Informacja z pracy
Prezydenta Miasta za okres
od 8 listopada 2018 r. do
13 grudnia 2018 r.

Budowa Centrum Przesiadkowego
Umowa na wykonanie prac projektowych Centrum została zawarta 17 marca 2017 r. z firmą Pas
Projekt z Nadarzyna – po wygranym przez nią przetargu. Termin na jej wykonanie upłynął
w marcu 2018 r. (12 miesięcy od podpisania umowy).
W trakcie prac odbyły się 33 rady techniczne i kilkadziesiąt roboczych spotkań branżowych.
Niestety, mimo zaangażowania miasta, Firma Pas Projekt nie dotrzymała terminów, mimo
kolejnych aneksów przedłużających.
9 maja 2018 r. prezydent Gliwic spotkał się z gronem osób zaangażowanych w projekt. Na
spotkaniu przedstawiciele firmy projektowej zadeklarowali, że do 30 czerwca 2018 r. przekażą
miastu projekty budowlane. Obietnice okazały się pustymi słowami.
Po weryfikacji projektu przez fachowców z Politechniki Śląskiej okazało się, że jest
on wykonany niezgodnie z przepisami, a zadaszenie dworca nie spełnia wymagań nośności,
mimo kilkukrotnych poprawek.
Wiemy już, że firma Pas Projekt jest nierzetelnym wykonawcą. Niestety okazało się, że doszły do
tego działania wykazujące znamiona niezgodności z prawem. Zarówno miasto jak i jeden z
podwykonawców,
powzięło
przypuszczenie
o
fałszowaniu
dokumentów.
6 listopada zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia
przestępstwa, a dwa dni później Gliwice odstąpiły od umowy z firmą Pas Projekt.
Wobec tej trudnej sytuacji została podjęta decyzja o przekazaniu zadania
z wolnej ręki jednemu z podwykonawców, firmie Mostostal Zabrze Biprohut. Umowa
z Biprohutem nie może jednak zostać podpisana, gdyż decyzja ta została oprotestowana do
Krajowej Izby Odwoławczej przez firmę związaną z Pas Projekt, tj. Sławomir Golenko Pas
Projekt Archi Studio. Jest to także podwykonawca Pas Projektu.

Kłopoty gliwickiego szpitala
Szpital Miejski w Gliwicach, mimo pożyczki ze strony miasta, jest w bardzo trudnej
sytuacji na którą złożyły się:
1. Kontrakt zaoferowany przez NFZ w ramach tzw. „Sieci” jest bardzo niski
i nie pokrywa kosztów świadczenia usług.
2. Szpital jest w bardzo złej sytuacji finansowej. Ok. 80% budżetu szpitala to koszty
osobowe (płace i kontrakty).
3. Oddział kardiologii inwazyjnej, mimo wcześniejszych zapewnień NFZ, nie otrzymał
kontraktu.
4. NFZ nie zapłacił za nadwykonania w związku z brakiem kontraktu na kardiologię
inwazyjną, która przez cały rok pracowała. Szpital złożył pozew do sądu na sumę
7,5 mln zł.
5. Budowa nowego budynku szpitala jest w fazie wstępnej. Przygotowanie założeń
funkcjonalno-użytkowych szpitala jest niezwykle trudne z uwagi na niepewność
funkcjonującego w Polsce systemu finansowania usług medycznych.
Powyższe problemy mają swoje źródło właśnie w działaniach (bądź ich braku)
Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. W wyniku tej sytuacji
Szpital za 10 miesięcy 2018 r. (od stycznia do października) wykazał 20 mln zł
straty.

Budowa Zachodniej Obwodnicy

Po rozstrzygniętym w sierpniu przetargu na budowę odcinka drogi od
ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach, czyli tzw. Zachodniej części
obwodnicy miasta przedłuża się kontrola uprzednia, którą prowadzi Urząd
Zamówień Publicznych.

Przetarg wygrało konsorcjum Eurovia Polska S.A., którego podwykonawcą jest
PRUiM Gliwice S.A.

