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Jest nowy dzierżawca 
hali przy Chorzowskiej

Miasto wyłoniło w przetargu nowego 
dzierżawcę hali sportowej przy ul. Chorzow-
skiej 5 w Gliwicach. Nowy operator obiektu 
chce go przejąć jak najszybciej. Poprzedni 
dzierżawca nie chce jednak hali opuścić.  
Co dalej?

Zapraszamy  
na jarmark!

Codziennie na gliwickim Rynku cze-
kają kramy z rękodziełem i smakołykami,  
a w każdy weekend nowe atrakcje: warszta-
ty, występy i koncerty. Sprawdź, co będzie 
się działo na Gliwickim Jarmarku Bożonaro-
dzeniowym 12 i 13 grudnia. 

Więcej ekologii,  
mniej śmieci

Przy ul. Rybnickiej otwarto Śląskie 
Centrum Recyklingu. Dzięki nowej inwe-
stycji zmniejszy się ilość śmieci trafiających  
bezpośrednio na gliwickie wysypisko. Inwe-
stycja kosztowała 40 mln zł.

Młodzi, zdolni  
– nagrodzeni! 

Już po raz dziesiąty prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz, przyznał Laury Na-
uki najzdolniejszym uczniom. Podziękował 
też ich wychowawcom i dyrektorom szkół,  
w których uczą się laureaci.
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https://gliwice.eu/samorzad
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12 grudnia w CH Auchan przy ul. Rybnickiej w Gliwicach będzie można skorzystać  
z bezpłatnych konsultacji kardiologicznych, badań EKG, USG tarczycy i USG piersi 
dla kobiet do 50 roku życia, konsultacji dietetycznych, przeglądu jamy ustnej, kon-
sultacji fizjoterapeutycznych, badań spirometrii, pomiaru ciśnienia, nauki udzielania 
pierwszej pomocy i pomiaru poziomu cukru. Akcję „Podaruj bliskim prezent, zadbaj 
o zdrowie!”, w ramach pikniku medycznego, organizuje Fundacja „Unia Bracka”.  
Z bezpłatnych badań będzie można skorzystać w godz. od 10.00 do 17.00.

Podaruj bliskim prezent, zadbaj o zdrowie!

DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Uniwersytet Trzeciego Wieku, wraz z gliwicką Radą Seniorów, zakończył projekt 
szkoleniowy FIO „Profesjonalne Rady Seniorów na Śląsku”. Szkolenie 12 gminnych 
rad seniorów na Śląsku prowadzone przez ekspertów m.in. Ogólnopolskiej Federacji 
UTW zostało zwieńczone konferencją w sali Sejmiku Śląskiego. Po podsumowaniu 
prac podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy. Dzięki temu liderzy rad są 
teraz doskonale przeszkoleni i przygotowani do pełnienia funkcji w powołanej przez 
marszałka Śląskiej Regionalnej Radzie Seniorów. 

Najbardziej wyczekiwany przez najmłodszych gość nie zraził się brakiem śniegu  
i na gliwicki Rynek wjechał stylowym samochodem. Jego wizyta była częścią Gliwic-
kiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Co weekend czekają nas kolejne świąteczne 
atrakcje. 12 i 13 grudnia zaplanowano warsztaty dla całej rodziny, występy i koncerty. 
W weekendy świąteczne kramy, w których można kupić niepowtarzalne prezenty, 
dekoracje i smakołyki, są czynne od godz. 12.00 do 20.00. W tygodniu zapraszają 
gliwiczan od godz. 12.00 do 18.00. Warto przyjść na Rynek!

Przy ul. Wieczorka pojawiła się elegancka i stylowa wiata. Jest stylizowana na 
zabytkową tak, by pasowała do stojącego obok zegara i uzupełnia klimatyczny 
charakter ulicy. Retro wiata jest czarna, ma drewniane siedzisko. Kosztowała około 
17 tys. zł. Nie jest to ostatnia tego typu atrakcja – w 2016 r. również wiata stojąca 
naprzeciwko zostanie wymieniona na retro odpowiednik. Dzięki temu wkompo-
nuje się w klimat ul. Wieczorka, która wraz z ul. Górnych Wałów i Dolnych Wałów,  
w 2010 r. została nagrodzona tytułem „Modernizacji Roku”.

Seniorzy jeszcze bardziej profesjonalni

Św. Mikołaj już w Gliwicach!Niby tylko wiata, ale wiata to nie byle jaka... 

 Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pracodawcy muszą wyznaczyć 
dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny. W związku tym, 
w wielu miejskich jednostkach, za sobotę 26 grudnia (drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia), jako dzień wolny wyznaczono wigilię świąt Bożego Narodzenia,  
24 grudnia 2015 r. 
 W czwartek, 24 grudnia (wigilia) zamknięte będą: Urząd Miejski w Gliwicach, 
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gliwicach, Miejska Biblioteka Publiczna (oraz Biblioforum) 
i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach. 
 Z kolei 31 grudnia, z powodu inwentaryzacji, kasy Urzędu Miejskiego będą 
czynne krócej (od godz. 8.00 do 14.00), a sam Urząd będzie otwarty do godz. 
16.00. Uwaga! 30 i 31 grudnia w kasach urzędu nie będą realizowane transakcje 
kartami płatniczymi. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. 31 grudnia również 
krócej będzie otwarty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Tego dnia sprawy w ZGM 
będzie można załatwiać do godz. 15.30. 31 grudnia MBP będzie czynna od godz. 
8.00 do 15.00, a Biblioforum w godz. od 8.00 do 16.00.

Uwaga Klienci!
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AKTUALNOŚCI

W przyszłym roku zmienią się zasady naboru wniosków do budże-
tu miasta na realizację zadań jednorocznych w ramach budżetu 
obywatelskiego oraz reguły głosowania mieszkańców na przedsię-
wzięcia do realizacji w roku 2017. Mieszkańcy Gliwic mogą zgła-
szać na piśmie swoje uwagi do zaproponowanych zmian podczas 
konsultacji społecznych, które potrwają do 15 stycznia 2016. 
Od 7 grudnia projekt nowych zasad poddawany konsultacjom dostępny jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWTELSKI 
– KONSULTACJE” oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach na parterze w Informacji 
Głównej.
Swoje uwagi i opinie do projektu można zgłaszać pisemnie – w formie papie-
rowej (listownie bądź doręczając do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres  
bo@um.gliwice.pl.

Jeżeli chcesz pogłębić informacje lub rozwiać wątpliwości, możesz to zrobić  
w trakcie spotkań informacyjnych. Terminy spotkań:
• 10 grudnia 2015 r. – początek o godz. 17.00 – Gliwice-Łabędy, ul. Partyzantów 

25, Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź”;
• 15 grudnia 2015 r. – początek o godz. 17.00 – Gliwice-Sośnica, ul. Reymon- 

ta 18a, Szkoła Podstawowa nr 21;
• 12 stycznia 2016 r. – początek o godz. 17.00 – Gliwickie Centrum Organizacji 

Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21.

Chcesz wiedzieć więcej? 
Przyjdź  
i zapytaj!

Nasze miasto znalazło się na 6 miejscu w rankingu „Diagnoza Społeczna 2015” pod redakcją prof. Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka,  
w kategorii jakości życia oraz na 10 miejscu pod względem zadowolenia mieszkańców. To największy awans w zestawieniu w ciągu ostatnich 
czterech lat. Z rankingu wynika, że poziom życia w Gliwicach jest najwyższy ze wszystkich przebadanych śląskich miast. Gliwiczanie są też 
najbardziej zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania w całej aglomeracji.

W 2011 r. w raporcie „Diagnoza Spo-
łeczna 2015” Gliwice plasowały się na  
26 miejscu. Według „Diagnozy” od tam-
tej pory poziom życia w naszym mieście 
znacznie się podniósł. Z najnowszych, 
przeprowadzonych pod koniec 2015 
r. badań wynika, że awansowaliśmy  
o 20 miejsc i znaleźliśmy się na 6 pozycji  
w kraju pod względem jakości życia, 
wyprzedzając m.in. Warszawę. Gliwice 
zajmują też pierwsze miejsce wśród prze-
badanych miast naszego województwa. 

Satysfakcjonująca jest również skala 
zadowolenia gliwiczan (66,1%) – znajduje-
my się w rankingu na 10 miejscu w Polsce, 
a wśród przebadanych miast naszego wo-
jewództwa - na pierwszym. 

Przy konstruowaniu wskaźników  
w „Diagnozie” wzięto pod uwagę  
m.in. kapitał społeczny, dobrostan psy-
chiczny, fizyczny i społeczny, poziom cywili-
zacyjny, dobrobyt materialny, stres życiowy  
i patologie. 

Diagnoza społeczna to kompleksowe 
badanie warunków i jakości życia Polaków 
wykonywane co dwa lata przez zespół pod 
kierownictwem prof. Janusza Czapińskie-
go – Radę Monitoringu Społecznego,  
czyli głównych autorów oraz zespół za-
proszonych ekspertów (ekonomistów, 
demografów, psychologów, socjologów, 
specjalistów od ubezpieczeń i statysty-
ków).

Pełny ranking można znaleźć na stro-
nie www.diagnoza.com.

     (mf)

Dobrze, bo w Gliwicach!

Informujemy, że parlament dokonał zmiany ustawy ordynacja po-
datkowa, wprowadzając obowiązek bezpośredniego obciążania 
klientów prowizją za płatność kartą, co jest technicznie niemożliwe 
do wykonania. Do tej pory opłatę tę regulował urząd. 

W związku z tym od 1 stycznia 2016 r. 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach nie bę-
dzie można - jak do tej pory - płacić kartą 
należności podatkowych czy regulować 
jakichkolwiek innych opłat. Terminale do 
dokonywania płatności przestaną funk-
cjonować. Jedyną możliwością regulo-
wania swoich zobowiązań finansowych 
względem miasta pozostanie więc zapłata 
gotówką w kasie urzędu, przelewem lub 
bez prowizji w kasach ING Banku Śląskie-
go.

Zrozumiałym jest, że dla wielu gli-
wiczan będzie to spora uciążliwość. Sa-
morząd nie ma jednak obecnie żadnych 
możliwości zaradzenia tej sytuacji. Podję-
liśmy natomiast działania zmierzające do 
tego, aby parlament uchylił dolegliwy dla 
podatników zapis. 

  Marek Jarzębowski
  rzecznik prasowy 
  Prezydenta Gliwic

WAŻNE!
Z powodu rozliczeń płatności w bie-

żącym roku budżetowym, 30 i 31 grudnia 
w kasach urzędu nie będą realizowane 
transakcje kartami płatniczymi.

Ważne dla mieszkańców
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Michał Mikulski, prezes gliwickiej firmy EGZOTech znalazł się w gro-
nie stu osób z Europy Środkowo-Wschodniej wyróżnionych w dru-
giej edycji New Europe 100. Listę tworzą najwięksi innowatorzy biz-
nesu, polityki, nauki, kultury i działań społecznych. 

Lista New Europe 100 powstała z ini-
cjatywy fundacji Res Publica, we współ-
pracy z Funduszem Wyszehradzkim, 
Google oraz Financial Times. Znalazło 
się na niej 27 Polaków, w tym gliwicza-
nin Michał Mikulski, założyciel i prezes  
EGZOTech, młodej firmy zajmującej się 
projektowaniem i produkcją robotów 
rehabilitacyjnych dla osób cierpiących 
na schorzenia mięśni. 

– Bardzo cieszymy się z wyróżnienia. 
Cieszymy się też, że możemy w ten spo-
sób promować Gliwice, w których bar-
dzo dobrze nam się pracuje. W związku 
z rozwojem firmy planujemy przenieść 
główną siedzibę firmy do nowej lokaliza-
cji, oczywiście w Gliwicach – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjne-

mu – Gliwice” Michał Mikulski, prezes 
EGZOTech. 

