osiedlu, zmagazynowanego w pomieszczeniu
Rady Osiedla;

Klub Seniora AS

6

§ 8 ust. 1. Do kompetencji i zadań Zarządu Osiedla należy:
[…]
6) archiwizowanie dokumentów organów Osiedla;
8) utrzymanie we właściwym stanie technicznym,
ilościowym i w należytym porządku składników mienia
przekazanego Osiedlu;

§ 11. Członkom organów Osiedla nie przysługują diety.

Zmienić na:
§ 11. Członkom organów Osiedla przysługują
diety w wysokości: przewodniczący 400 zł,
członek 200 zł.

Klub Seniora AS

7

8

§ 12 ust. 4. W przypadku niewybrania Rady Osiedla
nowej kadencji Zarząd Osiedla ulega rozwiązaniu z dniem
nieskutecznych wyborów do Rady Osiedla. Gdy data
wyborów do Rady Osiedla nie zostanie wyznaczona przez
Radę Miasta, Zarząd Osiedla działa nie dłużej niż rok od
dnia wyborów do Rady Miasta.

Zastąpić zwrot „niż rok” zwrotem
„niż 18 miesięcy”.

9

§ 17 ust. 4. Jeden mieszkaniec Osiedla może udzielić
poparcia więcej niż jednemu kandydatowi.

Dodać to, co wytłuszczone:
Klub Seniora AS
Jeden mieszkaniec Osiedla może udzielić
poparcia nie więcej, niż jednemu kandydatowi. Brak podstaw do wprowadzenia takich ograniczeń.

Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla dokonać może tylko Rada Osiedla.

Dokumenty organów osiedla są jawne (z uwzględnieniem ochrony danych osobowych).
Majątek, za który odpowiada Zarząd Osiedla to także np. gabloty informacyjne i telefony komórkowe, które nie podlegają
zmagazynowaniu w lokalu RO.

W Gliwicach przyjęto, że działalność Rad Osiedli jest społeczna – nieodpłatna.
Rada Osiedla Kopernika
Zmiana terminu przeprowadzania wyborów do RO w 12 miesięcy od wyborów do Rady Miasta.

Wprowadzić/przywrócić możliwość
przeprowadzenia ponownych wyborów
w czasie od 6 do 12 miesięcy od dnia wyborów
na pisemny wniosek mieszkańców osiedla.

Rada Osiedla Szobiszowice
Rada Osiedla Trynek
Rada Osiedla Zatorze

11

Wydłużyć rejestrację kandydatów
o 7 dni w przypadku, gdy ich liczba będzie
niewystarczająca.

Rada Osiedla Trynek
Rada Osiedla Zatorze

12

Dodać to, co wytłuszczone:
Mandat członka Rady Osiedla wygasa
w wyniku utraty praw wyborczych, śmierci
lub pisemnej rezygnacji oraz w przypadku
działania na szkodę mieszkańców, a także
nieobecności na trzech zebraniach Rady
Osiedla, co jest równoznaczne z rezygnacją
z członkostwa w Radzie Osiedla.

10

13

§ 19 ust. 3. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych
kandydatów wynosi mniej niż 15, Radę Osiedla uznaje się
za niewybraną. Ponownych wyborów do Rady Osiedla
w trakcie kadencji nie przeprowadza się.

§ 30 ust. 1. Mandat członka Rady Osiedla wygasa
w wyniku utraty praw wyborczych, śmierci lub pisemnej
rezygnacji.

§ 30

Dodać ust. 8 i 9:
8. Rada Miasta na wniosek ośmiu członków
Rady Osiedla ma obowiązek do odwołania
przewodniczącego Rady Osiedla lub
przewodniczącego zarządu.
9. Mandat wstrzymuje się dla Radnego,
przeciwko któremu toczy się sprawa
w prokuraturze. Po wyroku skazującym
mandat zostaje odebrany.

Propozycja nawiązuje do zapisu, istniejącego w poprzedniej wersji statutu (z 2007 r.).

Takie wydłużenie jest niemożliwe ze względu na napięty kalendarz wyborczy.
Klub Seniora AS
Działanie na szkodę mieszkańców to pojęcie nieostre. Ktoś musiałby oceniać taką działalność.
Jeśli przyjąć, że nieobecność jest równoznaczna z rezygnacją, to w dalszym ciągu konieczne jest przedstawienie jej na piśmie
przez rezygnującego.
Klub Seniora AS
Ośmiu członków Rady Osiedla to większość wymagana do odwołania. A więc proponowany zapis jest zbędny.
Instytucja „wstrzymania” mandatu jest nieznana. Toczące się postępowanie może trwać latami.
Rada Osiedla Trynek

Wskazać konkretne przypadki, w których
można rozwiązać Radę Osiedla.

14
§ 30 ust. 7. Rada Miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej
może rozwiązać Radę Osiedla. Kadencja Rady Osiedla
ulega skróceniu.
15

16

17
18

§ 33 ust 2. Składniki mienia, o których mowa w ust. 1,
Prezydent Miasta przekazuje Osiedlu protokolarnie.
Organem przejmującym składniki mienia na rzecz Osiedla
jest Zarząd Osiedla.

§ 33 ust. 6. Zarząd Osiedla jest zobowiązany do
przeprowadzania raz w roku kontroli stanu ilościoworzeczowego składników przekazanego mienia, w tym
środków trwałych stanowiących wyposażenie siedziby
organów Osiedla oraz będących w ich dyspozycji.

19

20

§ 33 ust. 7. W przypadku stwierdzenia szkody lub braków
w składnikach mienia Miasta, przekazanego Osiedlu
w celu realizacji zadań statutowych, powstałych z winy
członków Rady Osiedla, wysokość środków finansowych,
przeznaczonych w budżecie Miasta na wydatki Osiedla,
pomniejsza się o wartość szkody, wyliczonej na dzień jej
powstania.

21

§ 34 ust. 2. Środki finansowe w budżecie Miasta
przeznaczone są na następujące wydatki:
1) utrzymanie lokalu Rady Osiedla;
2) zapewnienie wyposażenia lokalu;
3) utrzymanie strony internetowej Osiedla, dostępu
do sieci Internet, telefonu;
[…]
6) organizację przedsięwzięć aktywizujących oraz
integrujących o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym;
7) organizację przedsięwzięć środowiskowych
i wspólnych, ponadosiedlowych;
[…]

22

§ 35 ust. 4. Kontrola może być prowadzona w formie:
1) uczestnictwa w posiedzeniach organów Osiedla;
2) analizy dokumentów;
3) żądania udzielenia wyjaśnień przez Zarząd Osiedla.

23

§ 35 ust. 5. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady
Miasta może:
[…]
3) rozpatrywać sprawozdania z działalności Osiedla
[…]

Brak wymienionych podstaw do decyzji
o rozwiązaniu Rady Osiedla oraz brak
procedury odwoławczej od decyzji Komisji
Rewizyjnej do Rady Miasta.

Brak możliwości stworzenia zamkniętego katalogu przyczyn rozwiązania Rady. Komisja Rewizyjna, mająca uprawnienia
kontrolne i nadzorcze nad działalnością organów osiedla, wystąpi do Rady Miasta o rozwiązanie Rady Osiedla.
Rada Miasta podejmie ostateczną decyzję, biorąc pod uwagę wskazane przez Komisję Rewizyjną fakty.
Rada Osiedla Kopernika
Radna Rady Miasta Grażyna Walter-Łukowicz
j.w.
Decyzję podejmuje Rada Miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej, a więc jest to działanie dwustopniowe.

Dodać to, co wytłuszczone:
Składniki mienia, o których mowa w ust. 1,
Prezydent Miasta przekazuje Osiedlu
protokolarnie. Organem przejmującym
składniki mienia na rzecz Osiedla jest Zarząd
Osiedla. Składniki mienia Rady Osiedla
powinny być przechowywane
w pomieszczeniach Rady Osiedla.

Klub Seniora AS

Zmienić tak, aby inwentaryzacja była
przeprowadzana w obecności lub za pomocą
pracownika Urzędu Miejskiego.

Rada Osiedla Szobiszowice

Brak nadzoru nad przeprowadzoną kontrolą
stanu ilościowo-rzeczowego przekazanych
składników.