Wobec przedłużającej się kontroli opóźnia się termin podpisania umowy
z wykonawcą, a tym samym rozpoczęcie inwestycji. Miasto wystąpiło do firmy
Eurovia o przedłużenie związania umową do 31 grudnia 2018 r. Obie strony
z niecierpliwością czekają na zakończenie kontroli.

Od września Urząd Zamówień Publicznych skierował do zamawiającego cztery
prośby o uzupełnienie dokumentacji i wyjaśnienia. Ostatnia wpłynęła
4.12.2018 r.

Likwidacja KZK GOP
Od 1 stycznia 2018 r. istnieje Zarząd Transportu Metropolitalnego, który jest
jednostką budżetową GZM.
Od 1 stycznia 2019 r. całość zadań publicznych dotychczasowego KZK GOP zostaje
przejęta przez Metropolię. Do GZM trafi również całe mienie KZK GOP.
Wobec przeniesienia zadań organizacji transportu do GZM konieczna jest likwidacja
KZK GOP, która zostanie przeprowadzona uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w dniu
18 grudnia 2018 r.
Na Zgromadzeniu 18 grudnia zostanie podjęta uchwała, w wyniku której z dniem
1 stycznia 2019 r. przestanie istnieć KZK GOP oraz rozpocznie się postępowanie
likwidacyjne.

Na posiedzeniu Zgromadzenia GZM w dniu 25 czerwca została podjęta uchwała
o wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. Z uchwały
wynika, że Gliwice powinny zapłacić składkę w wysokości 29 248 902 zł.
W budżecie miasta zostanie jednak zarezerwowana suma 31 783 612 zł gdyż taka
kwota została wyliczona przez KZK GOP i zaproponowana do uchwalenia przez
Zgromadzenie GZM.

Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska

Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska ma
powstać przy Politechnice Śląskiej. Będzie
prowadzić
szeroką
działalność
naukowodydaktyczną
i
promować
innowacyjne
technologie, w tym m.in. czyste technologie
energetyczne.

5 grudnia list intencyjny w tej sprawie podpisali
przedstawiciele Politechniki Śląskiej, Miasta
Gliwice, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
oraz fundacji Bertranda Piccarda, Solar Impulse.
Podpisanie listu intencyjnego towarzyszyło
uroczystości
nadania
twórcy
fundacji,
Bertrandowi Piccardowi, tytułu doktora honoris
causa Politechniki Śląskiej.

Ściana wspinaczkowa w Arenie

17 i 18 listopada w hali Arena Gliwice wystartowała
„Chwyciarnia” czyli najwyższa ściana wspinaczkowa
w Polsce. Wstęp na Dni Otwarte był wolny.
„Chwyciarnia” znajduje się w hali widowiskowosportowej Arena Gliwice, zajmuje jedną ze ścian Małej
Areny. Ma ona powierzchnię niemal 1000 m2, jej
wysokość sięga 19 metrów, a długość dróg sportowych
– do 25 metrów.

Ściana
sportowo-rekreacyjna
zawiera
część
przewidzianą
do
biegania
"Speed
Climbing",
w formacie umożliwiającym bicie rekordu świata.
Dodatkową ciekawostką jest jedyna w Polsce ścianka
gier i zabaw interaktywnych dla dzieci (od 8 roku życia).
9 grudnia na „Chwyciarni” odbyły się Mistrzostwa
Polski we wspinaczce sportowej.