Michał Mikulski ma 29 lat, skoń-
czył studia magisterskie na kierunku 
Automatyka i Robotyka oraz Inżynierię 
Biomedyczną na Politechnice Śląskiej.  
W EGZOTech powstała Luna EMG, robot 
rehabilitacyjny służący jako narzędzie 
do automatycznej rehabilitacji ruchowej  
i diagnostyki stanu człowieka. Dzięki 
elektromiografii Luna wyczuwa nawet 
małą siłę poprzez impulsy elektryczne 
występujące w mięśniach. Dzięki tej 
innowacji robot jest w stanie poma-
gać fizjoterapeutom leczyć pacjentów 
cierpiących na niedowłady, schorzenia 
neurologiczne i ortopedyczne. 

    (mf)

Miasto Gliwice wniosło aportem 2,3 ha gruntu Górnośląskiej Agen-
cji Przedsiębiorczości i Rozwoju. Niezabudowana działka znajduje 
się w Nowych Gliwicach, na terenach po dawnej hałdzie. Grunty 
zostaną przekazane na sprzedaż pod kolejne inwestycje dla firm  
z branży nowych technologii. 

Głównym udziałowcem GAPR  
Sp. z o.o. jest Miasto Gliwice. Za przeka-
zane grunty miasto objęło nowo utwo-
rzone udziały w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki. Obecnie udział 
miasta w GAPR wynosi 82,87%.

– Teraz będziemy opracowywać kon-
cepcję nowo nabytych działek. Zajmiemy 
się też promocją terenów oraz poszuki-
waniem inwestorów i dostosowywaniem 
wielkości działek do ich potrzeb – po-
wiedział „Miejskiemu Serwisowi Infor-
macyjnemu – Gliwice” Józef Gumienny, 
dyrektor GAPR Sp. z o.o.

W Nowych Gliwicach działają obec-
nie 43 firmy, w tym większość z branży 
nowoczesnych technologii. Do zagospo-
darowania są jeszcze działki o powierzch-
ni 5,5 ha.

GAPR sp. z o.o. zajmuje się m.in. 
wspomaganiem funkcjonowania mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Wspieranie MŚP jest istotnym elemen-
tem polityki Miasta Gliwice realizowanej 
m.in. poprzez GAPR, która od 15 lat two-
rzy sprzyjające warunki dla powstawania 
nowych firm i rozwoju już istniejących. 

    (mf)

Gliwicka firma Future Processing zdobyła I wyróżnienie w konkursie 
Praktykodawca Roku 2015 Województwa Śląskiego. To najwyższe 
miejsce wśród wszystkich firm z branży IT za program praktyk stu-
denckich. W konkursie wzięły udział 42 firmy ze Śląska. 

Firmy biorące udział w konkursie 
musiały wypełnić ankiety, w których 
przedstawiły informacje na temat 
swoich programów praktyk. Pod uwagę 
brano m.in. rodzaj sprawowanej opieki 
nad praktykantami, sposób dobierania 
zadań stawianych studentom i dopa-
sowanie kompetencji do potrzeb przy-
szłych pracodawców. 

– Następnie ankiety trafiały do 
współpracujących z organizatorami 
konkursu biur karier, które prosiły 
zapisanych w ich bazach studentów  
o wyrażenie opinii na temat poszcze-
gólnych praktykodawców. Ankiety, 
wraz z opiniami studentów, trafiały 
później do jury konkursu – wyjaśnia Ja-
rosław Kacprzak, PR manager w Future 
Processing. 

Zdaniem jury, tym co wyróżniło 
ofertę Future Processing na tle innych 

praktykodawców w branży IT, jest edu-
kacyjny charakter praktyk.

– Celem praktyk nie jest praca, lecz 
nauka. Praktykanci nie realizują pro-
jektów informatycznych dla klientów 
firmy, tylko rozwiązują abstrakcyjne 
problemy rozwijające umiejętność kre-
atywnego myślenia i pracy zespołowej. 
Dzięki takiej formule zajęć absolwenci 
praktyk mają możliwość rozpoczęcia 
pracy na stanowisku Inżyniera Opro-
gramowania – brzmiało uzasadnienie 
jury. 

Program praktyk FP został docenio-
ny także w zeszłorocznej edycji konkur-
su „Praktykodawca Roku Województwa 
Śląskiego”, w którym firma również oka-
zała się bezkonkurencyjna zdobywając  
I miejsce oraz w tegorocznym konkursie 
na „Doskonałą kampanię rekrutacyjną 
offline”.

Finałowa gala konkursu Prak-
tykodawca Roku 2015 odbyła się 
w Urzędzie Wojewódzkim w Ka-
towicach. Konkurs zorganizowała 
Fundacja Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Śląskiego Paideia,  
we współpracy z Ministerstwem Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biu-
rem Karier Uniwersytetu Śląskiego.  
     (mf)

Wśród najlepszych 
w Europie

Jeszcze więcej 
miejsca...
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Ekologiczne Gliwice! 
Powstało Śląskie Centrum Recyklingu

26 listopada przy ul. Rybnickiej oficjalne otwarto Śląskie Centrum Recyklingu. Inwestycja o wartości około 40 mln zł została zrealizowana 
przez spółkę Śląskie Centrum Recyklingu utworzoną z inicjatywy Miasta Gliwice i firmy Remondis (49% udziałów ma miejska spółka Przed-
siębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów, a 51% REMONDIS Gliwice). Rocznie ŚCR może przetworzyć do 115 tys. ton odpadów. Dzięki 
tej inwestycji zmniejszy się ilość śmieci trafiających bezpośrednio na gliwickie wysypisko.

Śląskie Centrum Recyklingu 
znajduje się w sąsiedztwie au-
tostrady A4 i gliwickiego składo-
wiska odpadów. To nowoczesny, 
kompleksowy zakład gospodarki 
odpadami wyposażony w insta-
lację do mechaniczno-biologicz-
nego przetwarzania odpadów 
komunalnych oraz nowoczesną 
sortownię surowców wtórnych. 
Zakład będzie posiadał status 
instalacji RIPOK dla Regionu 
Gospodarki Odpadami II woje-
wództwa śląskiego. Dzięki tej 
inwestycji na gliwickim składo-
wisku zmniejszy się ilość depo-
nowanych odpadów, segregacja 
odpadów i recykling będą bar-
dziej skuteczne, a gospodarka 
odpadami komunalnymi będzie 
dostosowana do najnowszych 
przepisów dotyczących m.in. 
zobowiązań wynikających  
z obecności naszego kraju  
w Unii Europejskiej.

Jak to działa?
Nowoczesna instalacja znaj-

duje się w hali technologicznej 
o powierzchni 4 tys. m2, zło-
żonej z linii do przetwarzania 
odpadów zmieszanych oraz  
z linii sortowni surowców selek-
tywnie zebranych, która została 
wyposażona w rozrywarkę do 
worków, separator metali żela-
znych, dużą kabinę sortowniczą, 
urządzenia do automatycznej 
segregacji przy pomocy sepa-
ratorów optycznych oraz sito 
bębnowe. Natomiast instalacja 
do biologicznego przetwarza-
nia odpadów składa się z tuneli 
żelbetowych z nawilżaniem  
i napowietrzaniem materiału 
oraz  oczyszczaniem powietrza 
procesowego w biopłuczce  
i biofiltrze, spełniających wymo-
gi najlepszej dostępnej techno-
logii BAT.

Odbierane od mieszkań-
ców odpady najpierw trafią do 
części mechanicznej i zostaną  
poddane selekcji w komorach 
sortowniczych. Tam, cześć 
przywiezionych materiałów 

automatycznie, a część z po-
mocą pracowników, zostanie 
dokładnie pogrupowana. Po 
oddzieleniu papieru, plastiku, 
szkła, elementów metalowych 
czy drewnianych, wydzielone 
odpady będą przekazywane 
do recyklera, a te zawierające 
odpady biologiczne będą pod-
dawane rozkładowi tlenowemu. 
Według szacunków, na składo-
wisko może trafiać docelowo  
o 1/3 mniej odpadów niż obec-
nie. To wpłynie na poprawę 
ochrony środowiska naturalne-
go.

– Dzięki tak nowoczesnej 
instalacji Gliwice będą jednym 
z miast – liderów zmian, jeśli 
chodzi o gospodarkę odpadami 
w Polsce. Bardzo się cieszę, że 
mamy w Gliwicach do czynienia 
z dużą stabilnością, jeśli chodzi 
o współpracowników – ze strony 
spółki i miasta. Dzięki tak do-
brze układającej się współpra-
cy, możemy dobrze wypełniać 
zobowiązania – mówił Torsten 
Weber, prezes zarządu Remon-
dis International podczas wbicia 
pierwszej łopaty pod budowę 
inwestycji.

Inwestycja kosztowała około 
40 mln zł brutto, czyli 32,8 mln 
zł netto. 

– 75% kosztów kwalifi-
kowanych inwestycji, czyli  
24,60 mln zł to pożyczka zwrot-
na z Narodowego Funduszu Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie. Pozostałe 25% 
kosztów to środki własne Ślą-
skiego Centrum Recyklingu, czyli 
spółki w której 51% udziałów 
ma Remondis Gliwice Sp. z o.o., 
a 49% gliwickie Przedsiębior-
stwo Składowania i Utylizacji 
Odpadów Sp. z o.o. Zaciągnięte 
pożyczki spółka musi spłacić  
i spłaci – wyjaśnia Tomasz Rysz, 
członek zarządu ŚCR.

Całość inwestycji została 
zrealizowana bez dopłat i poży-
czek wspólników. 

   (mf)

W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięli (od lewej): Egbert Tölle – członek zarządu REMONDIS SE,  
Norbert Rethmann – honorowy członek Rady Nadzorczej RETHMANN SE, Dariusz Szyszka - prezes zarządu  
Śląskiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o., Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic, Tomasz Rysz – członek  
zarządu Śląskiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o., Edward Mazur – prezes zarządu Przedsiębiorstwa  
Składowania i Unieszkodliwiana Odpadów Sp. z o.o., Torsten Weber – prezes zarządu REMONDIS Sp. z o.o.  
i Piotr Lubos – prezes zarządu REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

Fragment linii sortowniczej surowców wtórnych w nowej hali przy ul. Rybnickiej

Inwestycja kosztowała ok. 40 mln złotych. Rocznie w ŚCR będzie przetwarzanych do 115 tys. ton odpadów

Miejskie wysypisko jest modernizowane sukcesywnie. Przed Ślą-
skim Centrum Recyklingu powstała m.in. bioelektrownia, która 
umożliwia spalanie szkodliwego gazu i wytwarzanie prądu. Po-
wstała również kompostownia pryzmowa o powierzchni 8000 m2 

do przetwarzania tzw. odpadów zielonych oraz nowa sortownia 
odpadów przestrzennych, wielkogabarytowych. Dla gliwiczan 
uruchomiono też Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych, w którym można bezpłatnie oddać opony, odpady 
zielone, wielkogabarytowe oraz budowlane. 
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EDUKACJA

2 grudnia wieczorem sala kina Amok zapełniła się najzdolniejszymi uczniami gliwickich szkół, ich rodzicami, opiekunami i nauczycielami.  
Już po raz dziesiąty prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, w uznaniu ich osiągnięć, przyznał Laury Nauki.

Przepustką do nagrody jest tytuł 
laureata w wojewódzkim, ogólnopol-
skim lub międzynarodowym konkursie 
przedmiotowym. W gronie nagrodzo-
nych Gliwickim Laurem Nauki znalazło 
się 45 uczniów z 15 placówek: Szkoły 
Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej 
nr 9, Szkoły Podstawowej nr 13, Zespołu 
Szkół Filomata, Gimnazjum nr 3, Gimna-
zjum nr 10, I Społecznego Gimnazjum, 
Szkoły z Charakterem, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 10, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 11, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 14 oraz Zespołu 
Szkół Budowlano-Ceramicznych. 