Rada Osiedla Kopernika

Odróżnić szkodę umyślną od nieumyślnej.
Dodać: „W przypadku szkody umyślnej
odpowiedzialność finansową lub karną ponosi
członek RO, który wyrządził ww. szkodę”.

Rada Osiedla Stare Gliwice

Dodać to, co wytłuszczone:
W przypadku stwierdzenia szkody lub braków
w składnikach mienia Miasta, przekazanego
Osiedlu w celu realizacji zadań statutowych
– po komisyjnym ustaleni sprawcy
– w przypadku gdy szkoda powstała z winy
członków Rady Osiedla, wysokość środków
finansowych, przeznaczonych w budżecie
Miasta na wydatki Osiedla, pomniejsza się
o wartość szkody, wyliczonej na dzień jej
powstania – po uwzględnieniu amortyzacji.

Klub Seniora AS

Dodać to, co wytłuszczone:
1) utrzymanie lokalu Rady Osiedla i Klubu
Seniora przy Radzie Osiedla;
2) zapewnienie wyposażenia lokalu i Klubu
Seniora przy Radzie Osiedla;
3) utrzymanie strony internetowej Osiedla
i Klubu Seniora przy Radzie Osiedla
oraz obsługę tej strony, dostępu do sieci
Internet, telefonu;
[…]
6) organizację przedsięwzięć aktywizujących
oraz integrujących o charakterze
edukacyjnym, kulturalnym, sportowym
dla mieszkańców Osiedla oraz Klubów
Seniora przy Radzie Osiedla;
7) organizację przedsięwzięć środowiskowych
i wspólnych, ponadosiedlowych dla
mieszkańców i Klubów Seniora przy Radzie
Osiedla;

Klub Seniora AS

Dodać pkt 4 i 5:
4) wynikiem kontroli może być odwołania
Zarządu Osiedla przez Radę Miasta;

Klub Seniora AS

5) w przypadku stwierdzenia braku sprzętu
zawnioskowanie do prokuratury o wszczęcie
dochodzenia

Wynikiem kontroli jest protokół pokontrolny, zawierający wnioski.
Rada Osiedla, biorąc pod uwagę wnioski z kontroli, może sama odwołać Zarząd Osiedla.

Dodać pkt 6: „Komisja Rewizyjna Rady Miasta
może zawiesić w prawach Członka Rady
Osiedla osobę, w stosunku do której toczy
się postępowanie prokuratorskie lub został
skazany prawomocnym wyrokiem”.

Rada Osiedla Stare Gliwice

Składniki mienia to także gabloty informacyjne i telefony komórkowe, które nie są przechowywane w lokalu RO.

Za majątek odpowiada Zarząd Osiedla.
j.w.
Zapis zbędny, ta kwestia jest regulowana przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Ust. 7 przeniesiony do zarządzenia Prezydenta Miasta.

Ustalenie sprawcy nie leży w kompetencji proponowanej „komisji”.
Sprawy te regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Ust. 7 przeniesiony do zarządzenia Prezydenta Miasta.

Działania osiedla dotyczyć mają wszystkich grup wiekowych mieszkańców.

Kwestie wniosków do prokuratury regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Instytucja „zawieszenia w prawach członka RO” jest nieznana.

Ponadto w projektach uchwał konieczne było wprowadzenie następujących zmian w wyniku konsultacji prawnych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

w § 3 ust. 2 pkt 7 dodano, iż Osiedle realizuje swoje zadania poprzez organizowanie na terenie miasta działań aktywizujących i integrujących mieszkańców (działania te z założenia mają charakter promocyjny i muszą dotyczyć naszego miasta,
a nie innych miejscowości);
w § 7 ust. 1 pkt 5 do kompetencji Przewodniczącego Rady Osiedla dodano podpisywanie protokołów posiedzeń Rady Osiedla;
w § 7 ust. 8 dodano, iż uchwały i protokół posiedzenia Rady Osiedla, prowadzonego przez najstarszego wiekiem członka Rady Osiedla, podpisuje tenże najstarszy członek RO;
w § 8 ust. 1 w pkt 4 do kompetencji Zarządu Osiedla dodano redagowanie biuletynów, stron internetowych i innych wydawnictw RO;
w § 9 ust. 1 w pkt 6 do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Osiedla dodano zapewnienie wykonywania przez członów Rady Osiedla postanowień umów, zawieranych w celu umożliwienia Osiedlu realizacji zadań statutowych;
w § 9 ust. 1 w pkt 8 i 9 do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Osiedla dodano podpisywanie protokołów posiedzeń Zarządu Osiedla oraz niezwłoczne przedkładanie Komisji Rewizyjnej protokołów posiedzeń Rady Osiedla oraz uchwał
Zarządu Osiedla i protokołów posiedzeń Zarządu Osiedla;
w § 12 ust. 4 i 6 wydłużono do trzech miesięcy termin rozwiązania Zarządu Osiedla w przypadku niewybrania Rady Osiedla nowej kadencji lub rozwiązania Rady, w celu rozliczenia przedsięwzięć i zwrotu przekazanego mienia;
w § 18 ust. 1 i 7 dodano, iż w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata o tym samym imieniu i nazwisku dopuszcza się ogłoszenie imion rodziców kandydatów;
w § 22 ust. 4 dodano, iż listę członków Obwodowych Komisji Wyborczych publikuje się na tablicy ogłoszeń UM, na stronie internetowej UM i w BIP;
w § 33 ust. 4 zobowiązano Zarząd Osiedla do niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta o stwierdzonych brakach lub uszkodzeniach składników mienia;
w § 33 ust. 6 zobowiązano Zarząd Osiedla do niezwłocznego przedstawienia Prezydentowi Miasta wyników przeprowadzonej inwentaryzacji składników mienia;
w rozdziale 8 jako organ nadzoru i kontroli wskazano Radę Miasta, która działa przy pomocy Komisji Rewizyjnej;
rozdział 8 rozpisano na trzy odrębne paragrafy; w § 37 dodano, iż nadzorowi Rady Miasta podlegają uchwały Rady Osiedla i Zarządu Osiedla; stwierdzenie nieważności tych uchwał może nastąpić nie później niż dwa miesiące od dnia ich
przedłożenia Komisji Rewizyjnej; Komisja Rewizyjna może wstrzymać wykonanie tych uchwał do czasu podjęcia przez Radę Miasta uchwał stwierdzających ich nieważność.
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ogłoszenia

Obrady na żywo
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady
Miasta, które decyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni
przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę www.gliwice.eu,
zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA

14 czerwca 2018 r., w sali obrad
w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00
rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice
– z następującym porządkiem dziennym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

18

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu sesji z 19 kwietnia
2018 r.
Komunikaty.
Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gliwice (druk nr
858).
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na
2018 rok (druk nr 869).
Projekt uchwały w sprawie udzielenia
nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej Szpitalowi Miejskiemu nr
4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (druk nr 870).
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych
dochodów, ich przeznaczenia, sposobu
i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie
oraz ich zatwierdzania (druk nr 871).
Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia
wynagrodzenia z tytułu inkasa (druk
nr 855).
Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gliwice
z 14 maja 2015 r. w sprawie określenia
zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
pomoc na infrastrukturę sportową
i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (druk nr 856).
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta za 2017 rok (druk nr
872) oraz projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta Gliwice z wykonania budżetu
za 2017 r. (druk nr 829):
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego,
c) przedstawienie opinii z badania
sprawozdania finansowego,
d) przedstawienie opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach
dotyczącej wykonania budżetu,
e) przedstawienie informacji o stanie
mienia miasta,
f) przedstawienie opinii komisji stałych
Rady Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu,
g) przedstawienie projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
h) przedstawienie stanowiska Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu,
i) przedstawienie opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie
stanowiska Komisji Rewizyjnej
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu,
j) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta,
k) wystąpienia klubów radnych i radnych,
l) dyskusja nad sprawozdaniem
finansowym oraz nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
zgodnie z §9 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7
Regulaminu Rady Miasta.
m) przedstawienie, na wniosek Komisji
Rewizyjnej, projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (druk nr 859).