Wydarzenia w Arenie Gliwice

Do najciekawszych minionych wydarzeń w Arenie Gliwice należały:
1. Targi Trends 4 Kids – targi mody i akcesoriów dla mamy i dziecka
– 10 listopada
2. KnockOut Boxing Night – 10 listopada
3. Koncert The Voice of Poland – 24 listopada
4. KSW w Gliwicach – 1 grudnia
5. Disney On Ice – 6 grudnia
6. Mistrzostwa Polski we wspinaczce sportowej – 9 grudnia

Najciekawsze przyszłe wydarzenia:
1. Finał Polskiej Ligi Esportowej – 14, 15 grudnia
2. VIII Gliwicki Bieg dla WOŚP – 13 stycznia
3. Siatkarska Liga Mistrzów
(ZAKSA Kędzierzyn-Koźle vs Cucine Lube Civitanova) – 15 stycznia
4. Koncert Kayach i Goran Bregović – 6 kwietnia
5. Koncert Slayer – 4 czerwca

GEPAR – opłaty pod kontrolą

Miasto uruchomiło kolejne przydatne e-narzędzie – Gliwicką Elektroniczną
Platformę Analityczno-Rozrachunkową, w skrócie GEPAR.
W GEPAR mieszkańcy mogą sprawdzić wysokość naliczonych podatków
lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rocznej opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego, a także dzierżaw i bezumownego
korzystania z nieruchomości. Jest to też kolejny wygodny kanał komunikacji
z urzędem.

Żeby korzystać z platformy, wystarczy posiadać Profil
i zarejestrować konto użytkownika na stronie gepar.gliwice.eu.

Zaufany

Projekt GEPAR został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
w
ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Gliwicki Laur Nauki

26 listopada podczas uroczystej gali najzdolniejsi uczniowie
gliwickich szkół zostali uhonorowani przez prezydenta miasta
podczas tegorocznej gali Gliwickiego Lauru Nauki. Laury
trafiły do rąk 60 najzdolniejszych uczniów z 17 gliwickich
szkół.
Listami gratulacyjnymi wyróżniono również 43 nauczycieli
oraz 17 dyrektorów gliwickich szkół.
Prezydent Gliwic przyznał również stypendia 51 uczniom klas
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz artystycznych.
W tym roku stypendium Prezydenta Miasta Gliwice
pierwszego stopnia otrzymało 16 uczniów, stypendium
drugiego stopnia – 7, a trzeciego – 28 osób. Listę laureatów
można
znaleźć
na
stronie
www.gliwice.eu,
w zakładce Edukacja.

Wolontariusz Roku 2018
Dziesięciu laureatów konkursu Wolontariusz Roku 2018
poznaliśmy 5 grudnia podczas uroczystej gali w kinie
Amok.
Nagrody pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice
zostały przyznane już po raz szesnasty. W tym roku
wpłynęły aż 23 zgłoszenia. Wyróżnieni zostali:
Wiktor Kordala
Stefania Grzesiak
Elżbieta Zator
Bartłomiej Kochutek
Janina Frączek
Danuta Prasoł
Weronika Maciak
Ewa Krajka
Joanna Kaczmarska
Anna Jajus
Więcej informacji o laureatach i o szczegółach ich
działalności można znaleźć na www.gliwice.eu.

Gliwiczanie bez barier

Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych odbyła się 4 grudnia w CKS
Mrowisko.
Gliwiczaninem bez barier 2018 została Alicja Śledź,
wyjątkowo aktywna działaczka i twarz Gliwickiego
Stowarzyszenia Amazonek.
Podczas gali wręczono również wyróżnienia i nagrodę
internautów.
I wyróżnienie oraz tytuł „Gliwiczanin bez barier 2018 –
wybrany przez społeczność lokalną” zdobył Jerzy
Sikorski.
II wyróżnienie odebrał Robert Ramz.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Od 6 grudnia trwa świąteczny jarmark na
gliwickim Rynku. Aż do 23 grudnia, między
godz. 12.00 a 18.00, w drewnianych domkach
będzie można kupić choinkowe ozdoby,
biżuterię, ceramikę, antyki oraz pierniki,
miody i wędliny. W trzy grudniowe weekendy
zaplanowano też specjalne atrakcje –
koncerty, spektakle, wiedeńską karuzelę,
a także wizytę św. Mikołaja.
Miasto Gliwice zaprasza!

Zwycięstwa 21
44 - 100 Gliwice
tel: + 48 32 239 11 82
e-mail: pm@um.gliwice.pl