Prezydent wręczył też podziękowania 
i kwiaty nauczycielom, którzy przygoto-
wali laureatów do olimpiad i pomogli im 
w osiągnięciu sukcesów, a dyrektorzy 
szkół w których uczą się nagrodzeni, 
dostali listy gratulacyjne. Podczas uro-
czystości doceniono też młodych gli-
wickich stypendystów (z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 10, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 11, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3, Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących, Ze-
społu Szkół Budowlano-Ceramicznych, 
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycz-
nych, Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 2, Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1, Liceum Ogólnokształ-
cącego ETE im. Alberta Schweitzera, 
Liceum Ogólnokształcącego ANIMATOR, 

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicz-
nych, Zespołu Szkół Samochodowych, 
Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, 
Zespołu Szkół Specjalnych, Katolickiego 
LO Fundacji “Szkoła z Charakterem”, Gim-
nazjum nr 3, Liceum Ogólnokształcącego 
Filomata, Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia). Przyznano dyplomy tym, 

którzy zdobyli Stypendia Prezyden-
ta Miasta. W tym roku otrzymało je  
25 uczniów, którzy spełnili określone 
kryteria, m.in. uzyskali wysoką średnią 
ocen i mają na koncie osiągnięcia na-
ukowe lub artystyczne. Gratulacje z rąk 
prezydenta odebrali też młodzi gliwicza-
nie, którzy zdobyli stypendia: Ministra 

Edukacji Narodowej (2 osoby), Prezesa 
Rady Ministrów (23 osoby) oraz Zarządu 
Województwa Śląskiego (3 osoby). 

– Mamy wiele zdolnej młodzieży  
w Gliwicach. To przyjemność nagradzać 
takich ludzi – powiedział „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” 
Zygmunt Frankiewicz.                 (mag)

Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich zostało oficjalną Szkołą 
Partnerską Ambasady Francuskiej w Polsce. Uroczyste podpisanie 
umowy między Instytutem Francuskim w Polsce, Miastem Gliwice,  
Polskim Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur oraz Gimnazjum 
nr 3 odbyło się 3 grudnia. 

W zorganizowanej z tej okazji uroczysto-
ści udział wzięli m.in.: Xavier Wasson – at-
taché Ambasady Francuskiej ds. współpracy 
edukacyjnej, Krystian Tomala – zastępca pre-
zydenta Gliwic, Krystyna Sowa – przewodni-
cząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Miasta Gliwice, Renata Klimek-Kowalska 
– prezes Stowarzyszenia Europa Języków 
i Kultur. Dzięki nawiązanej współpracy gli-
wicka szkoła znajdzie się w gronie placówek,  
w których będą przeprowadzane egzaminy 
z języka francuskiego o randze międzyna-
rodowej.

– W Gimnazjum nr 3 już od wielu lat 
z powodzeniem naucza się języka francu-
skiego. Podpisanie tej umowy jeszcze bar-
dziej uatrakcyjni ofertę szkoły. Stwarzamy 
młodzieży dodatkową możliwość rozwoju 
chociażby poprzez uruchomienie ośrodka  
przygotowującego do egzaminów pań-
stwowych – powiedział Krystian Tomala, 

zastępca prezydenta Gliwic. – To niezwykłe 
wydarzenie to efekt wieloletnich starań. 
Nawiązanie tej współpracy było możliwe 
dzięki wsparciu miasta i zapałowi ludzi, 
którzy pracują w naszej szkole. Liczę na to, 
że zainteresowanie językiem francuskim 
wśród gliwickiej młodzieży wzrośnie – pod-
sumowała Agata Cira, dyrektor Gimnazjum  
nr 3. – Ta szkoła jest wyjątkowa. Uczy nie 
tylko tradycyjnie, wprowadza dodatkowe 
godziny lekcyjne. Uczniowie są pod opieką 
doskonale wykształconej kadry. To przynosi 
efekty, które widać po wynikach egzaminów 
– podkreślił Xavier Wasson. Attaché Amba-
sady Francuskiej ds. współpracy edukacyj-
nej zwrócił się również do młodzieży, która 
przygotowała na tę okazję dwujęzyczny 
program artystyczny. – Macie to szczęście, 
że jesteście wśród 3% Polaków i 6% miesz-
kańców Śląska, którzy mówią po francusku  
– powiedział Wasson.                 (mag)

Młodzi, zdolni – nagrodzeni!

Gliwice bliżej Francji

Prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz wręczył wyróżnienia zdolnej młodzieży z Gliwic dziękując za osiągnięcia w nauce

Umowę o współpracy podpisali (od lewej): Renata Klimek-Kowalska – prezes  
Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur, Agata Cira – dyrektor Gimnazjum nr 3  
w Gliwicach, Xavier Wasson – attaché Ambasady Francuskiej ds. współpracy  
edukacyjnej i Krystian Tomala – zastępca prezydenta Gliwic

fo
t. 

K.
 M

ag
ie

ra
fo

t. 
K.

 M
ag

ie
ra



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  50/2015 (773), 10 grudnia 2015 7

MIASTO I MIESZKAŃCY

Miasto Gliwice wyłoniło w przetargu nowego dzierżawcę hali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5 w Gliwicach. Nowy operator obiektu chce 
go przejąć jak najszybciej. Poprzedni dzierżawca, firma Endorfina Sp. z o.o., której miasto wypowiedziało umowę dzierżawy, nie chce jednak 
hali opuścić. Sprawę o natychmiastowe udostępnienie nieruchomości Miasto Gliwice skierowało do sądu z powództwa cywilnego. Równo-
legle zawiadomiło też prokuraturę o popełnieniu przestępstwa z art. 193 KK (naruszenie miru domowego).  

Umowa na dzierżawę hali przy  
ul. Chorzowskiej 5 w Gliwicach wygasła 
z końcem października bieżącego roku. 
Przedstawicielom firmy Endorfina wy-
znaczono termin protokolarnego wydania 
nieruchomości. Do spotkania i wydania 
nieruchomości nie doszło. Ani w uzgod-
nionym pierwotnie terminie, ani w termi-
nach kolejnych. Do kilku spotkań między 
przedstawicielami spółki i urzędnikami 
doszło, ale zabrakło konkretów. – Były 
dzierżawca nie chce nas wpuścić na teren 
nieruchomości. Notorycznie odmawia 
wglądu w dokumentację obiektu. Obecnie 
nie wiemy w jakim stanie technicznym jest 
hala. Nie wiedzieliśmy nawet czy aktual-
nie jest ubezpieczona, bo przedstawiciele 
spółki na spotkaniach nie przedłożyli nam 
oczekiwanych dokumentów. Sami więc 
ze środków miasta na wszelki wypadek 
ubezpieczyliśmy obiekt wykupując polisę. 
Nie możemy zweryfikować najważniej-
szych informacji na miejscu, na terenie 
nieruchomości. Spółka Endorfina nie chce 
opuścić hali. Na nieruchomość czekamy 
nie tylko my, by dokonać jej oględzin, ale 
również nowy zarządca, którego wybrano 
w przetargu. Na możliwość korzystania  
z obiektu czekają przede wszystkim miesz-
kańcy i dzieci, które nie mogą w tej chwili 
korzystać z hali w trakcie zajęć z wycho-
wania fizycznego – mówi Aleksandra 
Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach.

UCHYBIENIE ZA UCHYBIENIEM
Powodem zakończenia współpracy  

z firmą Endorfina Sp. z o.o. były liczne na-
ruszenia i wielokrotne łamanie zapisów 
zawartych w umowie dzierżawy. Spółka 
nie uiszczała na czas opłat za czynsz. Nie-
wywiązanie się chociażby z jednego z zapi-
sów zawartych w umowie mogło poskut-
kować jej rozwiązaniem. Uchybień było 
jednak znacznie więcej i ze strony miasta 
były sygnalizowane spółce jeszcze przed 
zakończeniem współpracy. – Docierało do 
nas wiele skarg ze strony rodziców, m.in. 
na brak ciepłej wody w łazienkach i toale-
tach, z których korzystały dzieci w trakcie 
zajęć. Wielokrotnie podnoszono też kwe-
stie związane z wątpliwym stanem czysto-
ści na terenie obiektu, brakiem estetyki. To 
codzienne problemy, które zgłaszały nam 
osoby korzystające z hali, ale problemów 
było znacznie więcej i to znacznie bardziej 
poważnych – mówi Aleksandra Wysocka. 
– Spółka nie wykonywała na własny koszt 
okresowych przeglądów stanu sprawności 
technicznej obiektu. A to już jest kwestia 
związana z bezpieczeństwem osób prze-
bywających na terenie hali. Wielkim na-
ruszeniem i błędem, który mógłby mieć 

katastrofalne skutki jest brak prowa-
dzenia przez dzierżawcę książki obiektu 
budowlanego i bieżącego jej uzupełniania  
z uwzględnieniem przeprowadzonych prac 
remontowych, modernizacyjnych i serwi-
sowych oraz przestrzegania przepisów 
sanitarnych, przeciwpożarowych, bhp, 
ochrony środowiska… – dodaje naczelnik 
Wysocka. 

KONSEKWENCJE BĘDĄ  
POWAŻNE 

W trakcie jednego z ostatnich spotkań 
przedstawicieli Urzędu Miasta z przed-
stawicielami spółki Endorfina kolejny raz 
omawiano kwestie związane ze zwró-
ceniem nieruchomości miastu. – Firma 
Endorfina przedstawia nam sprzeczne 
komunikaty. Z jednej strony mamy doku-
menty świadczące o tym, że były dzier-
żawca ma pełną świadomość zaniedbań, 
których się dopuścił i które poskutkowały 
rozwiązaniem umowy dzierżawy. Ale 
mamy też dokumenty świadczące o tym, 
że przedstawiciele spółki nie poczuwają 
się do zaniedbań, które poskutkowały 
zakończeniem współpracy. Wielokrotnie 
informowaliśmy Endorfinę  o możliwych 
konsekwencjach związanych z dalszym 
zaniechaniem wydania nieruchomości. 
Przekazaliśmy przedstawicielom spółki 
informację o zawiadomieniu prokuratury 

i skierowaniu sprawy do sądu z pozwem 
o wydanie nieruchomości oraz o odpo-
wiedzialności za obiekt i jego należyte 
utrzymanie. Wyraziliśmy też jasno nasze 
stanowisko o konieczności ponoszenia 
przez spółkę wszelkich opłat związanych 
z utrzymaniem obiektu i o możliwych 
roszczeniach ze strony Miasta Gliwice 
w przypadku konieczności zwrotu VAT  
z inwestycji – komentuje Aleksandra Wy-
socka, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach. Wygaśnięcie umowy dzierża-
wy ze spółką skutkuje też tym, że firma nie 
może prowadzić jakiejkolwiek działalności 
komercyjnej na terenie nieruchomości. 
Nie może wynajmować hali i czerpać  
z niej pożytków. – Zgodnie z prawem 
każda złotówka zarobiona w ten sposób 
należy się miastu, a nie byłemu dzierżawcy 

obiektu – podsumowuje Aleksandra Wy-
socka. Miasto poinformowało głównych 
klientów korzystających z obiektu, którzy 
podpisali umowy z byłym dzierżawcą,  
o nielegalnym zajmowaniu nieruchomości 
przez firmę Endorfina i zaproponowało 
skorzystanie z innych obiektów sporto-
wych. Umowa dzierżawy hali przy ul. Cho-
rzowskiej w Gliwicach z firmą Endorfina 
Sp. z o.o. została podpisana w styczniu 
ubiegłego roku. Sam obiekt jest jedną  
z czterech nowoczesnych, przyszkolnych 
hal sportowych, które w ostatnich latach 
wybudowało miasto. Pozostałe to hale 
sportowe przy: ul. Kozielskiej i ul. Górnych 
Wałów  oraz Centrum Sportowo-Kul-
turalne „Łabędź” przy ul. Partyzantów  
w Gliwicach. 