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XXVI/506/2012 Rady
Miejskiej w Gliwicach z 25 października 2012 r. w sprawie określenia strefy
płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat
za parkowanie na terenie miasta Gliwice (druk nr 874).
15. Projekty uchwał w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych gminnych niektórych ulic na terenie miasta
Gliwice (druki nr 860 i 861).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 1082, obręb Stare
Miasto, położoną przy ul. Zygmunta
Starego 19 w Gliwicach, stanowiącą
własność Miasta Gliwice (druk nr 863).
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego i zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości położonej
w Gliwicach przy ul. Zabrskiej (druk
nr 864).
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia nowych
umów dzierżawy i wydzierżawienia
nieruchomości stanowiącej własność
miasta Gliwice, położonej w Gliwicach
przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego
(druk nr 865).
19. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego i zawarcie na czas
nieoznaczony umów dzierżawy nieruchomości położonych w Gliwicach
(druki nr 866, 867, 868).
20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Gliwice
(druk nr 862).
21. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru obejmującego „dzielnicę Stare
Gliwice” (druk nr 833).
22. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
– Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół
zaocznych, psychologów, pedagogów,
logopedów, doradców zawodowych
oraz terapeutów pedagogicznych
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (druk nr 831).
23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania stypendiów Prezydenta
Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice” (druk nr 830).
24. Projekt uchwały w sprawie zmiany
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach (druk nr 832).
25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Prezydenta Miasta
Gliwice (druk nr 873).
26. Projekty uchwał w sprawie nadania
statutów Osiedlom (druki nr 834-854).
27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Rady Osiedla
Stare Gliwice (druk nr 857).
28. Projekt uchwały w sprawie przepisów
porządkowych regulujących zasady
używania (detonowania) wyrobów
pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Gliwice
(druk nr 875).
29. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
30. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

komunikaty
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gliwicach,
ul. Górnych Wałów 9,
informuje,
że od 1 lipca 2018 r. zmienia organizację czasu pracy. W piątki klienci
przyjmowani będą od godziny 8.00
do 13.30, a kasa OPS czynna będzie
w godzinach od 9.00 do 13.00.

Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
w trybie nieograniczonym na

ZAPROJEKTOWANIE I DOPROWADZENIE
INSTALACJI TRYSKACZOWEJ DO DODATKOWYCH
REGAŁÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
W MAGAZYNIE „K” NA TERENIE ŚLĄSKIEGO
CENTRUM LOGISTYKI S.A. W GLIWICACH
PRZY ULICY PORTOWEJ 28.
Termin składania ofert: 9 lipca 2018 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2018 r. o godz. 10.30

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gliwicach,
ul. Górnych Wałów 9,
informuje,
że od 1 maja 2018 r.
niepełnosprawni mieszkańcy Gliwic
mogą skorzystać z usług
asystenta osoby niepełnosprawnej.
Usługi realizowane będą przez Fundację
Różyczka.
Osoby zainteresowane mogą zamawiać usługi:
• telefonicznie pod nr. telefonu 514-071-711,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od
15.30 do 18.30,
• za pośrednictwem strony internetowej pod
adresem aon@fundacjarozyczka.pl,
• osobiście w biurze koordynatora w siedzibie Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul. Kościuszki 35 w Gliwicach,
w środy od 16.00 do 18.00 oraz przy
ul. Jagiellońskiej 21 w piątki od 16.00 do 18.00.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone
na stronie internetowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gliwicach pod adresem
www.opsgliwice.pl.

Górnośląska Agencja
Przedsiębiorczości
i Rozwoju sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice,

Dokumentację przetargową oraz wszelkie informacje można
uzyskać w siedzibie ŚCL S.A. pod nr tel. 32/301-84-69.

Pełna treść dostępna jest na stronie
www.scl.com.pl/przetargi/

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47,
44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego
wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:

Budowa studni 4a Ligota Łabędzka – Wykonanie
obudowy studni wraz z włączeniem do sieci.
Termin składania ofert: 21 czerwca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż
nieruchomości, organizowanego wg procedur określonych
„Regulaminem sprzedaży środków trwałych przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach”, pn.

„Sprzedaż nieruchomości położonej w Gliwicach
przy ul. Wyczółkowskiego, obręb Niepaszyce
Południe, działka gruntu nr 49”.

ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się wg
regulaminu zakupu towarów i usług zamawiającego.

Termin składania ofert: 2 lipca 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 2 lipca 2018 o godz. 11.15

Przedmiotem zamówienia jest
realizacja zamierzenia budowlanego pn.
„Modernizacja lotniska użytku wyłącznego
w Gliwicach dla dostosowania do
wymogów kodu referencyjnego 1B”
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej
oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi
dokumentami do 21 czerwca 2018 r. do godz. 10.30
w siedzibie zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia, wytyczne wykonawcze,
obowiązki wykonawcy i zamawiającego i inne dane
niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz przystąpienia do przetargu (w tym forma wadium) zawarto
w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego
(www.gapr.pl) do 21 czerwca 2018 r.
Dokumentację techniczną zamierzenia budowlanego
obejmującą:
• projekt budowlany pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach – I etap
wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku
wyłącznego, o kodzie referencyjnym 1B (z możliwością przekształcenia do 2B) wraz z budową niezbędnej
infrastruktury technicznej oraz budową instalacji
paliwowej” z 25 sierpnia 2017 r., wykonany przez
firmę „innebo group” sp. z o.o. Warszawa,
• projekt wykonawczy „Przebudowa i rozbudowa lotniska
użytku wyłącznego w Gliwicach – I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego,
o kodzie referencyjnym 1B (z możliwością przekształcenia do 2B) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową instalacji paliwowej”
z 25 stycznia 2018 r., wykonany przez firmę „innebo
group” sp. z o.o. Warszawa (część 1. Projekt architektury, część 2. Projekt drogowy, część 3. Projekt instalacji
elektrycznych, część 4. Projekt instalacji sanitarnych,
część 5. Specyfikacje techniczne, część 6. Przedmiar),
można uzyskać od zamawiającego w ww. terminie, w formie elektronicznej, po złożeniu pisemnego oświadczenia,
podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, o wykorzystaniu jej wyłącznie w celu
złożenia oferty w niniejszym przetargu.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć
w siedzibie zamawiającego do 21 czerwca 2018 r. do
godz. 10.30 w jednym egzemplarzu, w trwale zamkniętej
kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminu.
Posiedzenie komisji przetargowej rozpocznie się
21 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie GAPR
sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. W. Pola 16, w sali nr 110.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka
z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także
zlecenia realizacji tylko części przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

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

wykonanie czyszczenia absorberów IOS kotłów
WR-25 i WP-70.
Termin składania ofert: 18 czerwca 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2018 r. o godz.10.00

Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu wraz z odwodnieniem drogi
wewnętrznej dojazdowej, zlokalizowanej na
działkach nr 1369/6, 1372, 1369/4, 1364/2,
w rejonie ul. Dunikowskiego na odcinku do
budynku przy ul. Dworcowej 20 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 18 czerwca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

oferty pracy
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów S.A. w Gliwicach,
ul. Nad Bytomką 1, zatrudni:
•
•
•
•
•

kierowcę kat. C (karta + przewóz rzeczy),
operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki,
operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno
-bitumicznych.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej
pozycji na rynku proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczenie ich
osobiście do siedziby PRUiM S.A. pod adresem: 44-100 Gliwice,
ul. Nad Bytomką 1. Kontakt: 32/270-40-03.
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sport

W Gliwicach był najlepszy na świecie!
Wojciech Nowicki rzucił młotem 81,45 m podczas niedzielnego międzynarodowego
I Grand Prix Gliwic w Lekkiej Atletyce. To najlepszy tegoroczny wynik na świecie,
a zarazem rekord życiowy zawodnika Podlasia Białystok.

Wojciech Nowicki, trenujący
z Malwiną Sobierajską-Wojtulewicz, swój najdłuższy rzut oddał
w piątej serii zawodów. W czwartej
miał 81,14 m, a w szóstej – ostatniej – 80,96 m.
– To ogromna radość. Nie spodziewałem się, że tak dobrze mi
pójdzie. Cieszę się, że w Gliwicach powstała arena lekkoatletyczna i że mogłem tu startować
– mówił Wojciech Nowicki.
– Bardzo fajnie, że organizatorzy
Grand Prix zorganizowali nie
tylko indywidualne zawody, ale
też wpadli na pomysł pokazania
naszej konkurencji w tak oryginalny sposób, jak rywalizacja
drużynowa. Trzeba promować
lekkoatletykę, jak tylko się da!
– dodał.

Drugi w Gliwicach był trzykrotny mistrz świata Paweł Fajdek
(79,79 m), który ostatnio narzeka na kłopoty zdrowotne.
On zresztą był też dotychczas
liderem na świecie z wynikiem
80,70 m.
Wśród kobiet triumfowała brązowa medalistka mistrzostw Europy, Joanna Fiodorow (71,95 m).
– Fajny konkurs i fajny pomysł
z tą rywalizacją w grupach. Byłam
w parze z Wojtkiem Nowickim.
Niesamowite emocje! Moje wyniki

jeszcze nie są takie, jakbym sobie
tego życzyła, ale cieszę się z wygranej. Jeśli organizatorzy zaproszą
mnie za rok, to chętnie przyjadę
i powalczę o rekord areny – komentowała swój występ zawodniczka.
Minimum Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki na sierpniowe
Mistrzostwa Europy w Berlinie zrobili na 100 m Przemysław Słowikowski (10,23 s) i Remigiusz Olszewski
(10,30 s), na 800 m Anna Sabat
(2.01,90), a na 200 m specjalistka
od dwa razy dłuższego dystansu,
Patrycja Wyciszkiewicz (23,36 s).

fot. UM Gliwice

W historii polskiej lekkoatletyki
tylko dwóch młociarzy osiągnęło lepsze rezultaty. Rekord
Polski należy do Pawła Fajdka
i wynosi 83,93 m. Powyżej 83 m
rzucał także mistrz olimpijski
z Sydney, Szymon Ziółkowski
– 83,38 m.

Emocji nie zabrakło!
Kibicom obecnym na I Grand
Prix Gliwic szczególnie podobały
się sprinty. Gwiazdorską obsadę
miał bieg na 200 metrów mężczyzn. Zwycięzca Muhammed
Anas Yahiy przebiegł ten dystans
w czasie 20,74 s. To wynik tylko
o sekundę gorszy od rekordu
Europy.
Dodajmy, że startujący
w Gliwicach były mistrz świata
w sprincie, Kim Collins, wbiegł
na metę dopiero piąty, a medalista z niedawno rozegranych
Halowych Mistrzostw Świata

Arena Gliwice zaprasza do
wspólnego kibicowania
w największej w regionie
Strefie Kibica!
Już 19, 24 i 28 czerwca obiekt
rozgrzeją emocje 8-tysięcznej
publiczności podczas meczów
polskiej reprezentacji. To właśnie wtedy podopieczni Nawałki
rozegrają swoje mecze, a w Gliwicach przy ul. Akademickiej 50
fani Biało-Czerwonych zjednoczą
się we wspólnymi kibicowaniu
i świetnej zabawie.

Dla bardziej wymagających
przygotowano Strefę Premium,
w ramach której kibice będą
oglądać mecze z poziomu lóż
nowo otwartego, nowoczesnego
obiektu.

Strefa Kibica będzie
otwarta na godzinę przed
rozpoczęciem meczów 19
i 28 czerwca, a w niedzielę 24 czerwca wyjątkowo
na dwie godziny przed
meczem (od godz. 18.00).

Tego dnia na terenach wokół
obiektu odbędzie się także piknik
rodzinny z licznymi atrakcjami dla
całych rodzin.
Wstęp do Strefy Kibica jest
odpłatny. Cena biletu to 10 zł.
Wejściówki można zakupić za
pośrednictwem strony www.
ebilet.pl.
Strefa Kibica będzie działała
do ostatniego meczu polskiej
reprezentacji w trakcie Mistrzostw Świata 2018. Wspólnie kibicujmy Biało-Czerwonym!
(zródło:
www.arenagliwice.com)

materiały promocyjne

Ogromne emocje i niezapomniane wrażenia dostarczą zarówno
sami piłkarze, jak i 140-metrowy
telebim. Dodatkowo zaplanowa-

ne są konkursy i atrakcje, a także
możliwość skorzystania z oferty
stoisk gastronomicznych.
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– W Polsce startowałem już wiele
razy, ale w Gliwicach jestem po raz
pierwszy. Macie tu świetną bieżnię,
na której można uzyskiwać bardzo
dobre rezultaty. Myślę, że będzie to
przyciągać do waszego miasta najlepszych sprinterów – podkreślał
po zawodach Kim Collins.
Komunikat PZLA zawierający
wszystkie wyniki niedzielnego
mityngu LA w Gliwicach można
znaleźć pod adresem http://domtel-sport.pl/wyniki,zawody,4308.

(kik/muz)

fot. www.polskiboks.pl

Strefa Kibica w Gliwicach

w Birmingham, Jakub Krzewina,
był szósty.

Brąz dla
Lidii Fidury
Powołana do kadry narodowej niemal w ostatniej
chwili gliwiczanka Lidia Fidura (+81 kg) uratowała
honor Biało-Czerwonych i jako jedyna z ośmioosobowego składu awansowała do półfinału 11. Mistrzostw
Europy Kobiet w Boksie, które odbyły się w Bułgarii.
Tym samym pięściarka Carbo
Gliwice wywalczyła pierwszy
w swojej karierze medal mistrzostw Starego Kontynentu
(w dorobku ma także brąz
Igrzysk Europejskich w Baku
z 2015 r.).
Niestety Polka jednogłośne
zwycięstwo (5-0) nad młodziutką Węgierką Adrienn Juhasz
okupiła zerwaniem ścięgna
Achillesa na minutę przed
końcem ostatniego starcia
i nie stanęła do walki o finał
z Rosjanką Ekateriną Tkachevą.

Do czasu odniesienia urazu
pojedynek przebiegał pod
dyktando Fidury, choć trzeba
przyznać, że Juhasz ambitnie
starała się nawiązać z nią walkę,
ale zabrakło jej zarówno siły, jak
i umiejętności. Czterej sędziowie
nie mieli wątpliwości, że w ringu
karty rozdaje Polka, punktując
zgodnie 30-27. Z kolei sędzina
ze Słowacji na konto Węgierki
zapisała jedno starcie (29-28),
choć nawet w ostatniej rundzie,
mimo bolesnej kontuzji, to Lidia
była lepszą zawodniczką.
 (źródło: www.polskiboks.pl)
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ogłoszenia
oferty pracy
numer naboru: GCOP.KD.210.4.2018
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko podinspektora
w wymiarze pełnego etatu (tj. 1 etatu)
DO GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA
BĘDZIE NALEŻAŁO:
1. bieżąca obsługa beneficjentów GCOP i prowadzenie związanej z tym niezbędnej dokumentacji,
2. pomoc organizacjom w realizacji ich przedsięwzięć, w tym w obsłudze sprzętu multimedialnego, nagłośnieniowego, itp.,
3. organizacja techniczna wystaw plenerowych
GCOP,
4. organizacja i prowadzenie warsztatów, szkoleń,
spotkań, zwłaszcza o profilu muzycznym lub
teatralnym,
5. wsparcie promocji wydarzeń, wystaw, spotkań,
akcji,
6. współorganizowanie wydarzeń takich jak m.in.
Gala Liderzy Społeczni Gliwic, kampania 1%
podatku dla gliwickich OPP.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. wykształcenie wyższe (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego),
2. udokumentowane doświadczenie w pracy lub
działalności społecznej w dziedzinie kultury,
sztuki (dokumenty potwierdzające, np. umowa o pracę, wyciąg z ewidencji działalności
gospodarczej, porozumienie z wolontariuszem,
referencje, zaświadczenie).
DODATKOWE WYMAGANIA:
• podstawowa umiejętność obsługi urządzeń
nagłośnieniowych, multimedialnych,
• komunikatywna znajomość języka angielskiego,
• umiejętność aktualizacji stron www opartych
na systemach zarządzania treścią,
• doświadczenie w prowadzeniu spotkań o tematyce muzycznej,
• podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania
organizacji pozarządowych,
• znajomość środowiska kulturalnego i artystycznego w Gliwicach,
• doświadczenie w organizowaniu wydarzeń
kulturalnych,
• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
i urządzeń biurowych,
• zdolności organizacyjne, kreatywność,
• dyspozycyjność.
CECHY CHARAKTERU:
• komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy.
INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM
STANOWISKU
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Studzienna 6 – praca
na I piętrze w budynku kilkukondygnacyjnym,
przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
2. Warunki pracy: praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca w pozycji siedzącej, praca
związana jest z bezpośrednim kontaktem
z klientem, praca wymaga pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. list motywacyjny,
2. CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na
stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl),
3. kserokopie dokumentów poświadczających
posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy
kwalifikacyjnej),
4. oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powinny być własnoręcznie podpisane.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą
być sporządzone w języku polskim, w formie
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 18 czerwca 2018 r. do godz. 12.00
w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat – II piętro), w zaklejonej
kopercie opatrzonej numerem ogłoszenia
oraz imieniem i nazwiskiem kandydata oraz
napisem: „Nabór na stanowisko urzędnicze
– podinspektor”.
2. Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane
jedynie w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem
poczty decyduje data jej wpływu do GCOP.
3. Jeśli wymagania formalne spełni więcej niż
15 osób, 20 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w filii
GCOP przy ul. Studziennej 6 przeprowadzony
zostanie test merytoryczny dla kandydatów.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się 25 – 27 czerwca 2018 r.
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci
zostaną powiadomieni telefonicznie.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/232-04-77.
5. Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania
konkursu bez podania przyczyn.
6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2016 r.,
poz. 902 z późn. zm.):
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko
oraz miejsce zamieszkania, w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego,
• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli
w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%,
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje
osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się
w gronie pięciu najlepszych kandydatów
spełniających wymagania niezbędne oraz
w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
7. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji
niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum
Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
przekroczył 6%.
8. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum
Organizacji Pozarządowych lista kandydatów
spełniających wymagania formalne umieszczana jest na stronie internetowej GCOP, zawiera
imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca
zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