     (as)

Jest nowy dzierżawca 
hali przy Chorzowskiej

Hala przy ul. Chorzowskiej jest jednym z czterech nowoczesnych, wielofunkcyjnych, przyszkolnych obiektów sportowych, które w ostatnich 
latach wybudowało Miasto Gliwice

 
1 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach odbył się ustny przetarg  

na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej przy ul. Chorzowskiej 5,  
zabudowanej budynkiem sali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem, obejmującej część działki 
nr 820, obręb Zatorze. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów, do udziału w licytacji dopuszczono jednego oferenta.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1842/15 z 9 listopada 2015r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość czynszu 
dzierżawnego sali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5 (...), miesięczna wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego, 

wynosiła 300,00 zł netto (słownie złotych: trzysta 00/100). Przetarg wygrał VESPER Łukasz Gacek z siedzibą w Zabrzu, 
który zaproponował najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 330,00 zł netto (słownie złotych:  

trzysta trzydzieści 00/100). Do niniejszej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług 23%.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA,
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

Numer naboru: GCOP.KD.210.8.2015

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

zatrudni pracownika na stanowisko podinspektor w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1 etatu.

Zakres zadań, które będą wykonywane 
na stanowisku:
• pełnienie zadań animatora w ramach 

projektu pt. „Regionalny Ośrodek 
Wspierania Ekonomii Społecznej” 
współfinansowanego w ramach pod-
działania 9.3.1. Wsparcie sektora ekono-
mii społecznej, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego,

• diagnozowanie potencjału lokalnego 
środowiska, 

• inicjowanie spotkań, działań i kontaktów 
pomiędzy podmiotami działającymi na 
danym obszarze, 

• inicjowanie i wspieranie powstawania 
grup osób i instytucji, zamierzających 
rozpocząć działalność w formie Pod-
miotów Ekonomii Społecznej, 

• zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci 
współpracy lokalnych podmiotów w ce-
lu rozwoju przedsiębiorstw społecznych 
i ekonomii społecznej,

• wymienianie informacji na temat zmie-
niających się przepisów prawa dotyczą-
cych podmiotów ekonomii społecznej, 

• ułatwianie kontaktów, doprowadzenie 
do lepszego poznania się mieszkańców  
i tworzonych przez nich grup i środowisk, 

• animowanie wśród mieszkańców dys-
kusji dotyczących ekonomii społecznej, 

• wyszukiwanie i wspieranie liderów 
lokalnych, 

• inicjowanie powstawania grup inicja-
tywnych, 

• motywowanie grup i środowisk do po-
dejmowania aktywności ukierunkowa-
nych na rozwój ekonomii społecznej, 

• budowanie lokalnych koalicji, 
• moderowanie sytuacji edukacyjnych  

w środowisku lokalnym, 
• stałe motywowanie osób, podmiotów, 

w tym instytucji publicznych do podję-
cia i kontynuowania działania między 
innymi poprzez wskazywanie możliwych 
korzyści społeczno-ekonomicznych lub 
kosztów zaniechania.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• minimum 3-letnie doświadczenie  

w świadczeniu usług animacyjnych,  
w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lo-
kalnego, tworzenia partnerstw lokalnych 
– udokumentowane rekomendacjami, 
opiniami, zaświadczeniami, dyploma-
mi itp.,

• doświadczenie w stwarzaniu warunków 
do efektywnej komunikacji między róż-
nymi osobami i podmiotami – udoku-
mentowane rekomendacjami, opiniami, 
zaświadczeniami, dyplomami itp.,

• doświadczenie w facylitowaniu proce-
sów grupowych – udokumentowane 
rekomendacjami, opiniami, zaświad-
czeniami, dyplomami itp.,

• doświadczenie w pracy z grupą, mode-
rowaniu i prowadzeniu spotkań – udo-
kumentowane rekomendacjami, opinia-
mi, zaświadczeniami, dyplomami itp.,

• znajomość specyfiki i najważniejszych 
uwarunkowań społeczno-gospodar-
czych subregionu centralnego woje-
wództwa śląskiego – udokumentowane 
rekomendacjami, opiniami, zaświadcze-
niami, dyplomami itp.,

• znajomość specyfiki i najważniejszych 
uwarunkowań prawno-finansowych funk-
cjonowania sektora ekonomii społecznej – 
udokumentowane rekomendacjami, opi-
niami, zaświadczeniami, dyplomami itp.,

• doświadczenie w przygotowaniu procesu 
animacji, który będzie uwzględniał roz-
wój organizacji oraz rozwój idei ekonomii 
społecznej – udokumentowane rekomen-
dacjami, opiniami, zaświadczeniami, dy-
plomami itp.

Wymagania dodatkowe:
• bardzo dobra umiejętność obsługi kom-

putera i urządzeń biurowych,
• ukończone szkolenia podnoszące kwalifi-

kacje zawodowe w obszarach związanych 
z ekonomią społeczną, potwierdzone cer-
tyfikatami, 

• doświadczenie w realizacji projektów/
inicjatyw o charakterze społecznym ze 
szczególnym uwzględnieniem projektów 
finansowanych ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, 

• osiągnięcia w zakresie budowania part-
nerstw lokalnych, 

• osiągnięcia w zakresie tworzenia lokal-
nych/regionalnych strategii rozwoju, 

• dodatkowe wykształcenie (np. studia po-
dyplomowe, certyfikaty profesjonalne, 
branżowe uprawnienia zawodowe),

• dyspozycyjność w godzinach pracy filii 
GCOP (tj. w dni robocze w godzinach od 
8.00 do 20.00 oraz w niektóre soboty).

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne: umiejętność 
pracy w grupie, komunikatywność, umiejęt-

ność rozwiązywania konfliktów, zdolność do 
współpracy, kultura osobista.
Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:
1. Miejsce pracy: Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 35, 44-100 
Gliwice.
2. Warunki pracy: praca na I-piętrze, praca 
z urządzeniami biurowymi, praca z monito-
rem ekranowym z określonym dobowym 
wymiarem czasu pracy, kserokopiarką, praca 
w delegacji, prowadzenie spotkań, doradz-
twa, szkoleń itp.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru 

naboru,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy (opublikowa-

ny na stronie internetowej www.gcop.
gliwice.pl),

• kserokopie dokumentów poświadczają-
cych posiadane doświadczenie zawodowe 
i kwalifikacje (oryginały do wglądu pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowane na stronie 
internetowej www.gcop.gliwice.pl).

Informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów
List motywacyjny, życiorys oraz oświadcze-
nia kandydata powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte  
w ofercie muszą być sporządzone w języ-
ku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz z tłu-
maczeniem.
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 14 grudnia 2015 r. do godziny 10.00 
w sekretariacie Gliwickiego Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych (44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 1 – II piętro) w zaklejonej 

kopercie opatrzonej napisem „Nabór na 
stanowisko urzędnicze – podinspektor”, 
numerem ogłoszenia oraz imieniem i na-
zwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być prze-
kazywane jedynie w formie papierowej.  
W przypadku przesłania oferty za pośred-
nictwem poczty decyduje data jej wpływu. 
Dokumenty złożone po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane.
W sytuacji, gdy wymagania formalne spełni 
więcej niż 15 osób, dla kandydatów prze-
prowadzony zostanie test merytoryczny. 
Planowany termin testu – 15 grudnia  
2015 r., godzina 12.00, w filii GCOP Inkubator 
Społecznej Przedsiębiorczości w Gliwicach 
przy ul. Kościuszki 35.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 
odbędą się w dniach 16 – 18 grudnia 2015 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwoła-
nia konkursu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje
1. Kandydat po zatrudnieniu musi otrzy-
mać pozytywną ocenę audytu w ramach 
Systemu Akredytacji Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społeczne (AKSES).
2. Stanowisko pracy finansowane w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś 
priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, 
działanie: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej 
w regionie, poddziałanie 9.3.1 Wsparcie 
sektora ekonomii społecznej.
3. Utworzenie stanowiska podinspektora 
– animatora w ramach projektu uzależnio-
ne jest od podpisania umowy o dofinanso-
wanie. W wypadku niepodpisania umowy 
konkurs może zostać unieważniony.

4. 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.
5. Zgodnie z ustawą z 21 listopada  
2008 r. o pracownikach samorządowych 
(DzU z 2014 r., poz. 1202):
a) w oparciu o art. 15 – dane osobowe 
osoby zatrudnionej podlegają publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej;
b) na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli  
w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, 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 najwięk-
szym stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.
6. W miesiącu poprzedzającym datę  
publikacji niniejszego ogłoszenia wskaź-
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
w Gliwickim Centrum Organizacji  
Pozarządowych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-
nych, przekroczył 6%.

Numer naboru: GCOP.KD.210.9.2015

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
zatrudni pracownika na stanowisko podinspektor w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1 etatu.

Zakres zadań, które będą wykonywane 
na stanowisku:
• prowadzenie rekrutacji beneficjentów RO-

WES – Regionalnego Ośrodka Wspierania 
Ekonomii Społecznej i prowadzenie doku-
mentacji związanej z PS (przedsiębiorstwa 
społeczne) i PES (podmioty ekonomii spo-
łecznej) w oparciu o opracowane proce-
dury i wytyczne;

• bieżąca obsługa PS i PES korzystających 
ze wsparcia infrastrukturalnego ROWES;

• prowadzenie i aktualizacja baz danych 
o podmiotach, grupach i osobach indy-
widualnych skupionych w ROWES oraz 
potencjalnych beneficjentach ROWES;

• przygotowywanie materiałów informa-
cyjnych i statystycznych na temat działań 
ROWES;

• upowszechnianie informacji o ekonomii 
społecznej i zatrudnieniu w sektorze eko-
nomii społecznej;

• ewidencjonowanie danych beneficjentów 
oraz udzielanego doradztwa, prowadzo-
nych szkoleń, spotkań, korzystania z infra-
struktury ROWES i innych form wsparcia;

• samokształcenie, w szczególności odno-
śnie ekonomii społecznej oraz współpracy 
międzysektorowej;

• prowadzenie działalności upowszech-
niającej na temat PS i PES zrzeszonych  
w ROWES poprzez zamieszczanie informa-

cji o ich działaniach na portalach branżo-
wych i lokalnych/regionalnych;

• wstępna analiza potrzeb, wymagań i ocze-
kiwań usługobiorcy oraz ocena możliwości 
realizacji usługi;

• prowadzenie kalendarza działań ROWES 
oraz przygotowanie materiałów infor-
macyjnych o działaniach ROWES w celu 
udostępnienia oferty usług;

• kontakt pomiędzy pracownikami i specjali-
stami zatrudnionymi w ROWES, trenerami 
itp. a PS i PES;

• dbałość o jakość świadczonego wspar-
cia infrastrukturalnego i dostosowanie 
kalendarza ROWES do potrzeb PS i PES;

• organizowanie usług ROWES;
• udzielanie informacji klientom ROWES na 

temat ekonomii społecznej;
• przestrzeganie wytycznych związanych  

z realizowanymi projektami finansowany-
mi ze środków zewnętrznych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w pracy w administracji 

samorządowej,
• doświadczenie w rekrutacji uczestników 

do projektów finansowanych ze źródeł 
UE oraz w działalności na rzecz sektora 
ekonomii społecznej, w szczególności 
projektów dotyczących działania 7.2.2. 
POKL – udokumentowane rekomenda-

cjami, opiniami, zaświadczeniami, dyplo-
mami itp.,

• znajomość specyfiki terenu działania RO-
WES, w szczególności lokalnej infrastruk-
tury wsparcia PS i PES oraz instytucji rynku 
pracy, pomocy i integracji społecznej – 
udokumentowane rekomendacjami, opi-
niami, zaświadczeniami, dyplomami itp.,

• znajomość gliwickiego i śląskiego sektora 
ekonomii społecznej – udokumentowane 
rekomendacjami, opiniami, zaświadcze-
niami, dyplomami itp.

Wymagania dodatkowe:
• bardzo dobra umiejętność obsługi kom-

putera i urządzeń biurowych,
• dyspozycyjność w godzinach pracy filii 

GCOP (tj. w dni robocze w godzinach od 
8.00 do 20.00 oraz w niektóre soboty).

Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne: umiejętność pra-
cy w grupie, komunikatywność, zdolność do 
współpracy, kultura osobista.
Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku
1. Miejsce pracy: Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 35, 44-100 
Gliwice.
2. Warunki pracy: praca na I piętrze, praca 
z urządzeniami biurowymi – praca z moni-
torem ekranowym z określonym dobowym 
wymiarem czasu pracy, kserokopiarką.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru 

naboru,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy (opublikowa-

ny na stronie internetowej www.gcop.
gliwice.pl),

• kserokopie dokumentów poświadczają-
cych posiadane doświadczenie zawodowe 
i kwalifikacje (oryginały do wglądu pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowane na stronie 
internetowej www.gcop.gliwice.pl).

Informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów
List motywacyjny, życiorys oraz oświadcze-
nia kandydata powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte  
w ofercie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. Dokumenty wydane w języku obcym 
powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 14 grudnia 2015 r. do godziny 10.00 
w sekretariacie Gliwickiego Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych (44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 1 – II piętro) w zaklejonej 
kopercie opatrzonej napisem „Nabór na 
stanowisko urzędnicze – podinspektor”, 
numerem ogłoszenia oraz imieniem i na-
zwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być prze-
kazywane jedynie w formie papierowej.  
W przypadku przesłania oferty za pośred-
nictwem poczty decyduje data jej wpływu. 

Dokumenty złożone po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane.
W sytuacji, gdy wymagania formalne spełni 
więcej niż 15 osób, dla kandydatów prze-
prowadzony zostanie test merytoryczny. 
Planowany termin testu – 15 grudnia  
2015 r., godzina 14.00, w filii GCOP Inkubator 
Społecznej Przedsiębiorczości w Gliwicach 
przy ul. Kościuszki 35.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 
odbędą się w dniach 16 – 18 grudnia 2015 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwoła-
nia konkursu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje
1. Kandydat po zatrudnieniu musi otrzy-
mać pozytywną ocenę audytu w ramach 
Systemu Akredytacji Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społeczne (AKSES).
2. Stanowisko pracy finansowane w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 
(Europejski Fundusz Społeczny), oś priory-
tetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 
9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, 
poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekono-
mii społecznej.
3. Utworzenie stanowiska podinspektora 
– pomocy administracyjnej w ramach pro-
jektu uzależnione jest od podpisania umowy  
o dofinansowanie. W wypadku niepodpisania 
umowy konkurs może zostać unieważniony.
4. Zgodnie z regulaminem naboru na 
wolne stanowiska urzędnicze w Gliwickim 

Centrum Organizacji Pozarządowych lista 
kandydatów spełniających wymagania for-
malne umieszczana jest na stronie inter-
netowej GCOP, zawiera imiona i nazwiska 
kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych (DzU  
z 2014 r., poz. 1202):
a) w oparciu o art. 15 – dane osobowe 
osoby zatrudnionej podlegają publikacji  
w Biuletynie Informacji Publicznej.
b) na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli  
w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę publika-
cji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłączeniem kierow-
niczych stanowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających wy-
magania dodatkowe.
6. 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%.

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca w Gliwicach, ul. A. Asnyka 36,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  

referenta ds. płacowych w wymiarze 0,25 etatu
I. Zakres zadań, które będą wykonywa-
ne na stanowisku referenta:
• sporządzanie list płac,
• sporządzanie dokumentacji rozlicze-

niowej dla potrzeb ZUS i US,
• sporządzanie deklaracji i sprawozdań 

z zakresu PFRON i GUS,
• sporządzanie  zaświadczeń  

o wynagrodzeniu oraz innych doku-
mentów związanych z ubieganiem 
się przez pracownika o rentę lub 
emeryturę,

• szczegółowy zakres zadań określi 
przydział czynności.

II. Wymagania na stanowisko referenta
Wymagania niezbędne:
• kandydat jest obywatelem polskim lub 

osobą nieposiadającą polskiego oby-
watelstwa, jeżeli posiada znajomość 
języka polskiego potwierdzoną do-
kumentem określonym w przepisach  
o służbie cywilnej i na podstawie 
umów międzynarodowych lub prze-
pisów prawa wspólnotowego przy-

sługuje jej prawo do podjęcia zatrud-
nienia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,

• kandydat ma pełną zdolność do czyn-
ności prawnych oraz korzysta z pełni 
praw publicznych,

• kandydat posiada kwalifikacje zawo-
dowe wymagane do wykonywania 
pracy na określonym stanowisku,

• min. 2-letnie doświadczenie na sta-
nowisku bezpośrednio związanym  
z obsługą wynagrodzeń w oświacie,

• umiejętność obsługi komputera,  
w szczególności takich progra-
mów jak pakiet MS Office, Płatnik, 
QWARK, PFRON,

• znajomość przepisów z za- 
kresu Karty Nauczyciela, prawa pracy, 
podatkowych i ZUS,

• kandydat nie był skazany prawo-
mocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe;

• kandydat cieszy się nieposzlakowana 
opinią.

W zakresie wykształcenia:
1) wykształcenie min. średnie ekono-
miczne.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów w zakresie 

ustaw: o finansach publicznych,  
o pracownikach samorządowych oraz 
o ochronie danych osobowych,

• co najmniej 3-letni staż pracy w jed-
nostce oświatowej.

III. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
komunikatywność, umiejętność współ-
pracy w grupie, umiejętność organizo-
wania pracy własnej.

IV. Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku
• praca w systemie jednozmianowym, 

godziny pracy do uzgodnienia.

V. Informacja o wymaganych doku-
mentach:

• list motywacyjny,
• życiorys – curriculum vitae,
• oryginał kwestionariusza osobowego,
• kserokopie świadectw pracy;
• kserokopie dokumentów potwier-

dzające wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe,

• inne dokumenty o posiadanych kwa-
lifikacjach i umiejętnościach,

• oświadczenie o stanie zdrowia nie-
zbędnym do pracy na danym stano-
wisku,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych i o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list 
motywacyjny, szczegółowe CV – powin-
ny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 
926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22 mar- 
ca 1999 r. o pracownikach samorządo-
wych (DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1593 
z późn. zm.)”.

VI. Informacje dotyczące terminu, 
miejsca i formy składania dokumentów
Dokumenty należy składać do 11 grud-
nia 2015 r. do godz. 10.00 w sekreta-
riacie Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca,  
ul. A. Asnyka 36 w Gliwicach. Aplikacje, 
które wpłyną po wskazanym terminie, 
nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr 32/232-30-33, wew. 15.
Wybór kandydata nastąpi po roz-
mowach kwalifikacyjnych, które  
odbędą się 14 grudnia 2015 r. (ponie-
działek) od godz. 8.00, ze wszystkimi 
kandydatami spełniającymi wymogi 
formalne. Wybrany kandydat zosta-
nie powiadomiony telefonicznie do  
15 grudnia 2015 r. 
Planowany termin zatrudnienia:  
od 1 stycznia 2016 r.

VII. Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po 3 miesiącach od dnia 
naboru podlegają zniszczeniu.

VIII. Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych wyniósł: 6,7%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji ogłoszenia o na-
borze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo  
w zatrudnieniu na stanowiskach urzęd-
niczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znaj-
duje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać  
z powyższego uprawnienia, zobowiąza-
ny jest do złożenia wraz z dokumenta-
mi kopii dokumentu potwierdzającego  
niepełnosprawność.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKAT

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
AB.6744.4.2015

z 3 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(t.j. DzU z 2013 r., poz. 687 ze zm.) Prezydent Miasta Gliwice podaje do 
publicznej wiadomości, że 1 grudnia 2015 r. wydał decyzję nr 4/2015  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

„Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej  
w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań”

(ul. Kujawska – droga powiatowa nr 7213 S, ul. Akademicka – droga 
gminna nr 130325 S, ul. Panewnicka – droga gminna nr 130330 S).

Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony  
liniami rozgraniczającymi teren oraz projekt budowlany. 
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

I. Inwestycja zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach:

1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy (w nawiasie podano 
pierwotny nr działki):
Obręb Politechnika: 636/1 (636), 259/1 (259), 635/1 (635), 638/1 (638), 638/2 (638), 
238/1 (238), 240/1 (240), 241/1 (241), 242/1 (242), 639, 244/1 (244), 640/1 (640), 
640/2 (640), 245/1 (245), 581/1 (581), 247/1 (247), 248/1 (248), 250/1 (250), 250/2 
(250), 251/3 (251/2), 287/1 (287), 286, 288, 641, 289, 642, 285/1 (285), 290/1 (290), 
291/1 (291), 251/1, 643/2, 593/1 (593), 643/3, 292/1 (292), 292/2 (292), 546/1 (546), 
545/1 (545), 544/1 (544), 664, 663/1 (663), 284/1 (284), 283/1 (283), 283/2 (283), 
543/1 (543), 542/1 (542), 541/1 (541), 701/1 (701), 699, 583/1 (583), 584/1 (584), 
538/1 (538), 536/1 (536), 537, 535/1 (535), 531/1 (531), 530/1 (530), 662, 527/1 (527), 
526/1 (526), 661, 524/1 (524), 521/1 (521), 523, 522, 519/1 (519), 281/1 (281), 508/1 
(508), 507/1 (507), 499/1, 492/4, 492/7 (492/2), 645/1 (645), 660/1 (660), 659/1 (659), 
659/2 (659), 492/5 (492/1), 491/1 (491), 490/1 (490), 483/1 (483), 482/5 (482/2), 
482/3 (482/1), 468/1 (468), 644/1 (644), 550/1 (550), 708/3 (708/1), 572/5 (572/1), 
572/3 (572/2), 574/1 (574), 573/1 (573), 575/1 (575);
Obręb Łąki Kłodnickie: 108/1 (108), 550/1 (550), 117/1 (117), 118/1 (118), 119/1 
(119), 120/1 (120), 540/1 (540), 128/1 (128), 129/1 (129), 558, 559, 560/3 (560/2);
Obręb Ligota Zabrska: 346/3 (346/2), 346/4 (346/2), 657/1 (657), 658/1 (658), 161/5 
(161/1), 568, 161/9 (161/4), 161/7 (161/3), 45/1 (45), 36/3 (36/2), 36/1, 35/1, 35/3 
(35/2), 551, 553/1 (553), 554/1 (554), 552/1 (552), 8/1 (8), 6/1 (6), 4/1 (4), 1/3 (1/2), 
1/1, 555/5 (555/1), 555/3 (555/2), 660/3 (660/2), 660/4 (660/2), 46/1, 46/4 (46/3).

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające 
ograniczeniu w korzystaniu – w celu realizacji obowiązku przebudowy dróg innych 
kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu – art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e i f (w nawiasie podano 
pierwotny nr działki):
Obręb Politechnika: 684/1, 483/2 (483), 492/6 (492/1), 492/8 (492/2), 281/2 (281), 
663/2 (663), 663/3 (663), 656/2, 541/2 (541), 238/3 (238), 643/1, 638/3 (638), 240/3 
(240), 640/4 (640), 636/2 (636), 544/2 (544);
Obręb Łąki Kłodnickie: 560/1, 580/1, 580/2, 538, 108/2 (108), 109, 550/2 (550), 117/2 
(117), 118/2 (118), 119/2 (119), 120/2 (120);
Obręb Ligota Zabrska: 46/2, 46/5 (46/3), 565, 566, 162, 603, 346/1;
Obręb Nowe Gliwice: 401, 404.

3. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi inwestycję, na których 
Inwestor prowadził będzie roboty budowlane towarzyszące inwestycji w oparciu  
o uzyskane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w nawiasie 
podano pierwotny nr działki):
Obręb Politechnika: 492/3, 538/2 (538), 281/2 (281), 292/3 (292), 545/2 (545), 547, 
550/2 (550), 291/2 (291), 635/2 (635), 635/3 (635), 636/2 (636), 259/2 (259), 238/2 
(238), 240/2 (240), 241/2 (241), 244/2 (244), 245/2 (245);
Obręb Łąki Kłodnickie: 120/2 (120), 540/2 (540), 128/2 (128);
Obręb Ligota Zabrska: 660/5 (660/2), 555/4 (555/2), 1/4 (1/2), 554/2 (554).

II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy  
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:

Działki podlegające podziałowi

Lp.

Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNr 
pierwotny 

dziaki

Stan po podziale

Nr działki 
wchodzą-
cej w pas 
drogowy

Powierzch-
nia działki 

[ha]

Nr działki 
poza 

pasem 
drogowym

Powierzch-
nia działki 

[ha]

1. 636 636/1 0,6314 636/2 0,3508 Politechnika
2. 259 259/1 0,0061 259/2 0,6982 Politechnika

3. 635 635/1 0,0340 635/2 0,1605 Politechnika
635/3 0,0386

4. 638 638/1 0,0089 638/3 0,2089 Politechnika
638/2 0,0082

5. 238 238/1 0,2998
238/2 8,9000

Politechnika238/3 0,0933
238/4 0,0001

6. 240 240/1 0,0391 240/2 0,2804 Politechnika
240/3 0,0013

7. 241 241/1 0,0010 241/2 0,0460 Politechnika
8. 242 242/1 0,0146 242/2 0,5306 Politechnika
9. 244 244/1 0,0324 244/2 1,9201 Politechnika

10. 640 640/1 0,0342 640/3 0,0010 Politechnika
640/2 0,6457 640/4 1,0456

11. 245 245/1 0,0138 245/2 2,0798 Politechnika
12. 581 581/1 0,0077 581/2 0,2482 Politechnika
13. 247 247/1 0,0155 247/2 0,3237 Politechnika
14. 248 248/1 0,0131 248/2 0,3261 Politechnika

15. 250 250/1 0,0224 250/3 0,2213 Politechnika
250/2 0,0022

16. 251/2 251/3 0,2494 251/4 0,3559 Politechnika
17. 287 287/1 0,0972 287/2 0,0199 Politechnika
18. 285 285/1 0,0356 285/2 0,2085 Politechnika
19. 290 290/1 0,0650 290/2 0,6825 Politechnika
20. 291 291/1 0,2327 291/2 0,2871 Politechnika
21. 593 593/1 0,0248 593/2 0,0039 Politechnika

22. 292 292/1 0,0105 292/3 1,4230 Politechnika
292/2 0,0226

23. 546 546/1 0,0440 546/2 0,0035 Politechnika
24. 545 545/1 0,0307 545/2 0,0260 Politechnika
25. 544 544/1 0,1011 544/2 1,4669 Politechnika

26. 663 663/1 0,5969 663/2 0,0978 Politechnika
663/3 0,0993

27. 284 284/1 0,0190 284/2 0,7206 Politechnika

28. 283 283/1 0,0224 283/3 0,8065 Politechnika
283/2 0,0024

29. 543 543/1 0,0102 543/2 1,0119 Politechnika
30. 542 542/1 0,0016 542/2 0,0331 Politechnika
31. 541 541/1 0,0011 541/2 0,0152 Politechnika
32. 701 701/1 0,0008 701/2 0,0431 Politechnika
33. 583 583/1 0,0006 583/2 0,0346 Politechnika
34. 584 584/1 0,0006 584/2 0,1186 Politechnika
35. 538 538/1 0,0468 538/2 1,4120 Politechnika
36. 536 536/1 0,0681 536/2 1,0518 Politechnika
37. 535 535/1 0,0384 535/2 0,3639 Politechnika
38. 531 531/1 0,1014 531/2 0,4729 Politechnika
39. 530 530/1 0,0885 530/2 0,4717 Politechnika
40. 527 527/1 0,1064 527/2 0,5048 Politechnika
41. 526 526/1 0,1039 526/2 0,5857 Politechnika
42. 524 524/1 0,0020 524/2 0,1489 Politechnika
43. 521 521/1 0,0007 521/2 0,4485 Politechnika
44. 519 519/1 0,0067 519/2 0,0014 Politechnika
45. 281 281/1 0,0645 281/2 9,1820 Politechnika
46. 508 508/1 0,0009 508/2 0,0081 Politechnika
47. 507 507/1 0,0001 507/2 0,0768 Politechnika
48. 492/2 492/7 0,0127 492/8 0,1862 Politechnika
49. 645 645/1 0,0087 645/2 0,1376 Politechnika
50. 660 660/1 0,3824 660/2 0,0060 Politechnika

51. 659 659/1 0,1070 659/3 0,0403 Politechnika
659/2 0,0702

52. 492/1 492/5 0,0081 492/6 0,1513 Politechnika
53. 491 491/1 0,0030 491/2 0,1833 Politechnika
54. 490 490/1 0,0046 490/2 0,1947 Politechnika
55. 483 483/1 0,0056 483/2 0,1930 Politechnika
56. 482/2 482/5 0,0241 482/6 0,3211 Politechnika
57. 482/1 482/3 0,0013 482/4 0,2555 Politechnika
58. 468 468/1 0,0214 468/2 0,6197 Politechnika
59. 644 644/1 0,1902 644/2 0,0005 Politechnika
60. 550 550/1 0,0100 550/2 0,4010 Politechnika
61. 708/1 708/3 0,0756 708/4 0,0072 Politechnika
62. 572/1 572/5 0,0148 572/6 0,0070 Politechnika
63. 572/2 572/3 0,0013 572/4 2,8922 Politechnika
64. 574 574/1 0,0011 574/2 0,0001 Politechnika
65. 573 573/1 0,0051 573/2 0,2469 Politechnika
66. 575 575/1 0,0172 575/2 0,2186 Politechnika
67. 108 108/1 0,0223 108/2 0,1015 Łąki Kłodnickie
68. 550 550/1 0,0045 550/2 0,1514 Łąki Kłodnickie
69. 117 117/1 0,0220 117/2 0,1633 Łąki Kłodnickie
70. 118 118/1 0,0150 118/2 0,1114 Łąki Kłodnickie
71. 119 119/1 0,0128 119/2 0,1002 Łąki Kłodnickie
72. 120 120/1 0,2207 120/2 1,8258 Łąki Kłodnickie
73. 540 540/1 0,0146 540/2 0,4280 Łąki Kłodnickie
74. 128 128/1 0,0828 128/2 0,3406 Łąki Kłodnickie
75. 129 129/1 0,0011 129/2 0,4207 Łąki Kłodnickie
76. 560/2 560/3 0,4298 560/4 0,0068 Łąki Kłodnickie

77. 346/2 346/3 0,0072 346/5 0,1634 Ligota Zabrska
346/4 0,0051

78. 657 657/1 0,1165 657/2 6,2784 Ligota Zabrska
79. 658 658/1 0,0132 658/2 0,4960 Ligota Zabrska
80. 161/1 161/5 0,0191 161/6 0,0890 Ligota Zabrska
81. 161/4 161/9 0,0236 161/10 0,0576 Ligota Zabrska
82. 161/3 161/7 0,0116 161/8 0,0080 Ligota Zabrska

83. 45 45/1 0,0096 45/2 0,1614 Ligota Zabrska
84. 36/2 36/3 0,0036 36/4 0,0246 Ligota Zabrska
85. 35/2 35/3 0,0020 35/4 0,0821 Ligota Zabrska
86. 553 553/1 0,0012 553/2 0,1060 Ligota Zabrska
87. 554 554/1 0,0008 554/2 0,0705 Ligota Zabrska
88. 552 552/1 0,0002 552/2 0,0308 Ligota Zabrska
89. 8 8/1 0,0082 8/2 0,6591 Ligota Zabrska
90. 6 6/1 0,0101 6/2 0,8127 Ligota Zabrska
91. 4 4/1 0,0061 4/2 0,5889 Ligota Zabrska
92. 1/2 1/3 0,2760 1/4 4,1720 Ligota Zabrska
93. 555/1 555/5 0,0188 555/6 0,0013 Ligota Zabrska
94. 555/2 555/3 0,0039 555/4 0,4789 Ligota Zabrska

95. 660/2 660/3 0,1249 660/5 1,3291 Ligota Zabrska
660/4 0,0105

96. 46/3 46/4 0,0400 46/5 0,2932 Ligota Zabrska

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną 
się własnością Gminy Gliwice, z dniem w którym decyzja stanie się ostateczna:

Lp. Numer działki Numer działki pierwotniej Obręb

1. 581/1 581 Politechnika

2. 292/1 292 Politechnika
292/2

3. 284/1 284 Politechnika

4. 283/1 283 Politechnika
283/2

5. 701/1 701 Politechnika
6. 583/1 583 Politechnika
7. 584/1 584 Politechnika
8. 531/1 531 Politechnika
9. 530/1 530 Politechnika

10. 524/1 524 Politechnika
11. 521/1 521 Politechnika
12. 507/1 507 Politechnika
13. 492/7 492/2 Politechnika
14. 492/5 492/1 Politechnika
15. 491/1 491 Politechnika
16. 490/1 490 Politechnika
17. 483/1 483 Politechnika
18. 482/5 482/2 Politechnika
19. 482/3 482/1 Politechnika
20. ------ 492/4 Politechnika
21. ------ 699 Politechnika
22. 119/1 119 Łąki Kłodnickie
23. 553/1 553 Ligota Zabrska
24. 6/1 6 Ligota Zabrska

1. Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się 
ostateczna wygasa współużytkowanie wieczyste ustanowione na częściach nierucho-
mości gruntowych oznaczonych jako działki nr 468/1 i nr 575/1 – obręb Politechnika, 
a powstałych w wyniku podziału działek nr 468 i nr 575 – obręb Politechnika. 

2. Ponadto w liniach rozgraniczających pas drogowy znajdują się nieruchomości  
o numerze (w nawiasie podano pierwotny nr działki), stanowiące własność Gminy Gliwice: 
Obręb Politechnika: 238/1 (238), 240/1 (240), 241/1 (241), 242/1 (242), 244/1 (244), 
245/1 (245), 247/1 (247), 248/1 (248), 250/1, 250/2 (250), 251/1, 251/3 (251/2), 259/1 
(259), 281/1 (281), 285/1 (285), 286, 287/1 (287), 288, 289, 290/1 (290), 291/1 (291), 
499/1, 508/1 (508), 519/1 (519), 522, 523, 526/1 (526), 527/1 (527), 535/1 (535), 536/1 
(536), 537, 538/1 (538), 541/1 (541), 542/1 (542), 543/1 (543), 544/1 (544), 545/1 
(545), 546/1 (546), 550/1 (550), 572/5 (572/1), 572/3 (572/2), 573/1 (573), 574/1 
(574), 593/1 (593), 635/1 (635), 636/1 (636), 638/1, 638/2 (638), 639, 640/1 (640), 
640/2 (640), 641, 642, 643/2, 643/3, 644/1 (644), 645/1 (645), 659/1 (659), 659/2 
(659), 660/1 (660), 661, 662, 663/1 (663), 664, 708/3 (708/1);
Obręb Łąki Kłodnickie: 108/1 (108), 117/1 (117), 118/1 (118), 120/1 (120), 128/1 (128), 
129/1 (129), 540/1 (540), 550/1 (550), 558, 559, 560/3 (560/2);
Obręb Ligota Zabrska: 1/1, 1/3 (1/2), 4/1 (4), 8/1 (8), 35/1, 35/3 (35/2), 36/1, 36/3 
(36/2), 45/1 (45), 46/1, 46/4 (46/3), 161/5 (161/1), 161/7 (161/3), 161/9 (161/4), 346/3 
(346/2), 346/4 (346/2), 551, 552/1 (552), 554/1 (554), 555/5 (555/1), 555/3 (555/2), 
568, 660/3 (660/2), 660/4 (660/2), 657/1 (657), 658/1 (658). 

POUCZENIE

W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą 
zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach w pok. nr 532 (V piętro), w terminie 14 dni od dnia ukazania 
się powyższego obwieszczenia.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody 
Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia* – pozostałym stronom.

*publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamiesz-
czenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, stronie 
internetowej tego urzędu oraz w prasie lokalnej)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz.782 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych 12, 
zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy 
zawierające nieruchomości przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

sprzedaży:
•	 nr 748-756 do 17 grudnia 2015 r.
•	 nr 757-758, 760-761 do 18 grudnia 2015 r.
wydzierżawienia:
•	 nr 769-771 do 22 grudnia 2015 r.;
do wynajęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 747, 763 do 22 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity DzU z 2015 r., poz. 1774)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości przeznaczone do:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 311/2015 do 23 grudnia 2015 r.
•	 nr 312/2015 do 24 grudnia 2015 r.
•	 nr 313/2015 do 23 grudnia 2015 r.
•	  nr 314/2015 do 23 grudnia 2015 r.
•	  nr 315/2015 do 23 grudnia 2015 r.
•	  nr 316/2015 do 23 grudnia 2015 r.
•	  nr 317/2015 do 23 grudnia 2015 r.