numer naboru: GCOP.KD.210.3.2018
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na kierownicze urzędnicze stanowisko głównego księgowego
w wymiarze pełnego etatu (tj. 1 etatu)
DO GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA BĘDZIE NALEŻAŁO:
• kierowanie działem finansowo-księgowo
-kadrowym zgodnie ze strukturą organizacyjną jednostki,
• nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki w sposób zapewniający
prawidłową i terminową realizację zadań
w zakresie ewidencji i sprawozdawczości
budżetowej oraz planowania gospodarki
finansowej,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
• zapewnienie prawidłowości pod względem finansowym umów zawieranych
przez jednostkę,
• bieżąca kontrola finansów, w tym m.in.
nadzorowanie płynności finansowej
jednostki i terminowego regulowania
zobowiązań.
OBOWIĄZKI UZUPEŁNIAJĄCE:
• opracowywanie projektów przepisów
wewnętrznych dotyczących prowadzenia
rachunkowości,
• sporządzanie sprawozdań finansowych
(w tym bilansów) oraz budżetowych,
• kontrola dokumentów płacowych,
• dokonywanie okresowych analiz wydatków,
• bieżąca kontrola finansów, w tym m. in.
nadzorowanie płynności finansowej jednostki i terminowego regulowania zobowiązań i ściągania należności,
• nadzór nad rozliczaniem inwentaryzacji,
zarówno rocznych, jak i doraźnych,
• bieżąca współpraca z Urzędem Miejskim
w Gliwicach, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bankiem,
• szczegółowy zakres zadań określi przydział
czynności.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
► posiada obywatelstwo polskie;
► ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw obywatelskich;
► nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko
działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwa skarbowe;
► spełnia jeden z poniższych warunków:
– ukończyła ekonomiczne jednolite
studia magisterskie, ekonomiczne
wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej
3-letni staż pracy w księgowości,
– ukończyła średnią, policealną lub
pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiada co najmniej 6-letni staż
pracy w księgowości,

– jest wpisana do rejestru biegłych
rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające
do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
► ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego
księgowego;
• znajomość przepisów ustawy o finansach
publicznych wraz z aktami wykonawczymi
do tej ustawy;
• znajomość regulacji prawnych z zakresu
rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
• znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku
dochodowego od osób fizycznych;
• umiejętności sporządzania sprawozdawczości i analiz;
• doświadczenie w pracy w jednostkach
samorządu terytorialnego;
• nieposzlakowana opinia, wysoka kultura
osobista.
DODATKOWE WYMAGANIA:
• znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
• znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
• doświadczenie w rozliczaniu środków
pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
• umiejętność biegłego posługiwania się
narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Excel, Płatnik, programy
finansowo-księgowe, płacowe).
CECHY CHARAKTERU:
• wysokie poczucie odpowiedzialności,
terminowość, dokładność w realizacji
powierzonych zadań, komunikatywność,
dobra organizacja pracy, samodzielność,
zdolność logicznego i analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność
rozwiązywania problemów.
INFORMACJA O WARUNKACH PRACY
NA DANYM STANOWISKU
Miejsce pracy: Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 1, II p.
Warunki pracy: system pracy równoważny,
praca biurowa z urządzeniami biurowymi,
w tym z monitorem ekranowym powyżej
dobowego wymiaru czasu pracy. Praca na
II piętrze, brak windy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany
na stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl),
• kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe
i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas
rozmowy kwalifikacyjnej),
• oświadczenia (opublikowane na stronie
internetowej www.gcop.gliwice.pl/do
-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie
muszą być sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
INFORMACJE DODATKOWE:
Dokumenty aplikacyjne należy składać
w terminie do 18 czerwca 2018 r. do godziny 12.00, w siedzibie głównej GCOP przy
ul. Zwycięstwa 1, w zaklejonej kopercie opatrzonej: napisem „Nabór na kierownicze
stanowisko urzędnicze – główny księgowy”,
numerem ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/232-04-77.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami planowane są od 21 do 22 czerwca
2018 r. w siedzibie głównej GCOP przy
ul. Zwycięstwa 1.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania
konkursu bez podania przyczyn.
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji
niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim
Centrum Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.
Zgodnie z regulaminem naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum
Organizacji Pozarządowych lista kandydatów
spełniających wymagania formalne umieszczana jest na stronie internetowej GCOP,
zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2016 r.,
poz. 902):
• w oparciu o art. 15 – dane osobowe
osoby zatrudnionej podlegają publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię,
nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę
publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na
stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem
kierowniczych stanowisk urzędniczych,
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile
znajduje się w gronie pięciu najlepszych
kandydatów spełniających wymagania
niezbędne oraz w największym stopniu
spełniających wymagania dodatkowe,
• publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby
zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego
naboru.

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 424,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego na czas zastępstwa
WYMIAR ETATU: pełny etat.
WARUNKI PRACY:
• praca administracyjno-biurowa,
• praca w systemie jednozmianowym,
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
• praca pod presją czasu,
• kontakt z petentem.
ZAKRES ZADAŃ:
• prowadzenie rachunkowości i bieżącej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• prowadzenie sprawozdawczości budżetowej
i finansowej,
• opracowywanie planów wydatków i dochodów budżetowych oraz ich bieżąca kontrola.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności
prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za przestępstwo popełnione
umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu,
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działal-
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ności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne
skarbowe;
• niekaralność zakazem pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(DzU z 2013 r., poz. 168);
• spełnianie jednego z poniższych warunków:
• ukończone ekonomiczne jednolite studia
magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne
studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia
praktyka w księgowości,
• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej
6-letnia praktyka w księgowości,
• wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiadanie certyfikatu księgowego.

WYMAGANIA DODATKOWE:
• znajomość przepisów prawa w zakresie
ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, zamówieniach publicznych, podatku
od towarów i usług, podatku dochodowym
od osób prawnych oraz od osób fizycznych,
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, ubezpieczeniach społecznych i umiejętność ich stosowania,
• znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego,
• biegła znajomość programów komputerowych: Word, Excel, Qwant, Qwark, Vulcan
finanse, Ksat, Płatnik,
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych
(ksero, skaner , faks, drukarka) oraz poczty
elektronicznej.
• preferowane 3-letnie doświadczenie w pracy
w księgowości w administracji publicznej.
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
• życiorys/CV i list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia;

• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
doświadczenia zawodowego;
• oświadczenia:
• o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
• o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione umyślnie
i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności
instytucji państwowych oraz samorządowi
terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne
skarbowe,
• o nieukaraniu zakazem pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31
ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2013 r., poz. 168),
• o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA
DOKUMENTÓW:
• dokumenty należy złożyć do 30 czerwca
2018 r. do godz. 9.00,
• miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Daszyńskiego 424, 44-151 Gliwice, pok. 001,
• sposób składania ofert: w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko
głównego księgowego”.
DODATKOWE INFORMACJE:
• o zachowaniu terminu decyduje data wpływu
dokumentów do sekretariatu szkoły,
• aplikacje złożone bez kompletu wymaganych
dokumentów nie będą rozpatrywane,
• wymagane dokumenty muszą być złożone
w języku polskim,
• kandydaci spełniający wymagania formalne
zostaną zakwalifikowania do dalszego etapu
naboru oraz zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
• kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone
negatywnie nie będą o tym informowani.
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ogłoszenia
oferty pracy
Oferta pracy na stanowisku:
„Kierowca autobusu”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa przystanków
wraz z wymianą pasażerską.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo
kwalifikacji zawodowej).

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze
świadectwem kwalifikacji zawodowej, potwierdzającym ukończenie szkolenia okresowego lub
uzyskanie kwalifikacji wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji
katowickiej.

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gliwicach
przy ul. Chorzowskiej 150 w godz.
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.
Informujemy, że skontaktujemy się
z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (DzU z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-35.

Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność
pracy w zespole, dobry poziom
kompetencji osobowościowych,
społecznych i poznawczych menedżerskich.

Oferta pracy na stanowisku:
„Elektromechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia
w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunkowe, specjalistyczne szkolenia z zakresu napraw i obsługi
taboru posiadanego przez PKM,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom
kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom wiedzy
zawodowej (związany z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w kancelarii Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:
„Mechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia
w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunkowe, specjalistyczne szkolenia z zakresu napraw i obsługi
taboru posiadanego przez PKM,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom
kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom wiedzy
zawodowej (związany z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w kancelarii Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

zawiadomienia

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6
im. Noblistów Polskich w Gliwicach, ul. Jasnogórska 15-17,
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego
w wymiarze pełnego etatu
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie rachunkowości jednostki,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych,
• przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
• opracowanie projektów przepisów wewnętrznych do zasad rachunkowości,
• obsługa programów: VULCAN, PŁATNIK, KSAT,
• prowadzenie rozliczeń środków unijnych.
Wymagania konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych
oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
skarbowe,
• ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co
najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub
• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna
szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia
praktyka w księgowości,
• znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
przepisy dotyczące podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy,
• znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
• znajomość programów komputerowych KSAT,
VULCAN oraz PŁATNIK.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach
budżetowych lub samorządowych na stanowisku
kierowniczym,
• znajomość programów komputerowych służących do obsługi biurowej (edytory tekstów,
arkusze kalkulacyjne itp.),
• znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania, ewidencjonowania i rozliczania
środków finansowych przyznanych na realizację
projektów w ramach Programów Unii Europejskiej,

• brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia
na ww. stanowisku,
• zaangażowanie i dyspozycyjność,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się
o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż
pracy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających
kwalifikacje,
• oświadczenie kandydata, że nie jest skazany
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej
zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata, że zatrudnienie może
nastąpić od 30 lipca 2018 r., w przypadku wybrania jego oferty,
• oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 922).”,
• oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgodnie z wymogami ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r., nr 223, poz. 1458).
Dokumenty należy składać do 15 czerwca 2018 r.
w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, ul. Jasnogórska 15-17, w godz. 8.00 – 14.00.
Dokumenty, które wpłyną po tym terminie, nie będą
rozpatrywane.
Dyrektor SP nr 6 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi
tylko na wybrane oferty, a także możliwość odwołania
konkursu bez podania przyczyn.
Inne informacje:
• analizy ofert pod względem formalnym dokona
komisja powołana przez dyrektora szkoły,
• wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania
formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne
rozmowy kwalifikacyjne – o terminie i miejscu
przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną
poinformowani telefonicznie.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 7 czerwca 2018 r.

• operator maszyn
wykształcenie: brak wymagań, praca stojąca monotoniczna w systemie 3-zmianowym, realizacja zamówień pod względem
ilościowym i jakościowym, ustawianie
parametrów technicznych w urządzeniach, nadzór nad realizowanym procesem, kontrola jakości w określonym
zakresie, kontrola stanu i urządzeń na
stanowisku przed uruchomieniem, konserwacja obsługiwanych maszyn, zgłaszanie usterek, awarii, postępowanie
zgodnie z instrukcjami roboczymi, procedurami, rysunkami i innymi dokumentami technicznymi zawierającymi zakres
wymagań norm, miejsce pracy: Gliwice;

• pomocnicze prace 
barmańskie w restauracji
wykształcenie zawodowe, mycie szkła,
polerowanie sztućców, czyszczenie urządzeń, prace barmańskie, książeczka sanepidowska, miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik produkcyjny 
– zbrojarz
wykształcenie: brak wymagań, wykonywanie czynności przy produkcji prostych
konstrukcji zbrojarskich, przygotowywanie zbrojeń, obróbka wykańczająca

gotowych elementów, kontrola jakości,
miejsce pracy: Gliwice;

• frezer kół zębatych
wykształcenie zawodowe, możliwość
przyuczenia do zawodu, umiejętność
czytania rysunku technicznego, zakres
obowiązków: praca na maszynie, szlifowanie kół zębatych, jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice;

• recepcjonista
wykształcenie średnie (technik hotelarz),
doświadczenie mile widziane, komunikatywność, prezencja, komunikatywna
znajomość jęz. angielskiego, obsługa
komputera, obsługa klienta, rezerwacje,
meldunki, dwie zmiany, miejsce pracy:
Gliwice;

• opiekun dzieci
wykształcenie zgodnie z przepisami dotyczącymi opieki nad dziećmi, opieka nad
dziećmi w centrum wsparcia rodziny,
1/4 etatu (różne godziny pracy), miejsce
pracy: OPS Pyskowice;

• operator ładowarki
wykształcenie: brak wymagań, uprawnienia na ładowarkę II lub III klasy, doświadczenie zawodowe, dwie zmiany, miejsce
pracy: Gliwice.

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.
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ZAWIADOMIENIE
o możliwości wystąpienia
z wnioskiem o zwrot działki
o nr 1032, w obrębie Szobiszowice
Działając w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice na
mocy:
• art. 8 i 136 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2018 r., poz. 121
z późń. zm.)
oraz
• art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2017 r., poz. 1257 z późń. zm.),
w związku z zamiarem zbycia działki o nr 1032, położnej w Gliwicach w obrębie Szobiszowice – w zakresie
obejmującym działkę o nr arch. 18, stanowiącą poprzednio współwłasność Aleksandra Pichury, Marii Galbierz z domu Pichura, Łucji Mrozek z domu
Pichura, Klary Gawron z domu Pichura, Tomasza
Pichury, Pawła Pichury, Gertrudy Thierhoff z domu
Pichura oraz Helmuta Piotra Pichury, wywłaszczoną
na rzecz Skarbu Państwa decyzją Prezydenta Miasta
Gliwice nr 2675/81 z 9 kwietnia 1981 r. – zawiadamiam Aleksandra Pichurę, Marię Galbierz z domu Pichura, Łucję Mrozek z domu Pichura, Klarę
Gawron z domu Pichura, Tomasza Pichurę, Pawła
Pichurę oraz Gertrudę Thierhoff z domu Pichura
i/lub ich spadkobierców o możliwości wystąpienia do Prezydenta Miasta Gliwice, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej,
z wnioskiem o zwrot udziałów w nieruchomości
działki o nr 1032, obręb Szobiszowice, w terminie trzech miesięcy od skutecznego doręczenia
zawiadomienia poprzez ogłoszenie publiczne,
tj. do 1 października 2018 r.
Możliwym jest bowiem, iż na ww. nieruchomości nie
został zrealizowany cel wywłaszczenia.
Jednocześnie informuję, iż zwrot udziałów w nieruchomości będzie skutkował koniecznością zwrotu
Miastu Gliwice zwaloryzowanej kwoty otrzymanego
odszkodowania za udział w ww. nieruchomości.