•	  nr 318/2015 do 23 grudnia 2015 r.
•	  nr 319/2015 do 23 grudnia 2015 r.
•	  nr 320/2015 do 24 grudnia 2015 r.
•	  nr 321/2015 do 24 grudnia 2015 r.
•	  nr 322/2015 do 24 grudnia 2015 r.
•	  nr 323/2015 do 24 grudnia 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE, Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 
wykonywanie usług w zakresie pogotowia technicznego zaso-

bów TBS oraz całodobowej obsługi technicznej zasobów komu-
nalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich  

I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach.
Termin składania ofert: 17 grudnia 2015 r. do godz. 8.00

Termin otwarcia ofert: 17 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 

Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl

http://www.zbmgliwice.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11,

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice ogłasza przetarg ustny nieograniczony  
na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe położone przy ulicach:

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774)

o ogłoszeniu I ustnego przetargu nieograniczonego  
na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

1. Lokalizacja: 
przy ul. I. Mościckiego w Gliwicach.

2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW: 
działka nr 658, obr. Żerniki, położona w Gliwi-
cach, z księgi wieczystej nr GL1G/00005738/4, 
prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

3. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona  
nr 658, obr. Żerniki, o powierzchni 0,1590 
ha, użytek: RIVa/grunty orne – 0,0910 ha, 
ŁIV/łąki trwałe – 0,0647 ha, WŁIV/grunty 
pod rowami – 0,0033 ha, z księgi wieczystej  
nr GL1G/00005738/4.
Działka położona w obrębie Żerniki przy ul.  
I. Mościckiego w Gliwicach w strefie pośredniej 
miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej. Kształt działki regularny. 
Działka posiada w zasięgu dostęp do sieci elek-
troenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej 
oraz gazowej. Włączenie do drogi publicznej tj.  
ul. Olszewskiego w Gliwicach poprzez działki  
nr 1661 i 1662, obr. Żerniki.
Część działki nr 658, obr. Żerniki, o pow. 0,0530 
ha została objęta umową dzierżawy obowiązu-
jącą do 31 października 2016 r. z przeznaczeniem 
na rekreacyjny ogród przydomowy. Nabywca 
wchodzi w prawa i obowiązki właściciela działki. 
W granicach przedmiotowej działki przechodzi 
prawdopodobnie sieć drenarska, w momen-
cie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy 
zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we wła-
snym zakresie. W granicy działki przechodzi rów 
melioracyjny, dlatego wykonywanie jakichkol-
wiek robót nie może spowodować zakłócenia 
stosunków wodnych na sąsiednich gruntach, 
powstałe szkody właściciel winien usunąć na 
własny koszt i we własnym zakresie. W przy-
padku przedmiotowego rowu informujemy, że 
właściciel nie może wykonywać żadnych prac 
w odległości 3 m od skarpy rowu. Obowiązuje 
również zakaz grodzenia w odległości 3 m od 
skarpy. Właściciel ma obowiązek udostępnienia 
dojścia do rowu celem jego konserwacji.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbroje-
nia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek  
i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną prze-
budowę istniejącego uzbrojenia nieruchomości 
nabywca wykona własnym staraniem w porozu-
mieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem faktycznym nieruchomości, 
w tym z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Zbywający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości. 
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości 
odnośnie usunięcia drzew i krzewów określa 
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j. DzU 2013.627 z późn. zm.). Usunięcie drzew 
i krzewów może wiązać się z naliczeniem opłat/
koniecznością uzyskania zezwolenia Prezydenta 
Miasta Gliwice.

4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania 
wobec nieruchomości 
Część działki nr 658, obr. Żerniki, o pow. 0,0530 
ha została objęta umową dzierżawy obowiązu-
jącą do 1 października 2016 r. z przeznaczeniem 
na rekreacyjny ogród przydomowy. W związku 
ze sprzedażą nabywca wchodzi w prawa i obo-
wiązki właściciela. 

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania

Działka nr 658, obr. Żerniki, położona jest na 
terenie na którym od 15 stycznia 2015 r. obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną 
po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej. Przed-
miotowy plan uchwalony został przez Radę Mia-
sta Gliwice uchwałą nr II/17/2014 z 18 grudnia 
2014 r., która została opublikowana 31 grudnia  
2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego pod poz. 6770. Zgodnie z ustaleniami 
ww. planu działka nr 658, obr. Żerniki, znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem: 11 MNn 
– co oznacza: Tereny mieszkaniowe o niskiej 
intensywności zabudowy – nowe. Dla terenów 
oznaczonych symbolami od 1 MNn do 13 MNn 
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe,
b) garaże, budynki gospodarcze,
c) dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
d) zieleń urządzona,
e) sieci infrastruktury technicznej.
Równocześnie informujemy, iż w rozdziale 2 §8 
pkt 4) ppkt a) ustalono zakaz „realizacji zabudo-
wy szeregowej w obrębie terenów (…) 11MNn.” 
oraz w niewielkiej północnej części na terenach 
oznaczonych symbolami:
• 9ZP – co oznacza: Tereny zieleni urządzonej,
• 5WS – co oznacza: Tereny wód powierzchnio-
wych, cieków wodnych.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 ZP do 
12 ZP obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
urządzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci infrastruktury technicznej bez budynków,
b) mała architektura,
c) ciągi piesze i rowerowe,
d) mosty i kładki,
e) drogi wewnętrzne,
f) zbiorniki retencyjne i urządzenia melioracyjne.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 WS do 
8 WS obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – cieki wodne;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych,
b) mosty i kładki.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z zapisami ww. 
uchwały.

6. Cena wywoławcza nieruchomości i mini-
malne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
417 000,00 zł 
Minimalne postąpienie: 4170,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU.2011.177.1054)

7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 18 stycznia 2016 r.  
o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży 
nastąpi do 17 lutego 2016 r. 

8. Wadium
Wadium w wysokości 41 700,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto banko-
we Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 658 
obr. Żerniki oraz wpisać kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 14 stycznia 2016 r. 

Pełna treść 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 ge-

opolrtal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 

 I PRZETARG

1. ul. Na Piasku 12B, I piętro, front, lokal 
użytkowy o łącznej powierzchni 138,04 m2, 
składający się z 9 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną (do wymiany), wod-
no-kanalizacyjną, pion gazowy z podejściem 
do gazomierza, WC, ogrzewanie – brak. Stan 
techniczny lokalu – do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 po-
wierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 3727,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

Do lokalu przynależna piwnica o powierzchni 
12,68 m2 x 3,00 zł/m2 = 38,04 zł miesięcznie 
plus podatek VAT wg stawki czynszu aktualnej 
na dzień zapłaty.

2. ul. Bł. Czesława 54, parter, lokal użytko-
wy o powierzchni 32,55 m2, składający się  
z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalacje: 
elektryczną (do wymiany), wodno-kanaliza-
cyjną, WC, ogrzewanie – brak. Stan technicz-
ny lokalu – do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 po-
wierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

Do lokalu przynależna piwnica o powierzchni 
6,52 m2 x 3,00 zł/m2 = 19,56 zł miesięcznie 
plus podatek VAT wg stawki czynszu aktualnej 
na dzień zapłaty.

3. ul. Średnia 24, parter, lokal użytkowy 
o powierzchni 17,89 m2, składający się  
z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalacje: 
elektryczną (do wymiany), wodno-kanali-
zacyjną – odpływ od umywalki, WC – brak, 
ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu 
– do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 po-
wierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

II PRZETARG

1. ul. Królowej Jadwigi 6, front (wejście do 
lokalu z bramy przejazdowej), parter, lokal 
użytkowy o łącznej powierzchni 118,62 m2, 
składający się z 8 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną (do wymiany), wod-
no-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie 
– brak. Stan techniczny lokalu – do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 po-
wierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 2847,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%. 

2. ul. Daszyńskiego 171, front, parter, lokal 
użytkowy o łącznej powierzchni 43,57 m2, 
składający się z 5 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną (do wymiany), wod-
no-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak. 
Stan techniczny lokalu – do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 po-
wierzchni lokalu: 9,00 zł

Wadium: 1176,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

3. ul. Lotników 59, front, parter, lokal 
użytkowy o łącznej powierzchni 62,44 m2, 
składający się z 4 pomieszczeń i wyposażony  
w instalacje: elektryczną (do wymiany), wod-
no-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie 
– brak. Stan techniczny lokalu – do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 po-
wierzchni lokalu: 10,00 zł
Wadium: 1873,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

Do lokalu przynależna piwnica o powierzchni 
28,50 m2 x 3,00 zł/m2 = 85,50 zł miesięcznie 
plus podatek VAT wg stawki czynszu aktualnej 
na dzień zapłaty.

4. ul. Błogosławionego Czesława 52, front, 
parter, lokal użytkowy o łącznej powierzch-
ni 64,75 m2, składający się z 4 pomieszczeń  
i wyposażony w instalacje: elektryczną (do 
wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC w loka-
lu, ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu 
– do remontu.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 po-
wierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1748,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

Do lokalu przynależna piwnica o powierzchni 
15,04 m2 x 3,00 zł/m2 = 45,12 zł miesięcznie 
plus podatek VAT wg stawki czynszu aktualnej 
na dzień zapłaty.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych 
do przystąpienia do przetargu odbędzie się 
8 stycznia 2016 r. (piątek) od godz. 9.30 do 
godz. 10.00, w pokoju 121 – sala narad,  
I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.  
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 8 stycznia 2016 r. 
(piątek) od godz. 10.15 według kolejno-
ści adresów lokali podanych w ogłoszeniu  
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w sie-
dzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie do-

wodu wpłaty – kserokopii wraz z pi-
semną informacją o numerze konta, na 
które wadium to będzie mogło zostać 
zwrócone, po rozstrzygnięciu przetargu 
(wadium wnosi się przed upływem ter-
minu przetargu i zaleca się aby zostało 
wpłacone odpowiednio wcześnie tak, 
by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. 
z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. 
Wadium uznane będzie za wniesione 
wtedy, kiedy będzie znajdować się na 
rachunku ogłaszającego przetarg. W prze-
ciwnym wypadku uczestnik nie zostanie 
dopuszczony do licytacji),

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

• złożenie oświadczenia o braku zobowią-
zań wobec Miasta Gliwice z tytułu mię-
dzy innymi podatku, najmu, dzierżawy 
(załącznik nr 3),

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru oraz umowę spółki cywilnej jeśli 

taką zawarto albo złożenie aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej prowadzonej przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki, wy-
stawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej składają oświad-
czenie o nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej.

Ww. dokumenty niebędące oryginała-
mi muszą być potwierdzone za zgodność  
z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fi-
zyczne lub prawne, które wpłacą określone  
w niniejszym ogłoszeniu wadium na kon-
to ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych  
Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. I o/Gli-
wice, nr konta 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546.

Z treścią regulaminu przetargu, kartą sta-
nu technicznego, wzorem umowy najmu, 
deklaracją wekslową można zapoznać się 
w Dziale Eksploatacji, pok. 109, ZBM I TBS 
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro,  
w godzinach urzędowania.

Osoba przystępująca do przetargu musi 
okazać dokument tożsamości oraz oryginał 
dowodu wpłaty wadium, a osoba przystę-
pująca do przetargu w imieniu uczestnika 
przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty 
wadium, musi okazać dowód tożsamości 
oraz pełnomocnictwo szczegółowe nota-
rialnie poświadczone upoważniającej ją do 
podejmowania czynności prawnej w imieniu 
osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udzia-
łu w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należno-

ści czynszowych z tytułu zawarcia umowy 
najmu bez prawa żądania naliczania od-
setek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, któ-
rzy przetargu nie wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetar-
gu, który wygrał przetarg nie podpisze 
umowy najmu w terminie 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji or-
ganizatora przetargu weksel in blanco opie-
wający na wartość 6-miesięcznego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związa-
ne z przygotowaniem lokalu do użytkowania 
najemca wykonuje we własnym zakresie  
i na własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek prezydenta miasta, organizator 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
bądź wycofania lokalu z przetargu bez po-
dania przyczyny.