nieruchomości
Zarząd Budynków
Miejskich II Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego,
44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:

I. Przetargu ustnego nieograniczonego
na wysokość stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego usytuowanego
w budynku przy ul. Szobiszowickiej 27
(na parterze), o powierzchni 104,30 m2
• termin przetargu: 22 czerwca 2018 r.,
• miejsce przetargu: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o.,
pok. 305.
------------------------------------------------------------------

II. Konkursu ofert na wysokość stawki
czynszowej za najem lokalu użytkowego
usytuowanego przy ul. Lipowej 14/31.
• termin składania ofert: 21 czerwca 2018 r. do
godz. 15.00.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie
zamawiającego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie
internetowej www.zbm2.pl

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA
GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane
do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•
•
•
•
•
•
•

nr 113/2018 do 26 czerwca 2018 r.,
nr 122/2018 do 22 czerwca 2018 r.,
nr 123/2018 do 26 czerwca 2018 r.,
nr 124/2018 do 26 czerwca 2018 r.,
nr 125/2018 do 26 czerwca 2018 r.,
nr 126/2018 do 26 czerwca 2018 r.,
nr 127/2018 do 26 czerwca 2018 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia,
dzierżawy lub zbycia.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

oferuje do wynajęcia:
• moduły biurowe w różnych
metrażach i konfiguracjach,
• pomieszczenia klimatyzowane,
wyposażone w media,
• dostępne miejsca parkingowe
bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,
ochraniany
przez profesjonalną firmę oraz
monitorowany telewizją
przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej
Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy
PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum
Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową,
4 km od śródmieścia Gliwic.
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
tel. 32/301-84-84 lub e-mail: marketing@scl.com.pl

Lokalizacja: działka nr 920/5, obręb Żerniki, wraz
z udziałem wynoszącym ¼ w prawie własności
działki nr 920/8, obręb Żerniki, poł. przy ul. Łukasiewicza w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych
z ewidencji gruntów i KW
• działka nr 920/5, obręb Żerniki,
o pow. 0,0752 ha, użytek – RIVa/grunty orne, położona w Gliwicach, z księgi wieczystej
nr GL1G/00033143/1,
działka nr 920/8, obręb Żerniki, o pow. 0,0176 ha,
użytek – RIVa/grunty orne, położona w Gliwicach,
z księgi wieczystej nr GL1G/00033143/1 – udział
¼ w działce nr 920/8, obręb Żerniki.
Opis przedmiotu przetargu:
Działki położone w obrębie Żerniki przy ul. Łukaszewicza w Gliwicach w strefie pośredniej miasta,
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Działka
nr 920/5, obręb Żerniki, stanowi teren płaski,
nieogrodzony, niezabudowany. Kształt działki regularny. W niedalekim sąsiedztwie działki sieć elektroenergetyczna, wodno-kanalizacyjna i gazowa.
Techniczne warunki podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy
mediów określą dysponenci sieci na wniosek
i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nieruchomości
nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Istnieje możliwość włączenia działki do ruchu drogowego poprzez działkę nr 920/8, obręb Żerniki,
mającą stanowić drogę wewnętrzną z włączeniem
do ul. Kadłubka. W związku z powyższym przedmiotem sprzedaży jest również udział w wysokości
¼ w działce nr 920/8, obręb Żerniki. Pozostałe
udziały w działce nr 920/8, obręb Żerniki, należą
do osób prywatnych.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec
nieruchomości: brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od
23 września 2004 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej,
stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
(uchwała nr XXI/576/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 lipca 2004 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86
z 8 września 2004 r., poz. 2442), teren położony
w Gliwicach obejmujący działki nr 920/5 i 920/8,
obręb Żerniki, oznaczony jest symbolem:
D 2.3(1.3)/TMJ – gdzie funkcją wiodącą jest zabudowa mieszkaniowa TMJ – tereny przeznaczone
pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (pojedynczą i bliźniaczą) oraz szeregową, dla których
obowiązują następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. maksymalna) – 25%,
• procent terenów zielonych (biologicznie czynnych – pow. minimalna) – 65%,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość
zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia
i poddasza użytkowego) – p.II.p.
Działka objęta jest zasięgiem strefy SH-3.1, w granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej,
w obrębie której wszelkie prace ziemne winny
być prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zapisami
ww. uchwały.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne
postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
260 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 2600,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 4 września 2018 r. o godz.
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31A, sala nr 34.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży
nastąpi do 4 października 2018 r.
Wadium
Wadium w wysokości 26 000,00 zł należy wnieść
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A.
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 920/5, obręb Żerniki oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium
winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej
28 sierpnia 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
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• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie
do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na
wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną
pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego
przez osobę/y, na rzecz której/których będzie
ewentualnie nabywana nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego lub sporządzone w obecności
pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku
pełnomocnika osoby fizycznej,
• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku
osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby
prawnej.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonania czynności przetargowych
konieczna jest obecność obojga małżonków lub
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem
drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-5907/2018 z 5 marca 2018 r. w sprawie
uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-234/2015 z 16 stycznia 2015 r. oraz
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności działki nr 920/5, obręb Żerniki, wraz z udziałem wynoszącym ¼ w prawie własności działki
nr 920/8, obręb Żerniki, położonych w Gliwicach,
stanowiących własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych działek, nie wpłynęły żadne
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż
2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty
uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem
przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442,
zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00033143/1
oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę w stanie
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady
ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze
wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gliwice nr PM-5907/18 z 5 marca 2018 r.
6. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM – Referat Zbywania Nieruchomości,
pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.:
8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel.
32/338-64-10, 32/338-64-12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie
nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez
Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Gliwice, obejmującej:

• zabudowaną działkę nr 371/6, obręb Kuźnica, o powierzchni 1,8823 ha, KW GL1G/00122499/2, wraz
z przeniesieniem prawa własności budynku hali produkcyjnej o pow. użytkowej 5705 m2. Nieruchomość
położona jest przy ul. Mechaników 9 na terenie
Zakładów Mechanicznych „BUMAR”.
Termin przetargu: 25 czerwca 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 7 333 000,00 zł

Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r., poz. 1221
z późn. zm.), nieruchomość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium: 733 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 czerwca 2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
usytuowanych na płn. od ul. Cmentarnej/przy ul. Cmentarnej/przy ul. Knurowskiej w Gliwicach:

• dz. nr 722, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00036926/5,
• dz. nr 738, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00036926/5,
• dz. nr 740, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00036926/5,
• dz. nr 721, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00059301/5,
• dz. nr 911, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00059301/5,
• dz. nr 909, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00032654/9,
• dz. nr 910, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00032654/9.
Łączna powierzchnia działek wynosi 0,7938 ha.
Termin przetargu: 25 czerwca 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 143 000,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm).

Wadium: 114 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 czerwca 2018 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem
jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
Cena wywoławcza nieruchomości: 172 400,00 zł
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
• UL. DASZYŃSKIEGO 11, lokal nr 1,
tel. 32/339-29-97
Wadium: 8700,00 zł
parter, pow. 46,20 m2 + piwnica:
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.
Termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz.
5,68 m2, 2 pokoje, kuchnia, przed13.45 do 14.00, po wcześniejszym zgłoszeniu
pokój; dostęp do WC usytuowanego • UL. RYBNICKA 48, lokal nr 3, II pięw ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach,
na klatce schodowej (parter), lokal
2
tel. 32/339-29-95
tro, pow. 79,65 m + pomieszczedo generalnego remontu
2
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.
nie strychowe: 11,77 m , 3 pokoje,
Termin przetargu: 21 czerwca 2018 r., godz. 10.00
2 przedpokoje, kuchnia, pomieszCena wywoławcza nieruchomości: 93 300,00 zł
czenie gospodarcze, łazienka z WC, • UL. MŁYŃSKA 2, lokal nr215, parter
Wadium: 4700,00 zł
(oficyna), pow. 39,10 m , 1 pokój,
lokal do generalnego remontu
Termin oględzin: 19 czerwca 2018 r. od godz.
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 11.00
8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
lokal do generalnego remontu
Cena wywoławcza nieruchomości: 165
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel.
32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2018 r.