Nieruchomości zostaną udostępnione  
w celu oględzin 17 grudnia 2015 r. (czwar-
tek):

1. ul. Na Piasku 12B, I piętro – godz. 10.15-
10.30,
2. ul. Bł. Czesława 54, parter – godz. 10.45-
11.00,
3. ul. Średnia 24, parter – godz. 9.00-9.15,
4. ul. K. Jadwigi 6, parter – godz. 11.45-
12.00,
5. ul. Daszyńskiego 171, parter – godz. 
9.30-9.45,
6. ul. Lotników 59, parter – godz. 12.15-
12.30,
7. ul. Bł. Czesława 52, parter – godz. 11.15-
11.30.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
 zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP)  

z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę fabrycznie nowych materiałów preizolowanych.
Termin składania ofert: 7 stycznia 2016 r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 7 stycznia 2016 r. o godz. 13.30

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

KOMUNIKAT

http://www.pec.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  50/2015 (773), 10 grudnia 2015 11

OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11,

ogłasza nabór na wolne mieszkania w zasobach TBS. Wnioski należy składać do 21 grudnia 2015 r.

Poniżej wykaz aktualnie dostępnych mieszkań:

Lp. Adres
Czynsz
Stawka

11,89 zł/ m2

Rodzaj 
mieszkania

Partycypacja Kaucja

1.
Witkiewicza 19/28

IV piętro
464,42 zł

bez mediów
1 pokój

39,06 m2
20 372,00 zł

15% 5573,00 zł

2. Zabrska 13/18
IV piętro

391,54 zł
bez mediów

1 pokój
32,93 m2

11 450,00 zł
10%

4698,00 zł

3.
Mikołowska 25/19

III piętro
946,80 zł

bez mediów
3 pokoje
79,63 m2

55 375,00 zł
20% 11 362,00 zł

4.
Mikołowska 21/3

I piętro
996,38 zł

bez mediów
3 pokoje
83,80 m2

43 706,00 zł
15% 11 957,00 zł

5.
Żabińskiego 17/3

parter
679,28 zł

bez mediów
2 pokoje
57,13 m2

29 796,00 zł
15% 8151,00 zł

6. Żabińskiego 17/10
II piętro

679,28 zł
bez mediów

2 pokoje
57,13 m2

29 796,00 zł
15%

8151,00 zł

7.
Żabińskiego 21/4

parter
425,07 zł

bez mediów
1 pokój

35,75 m2
12 430,00 zł

10% 5101,00 zł

8.
Żabińskiego 21/7

I piętro
679,28 zł

bez mediów
2 pokoje
57,13 m2

39 728,00 zł
20% 8151,00 zł

9. Żabińskiego 53/8
II piętro

400,69 zł
bez mediów

1 pokój
33,70 m2

11 717,00 zł
10%

4808,00 zł

10.
Andersena 18/9

II piętro
590,93 zł

bez mediów
2 pokoje
49,70 m2

34 561,00 zł
20% 7091,00 zł

11.
Andersena 36/10

III piętro
728,98 zł

bez mediów
2 pokoje
61,31 m2

63 952,00 zł
30% 8748,00 zł

12.
Andersena 48/2

parter
504,25 zł

bez mediów
1 pokój

42,41 m2
46 388,00 zł

30% 6051,00 zł

13. Andersena 48/5
I piętro

653,12 zł
bez mediów

2 pokoje
54,93 m2

57 297,00 zł
30%

7837,00 zł

14.
Andersena 48/9

II piętro
699,36 zł

bez mediów
2 pokoje
58,82 m2

61 355,00 zł
30% 8392,00 zł

ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru. 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości: 
• działka nr 367, obr. Nowe Miasto, o pow. 0,0083 

ha, położona przy ul. Gen. Andersa 66 w Gliwi-
cach, z księgi wieczystej nr GL1G/00045033/4, 

• działka nr 368/2, obr. Nowe Miasto, o pow. 
0,6560 ha, położona pomiędzy ul. Kozielską  
a ul. Gen. Andersa w Gliwicach, z księgi wieczy-
stej nr GL1G/00045033/4.

Łączna pow. gruntu: 0,6643 ha.
Termin przetargu: 3 lutego 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 150 000,00 zł
Wadium: 115 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości niezabudowanej obej-
mującej działki nr 893, 912, obręb Przyszówka,  
KW GL1G/00049970/2 przy ul. Przyszowskiej.
Termin przetargu: 29 grudnia 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 334 000,00 zł
Wadium: 33 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 grudnia 2015 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej części nieruchomości, 
oznaczonej jako działka nr 1076/2, obręb Bojków,  
o powierzchni 0,1126 ha, położonej w Gliwicach przy 
ul. Spacerowej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
zapisanej w KW nr GL1G/00039689/2.
Termin przetargu: 7 stycznia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 147 300,00 zł
Wadium: 14 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 31 grudnia 2015 r.

I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użyt-
kowanie wieczyste gruntu z jednoczesną sprzedażą 
prawa własności zabudowań. Przedmiotem przetargu 
są działki położone w Gliwicach oznaczone nr:

• 69, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Cho-
rzowskiej o powierzchni 0,4706 ha, księga wie-
czysta GL1G/00041447/1,

• 70, obręb Żorek, położona przy ul. Chorzowskiej 
103 o powierzchni 0,6357 ha, księga wieczysta 
GL1G/00086530/7,

• 395/2, obręb Żorek, o powierzchni 1,0077 ha, 
księga wieczysta GL1G00086530/7,

• 73, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Cho-
rzowskiej o powierzchni 0,0076 ha, księga wie-
czysta GL1G/00012308/3,

• 74, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Cho-
rzowskiej o powierzchni 0,0014 ha, księga wie-
czysta GL1G/00032053/6,

• 22/7, obręb Żorek, położona na płn. od  
ul. Chorzowskiej o powierzchni 0,7109 ha, księga 
wieczysta GL1G/00031718/9.

Łączna powierzchnia gruntu: 2,8339 ha.
Termin przetargu: 27 stycznia 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 5 990 038,00 zł
Cena zbycia zostanie wyliczona z wylicytowanej wartości prawa wła-
sności gruntu i budynków za pomocą proporcji z ceny ustalonej w prze-
targu, tj. 65,72% ceny – wartość gruntu i 34,28% – wartość budynków.
I opłata z tyt. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wynosi  
25% prawa własności gruntu brutto (po wylicytowaniu ceny zostanie 
doliczony 23% VAT).
Sprzedaż budynków zwolniona z opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r.,  
nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Wadium: 600 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2016 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości niezabudowanej obej-
mującej działkę nr 1120/3, obręb Stare Gliwice,  
KW GL1G/00109170/3, przy ul. Chemicznej.
Termin przetargu: 27 stycznia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 441 600,00 zł
Wadium: 44 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 stycznia 2016 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej nieruchomości, położonej 

w Gliwicach na wschód od ul. Pszczyńskiej, obejmu-
jącej działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2  
i 538/3, obręb Ligota Zabrska, o łącznej powierzchni 
2,2759 ha, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
zapisanej w KW nr GL1G/00038761/4.
Termin przetargu: 22 grudnia 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 12 410 000,00 zł
Wadium: 1 241 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 grudnia 2015 r.

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zabudowanych: 
• działka nr 1501, obr. Szobiszowice, przy ul. Tar-

nogórskiej 151, KW GL1G/00027004/0, 
• działka nr 1502, obr. Szobiszowice, przy ul. 

Tarnogórskiej 149, KW GL1G/00028923/5, 
w tym 3 wyodrębnione lokale mieszkalne 
KW GL1G/00059335/2, GL1G/00059336/9, 
GL1G/00059334/5.

Termin przetargu: 14 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
546 784,00 zł
Sprzedaż nieruchomości – zwolniona z opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177,  
poz. 1054 póżn. zm.).
Wadium: 54 680,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 grudnia 2015 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości zabudowanej, ozna-
czonej jako działka nr 202, obręb Trynek, o pow. 
0,0182 ha, położonej przy ul. Jasnej w Gliwicach, 
zapisanej w KW nr GL1G/00129781/5.
Termin przetargu: 14 stycznia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 52 000,00 zł
* Cena zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity DzU 
nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.). 
Wadium: 5200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 stycznia 2016 r.

Rokowania, po IV ustnym przetargu nieograniczonym 
na sprzedaż:
• prawa własności niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta Gliwice, obejmują-

cej działkę nr 710, obręb Sośnica, o powierzchni 
0,0037 ha (KW nr GL1G/00110842/5),

• prawa użytkowania wieczystego niezabudowa-
nej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym 
Miasta Gliwice, obejmującej działkę nr 711, ob-
ręb Sośnica, o powierzchni 0,1193 ha (KW nr 
GL1G/00046749/3), 

położonych Gliwicach przy ul. Korczoka.
Termin rokowań: 21 stycznia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 100 400,00 zł
Zaliczka: 10 100,00 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 ( tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki: 
15 stycznia 2016 r.

Rokowania po II ustnym przetargu nieograniczo-
nym na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
zabudowanej, obejmującej działkę nr 1327, ob-
ręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, położonej 
przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej 
w KW nr GL1G/00020177/4. 
Termin rokowań: 4 lutego 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 821 400,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. DzU nr 177 z 2011 r.,  
poz. 1054 z późn. zm.) nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. 

Zaliczka: 82 200,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypad-
ku uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU  
z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki: 
29 stycznia 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach,  
informuje,

że zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie 
odpadów, wydane na podstawie przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity  
z 2010 r., DzU nr 185, poz. 1243 ze zmianami) tracą ważność 23 stycznia 2016 r.

Zainteresowane podmioty powinny  uzyskać nowe zezwolenia w oparciu o przepisy art. 42 i art. 43  
obowiązującej ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

• operator maszyn – wykształcenie zawodo-
we, średnie (mechanika lub pokrewne), mile 
widziane uprawnienia na wózek widłowy, 
produkcja włókna stalowego, miejsce pracy: 
Rudziniec;

• elektryk/konserwator – wymagane do-
świadczenie zawodowe, prace ogólnobu-
dowlane, naprawcze, doświadczenie na 
stanowisku elektryka, prawo jazdy kat. B 
z praktyką, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

• kierowca-magazynier – wykształcenie: brak 
wymagań, prawo jazdy kat. B, przygotowanie 
towaru do transportu, rozwiezienie zamó-
wionych towarów do sklepów, uporządko-
wanie miejsca pracy, jedna zmiana od godz. 
2.00 w nocy, miejsce pracy: Gliwice (przez  
1 miesiąc umowa-zlecenie);

• doradca klienta – wykształcenie, doświad-
czenie: brak wymagań, książeczka do ce-

lów sanitarno-epidemiologicznych, zakres 
obowiązków: towarowanie artykułów na 
hali sprzedaży, przemieszczanie towaru  
z magazynu na halę sprzedaży, obsługa 
klienta, obsługa hali sprzedaży, 1/2 etatu  
w godz. 6.00-24.00, trzy zmiany, miejsce pracy:  
Gliwice Europa Centralna, oferta także dla 
osób z orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności; 

• cieśla – wykształcenie zawodowe budow-
lane, 2-3 lata doświadczenia zawodowego, 
praca na budowach, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice i okolice;

• spawacz – wykształcenie zawodowe, mile 
widziane mechaniczne, staż pracy mile wi-
dziany, aktualne uprawnienia spawalnicze 
metodą MAG 135, spawanie stalowych kon-
strukcji przyczep towarowych i lekkich, mile 
widziana znajomość rys. technicznego, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Knurów.

Oferty z 3 grudnia 2015 r.

KOMUNIKAT

OFERTY PRACY
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