• UL. WARYŃSKIEGO 3, lokal nr 1a,
parter, pow. 18,40 m2, 1 pokój,
kuchnia, WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 41 800,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin: 15 czerwca 2018 r. od godz.
13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 26 czerwca 2018 r.
od godz. 8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,
tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

Termin przetargu: 2 lipca 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 166 000,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Wadium: 16 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 czerwca 2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------I ROKOWANIA PO II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice,
obejmującej:

• zabudowaną działkę nr 236/2, obręb Łabędy, zapisaną
w księdze wieczystej nr GL1G/00032921/2. Nieruchomość położona jest przy ul. Głównej 24. Powierzchnia
użytkowa budynku wynosi 162,40 m2.
Termin rokowań: 3 lipca 2018 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 75 000,00 zł

Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) nieruchomość zabudowana zwolniona jest od
opodatkowania podatkiem VAT.

Zaliczka: 7500,00 zł

Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się od
zawarcia umowy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,
poz. 1490).

Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłaty zaliczki: 27 czerwca 2018 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej
części nieruchomości, oznaczonej jako:

• dz. nr 224/1 i 234/1, obręb Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, zapisanej w księdze wieczystej
nr GL1G/00033240/1, stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na wschód od
ul. Marzanki.
Termin przetargu: 3 lipca 2018 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 203 000,00 zł*
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wadium: 20 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 czerwca 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia
i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości 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.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

Termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 67 900,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 20 czerwca 2018 r. od godz.
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od
godz. 8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

• UL. WROCŁAWSKA 13, lokal nr 5,
II piętro, pow. 137,33 m2 + piwnica 1,32 m2, 4 pokoje, przedpokój,
kuchnia, komórka, łazienka z WC, • UL. BŁ. CZESŁAWA 4A, lokal nr 6,2
parter, I piętro, pow. 72,09 m
lokal do generalnego remontu
+ 2 pomieszczenia gospodarcze
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 11.30
(I piętro): 29,3 m2, 2 pokoje, kuchCena wywoławcza nieruchomości:
291 400,00 zł
nia, łazienka, przedpokój (I piętro),
Wadium: 14 600,00 zł
klatka schodowa z komórką (parTermin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz.
ter/I piętro), lokal do generalnego
13.00 do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
• UL. SIEMIŃSKIEGO 29, lokal nr 3,
remontu
2
2
przy
ul.
Zabrskiej
15
w
Gliwicach,
w
ROM
I piętro, pow. 77,83 m + piwnica:
Termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 11.30
2
tel.
32/339-29-82
16,55 m , 3 pokoje, kuchnia, z doCena wywoławcza nieruchomości: 74 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.
stępem do WC usytuowanego na
Wadium: 3800,00 zł
klatce schodowej (część wspólna),
Termin oględzin: 18 czerwca 2018 r. od godz.
•
UL.
NOWY
ŚWIAT
1A,
lokal
nr
6,
lokal do generalnego remontu
12.00 do 12.15
2
III
piętro,
pow.
71,00
m
,
3
pokoje,
(dodatkowy termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 10.30
przedpokój,
kuchnia,
spiżarnia,
łagodz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoCena wywoławcza nieruchomości: 154 300,00 zł
zienka
z
WC,
lokal
do
generalnego
szeniu w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
Wadium: 7800,00 zł
remontu
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz.
11.15 do 11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

• dz. nr 712, obręb Stare Miasto, o pow. 0,0237 ha,
z KW nr GL1G/00032766/7, położonej na rogu
ul. Wodnej i ul. Basztowej w Gliwicach, użytek Bi – inne
treny zabudowane.

700,00 zł
Wadium: 8300,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz.
12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach,
tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 12.00

Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

UŻYTKOWE
• UL. BIAŁEJ BRAMY 8, 10; BYTOMSKA 11, 13; lokal nr 2, I piętro (wejście od ul. Białej Bramy 8), pow.
91,07 m2, 7 pomieszczeń, korytarz,
lokal do generalnego remontu

66,76 m2 + piwnica: 22,48 m2,
5 pomieszczeń, pomieszczenie
higieniczno-sanitarne

Termin przetargu: 21 czerwca 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 212 100,00 zł
Wadium: 10 700,00 zł
Termin oględzin: 19 czerwca 2018 r. od godz.
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2018 r.

Termin oględzin: 19 czerwca 2018 r. od godz.
10.25 do 10.40
(dodatkowy termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od
godz. 8.45 do 9.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

(dodatkowy termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od
godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

Termin przetargu: 21 czerwca 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 44 200,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin oględzin: 19 czerwca 2018 r. od godz.
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,
tel. 32/234-22-89
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2018 r.

Termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 36 100,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 19 czerwca 2018 r. od godz.
10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od
godz. 9.15 do 9.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

do 10.10
(dodatkowy termin oględzin: 17 lipca 2018 r. od
godz. 10.00 do 10.10, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2018 r.

szeniu w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 96 700,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz.
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

• UL. KONARSKIEGO 4 i ZIMNEJ
WODY 2, lokal nr II, parter, I piętro
Termin przetargu: 21 czerwca 2018 r., godz. 10.30
(oficyna), pow. 82,27 m2 + 4 poCena wywoławcza nieruchomości: 222 100,00 zł
mieszczenia piwniczne o łącznej
Wadium: 11 200,00 zł
powierzchni 21,58 m2, 3 pomieszTermin oględzin: 19 czerwca 2018 r. od godz.
czenia na parterze oraz 2 pomiesz11.00 do 11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu
czenia na I piętrze, skomunikowane
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97
z klatką schodową (parter/I piętro),
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2018 r.
• UL. DASZYŃSKIEGO 44, lokal nr I,
lokal do generalnego remontu
parter, pow. 53,10 m2, 6 pomieszTermin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 12.00
• UL. PIASTOWSKA 7, lokal nr I, parCena wywoławcza nieruchomości: 98 700,00 zł
czeń, lokal do generalnego remontu
2
Wadium: 5000,00 zł
ter, pow. 66,76 m , 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 10.00
Termin oględzin: 18 czerwca 2018 r. od godz.
oraz sanitariaty, lokal do generalCena wywoławcza nieruchomości: 122 500,00 zł
12.40 do 12.55
Wadium: 6200,00 zł
nego remontu

• UL. KORCZOKA 45-47, garaż nr 4,
parter, pow. 13,63 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego re• UL. DASZYŃSKIEGO 23, lokal nr I,
montu
piwnica (wejście od podwórka),
• UL. NAŁKOWSKIEJ 1, lokal nr 4,
Termin przetargu: 19 lipca 2018 r., godz. 9.00
pow. 50,06 m2, 3 pomieszczenia,
II piętro, pow. 37,62 m2, 3 pomieszCena wywoławcza nieruchomości: 13 300,00 zł
WC, korytarz, lokal do generalnego
czenia, łazienka z WC, lokal do geWadium: 700,00 zł
remontu
neralnego remontu
Termin oględzin: 5 lipca 2018 r. od godz. 10.00

• UL. GORZOŁKI 11, lokal nr I, poddasze (IV piętro), pow. 33,73 m2,
2 pomieszczenia, WC, lokal do ge- • UL. BŁ. CZESŁAWA2 4, lokal nr I, parter, pow. 51,07 m + 5 pomieszczeń
neralnego remontu
w piwnicy: 15,44 m2, 2 pomieszczeTermin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 9.30
nia, magazyn, WC, lokal do geneCena wywoławcza nieruchomości: 51 900,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
ralnego remontu
Termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz. 9.30
do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

• UL. ZAWISZY CZARNEGO 20, lokal
nr 9, poddasze (III piętro), pow.

Termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 71 000,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 18 czerwca 2018 r. od godz.
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od
godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgło-

• UL. KORCZOKA 47, lokal nr II, parter, pow. 234,91 m2 + 4 piwnice
i 2 korytarze: 67,14 m2, 7 pomieszczeń, 3 korytarze, 2 sanitariaty, WC,
klatka schodowa, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 19 lipca 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 409 400,00 zł
Wadium: 20 500,00 zł
Termin oględzin: 5 lipca 2018 r. od godz. 10.00
do 10.20
(dodatkowy termin oględzin: 17 lipca 2018 r. od
godz. 10.00 do 10.20, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości 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.
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