Informacja z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 14 grudnia 2017 r.
do 15 lutego 2018 r.

GOSPODARKA ODPADAMI –
DOFINANSOWANIE DLA OSÓB STARSZYCH
1 lutego Prezydent Gliwic podpisał Zarządzenie, w którym określono
zasady udzielania osobom starszym dofinansowania do opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych.
Celem wprowadzenia ww. pomocy jest przyznanie dodatkowego
wsparcia osobom, których sytuacja życiowa i materialna sprawia, że
ponoszenie pełnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie
jest uzasadnione społecznie.
Program jest skierowany do osób, które:
• ukończyły 65 rok życia,
• są uprawnione do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni
przekraczającej 45,5 m2 na osobę,
• są w określonej, trudnej sytuacji materialnej,
• oraz nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami, wynikający ze wzrostu
kosztów obsługi tego zadania, może stanowić znaczne obciążenie
budżetu domowego osób, do których kierowane jest wsparcie, dlatego w
pełni uzasadnione jest jego udzielenie.

GLIWICKI SYSTEM POBORU OPŁAT
Wzrost kosztów gospodarowania odpadami dotyczy wszystkich gmin i wynika m.in.
ze zmiany przepisów prawnych. – Chodzi głównie o wzrost opłaty środowiskowej
oraz wymóg uzyskania przez Polskę do 2020 roku co najmniej 50-procentowego
poziomu recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia.
Dzięki konsekwentnie utrzymywanemu systemowi naliczania stawek za śmieci od
powierzchni lokalu mieszkalnego, w Gliwicach nie dochodzi do zjawiska zaniżania
opłat z powodu ukrywania faktycznej liczby mieszkańców – wyjaśnia Edwin
Górnicki, specjalista z zakresu kształtowania ekonomicznych instrumentów
gospodarki odpadami komunalnymi w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu
Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Ponadto, system naliczania opłat od powierzchni ułatwił finansowanie gospodarki
odpadami komunalnymi, bowiem rozkłada ciężar kosztów na wszystkich
mieszkańców miasta.
Wynika to z faktu, że opłata oparta na powierzchni lokalu mieszkalnego jest
szczelna - płacą wszyscy, niezależnie od zgłoszonej w deklaracji i często zaniżonej
liczby osób w lokalu.
W przypadku opłaty pogłównej, wg. eksperta, nie płaci ok. 20% populacji!

„Tak, metry nie wytwarzają śmieci, ale również nie kłamią!”

GLIWICKI SYSTEM POBORU OPŁAT
Wzrosty stawek w Gliwicach za odpady zmieszane średnio o 150% nie
mają uzasadnienia fiskalnego i nie są zamachem na portfele
mieszkańców. Mają na celu przede wszystkim skłonienie mieszkańców
do przechodzenia na segregację odpadów co jest konieczne do
spełnienia odgórnych wymogów uzyskania przez Polskę do 2020 roku co
najmniej 50-procentowego poziomu recyklingu.
Z danych Wydziału Podatków i Opłat, które są obecnie monitorowane na
bieżąco, już wynika że od momentu podjęcia uchwały podwyższającej
opłaty, coraz więcej mieszkańców składa deklaracje o przejściu na
segregacje śmieci. Kwoty opłat, które wpływają do Urzędu kształtują się
następująco:
Maj 2017:
Suma: 1 762 248 zł (100%)
Odpady segregowane: 1 419 432 zł (80,55%)
Odpady niesegregowane: 342 816 zł (19,45%)
Grudzień 2017:
Suma: 1 746 518 zł (100%)
Odpady segregowane: 1 439 471 zł (82,42%)
Odpady niesegregowane: 307 047 zł (17,58%)
Styczeń 2018:
Suma: 1 740 104 zł (100%)
Odpady segregowane: 1 448 752 zł (83,26%)
Odpady niesegregowane: 291 352 zł (16,74%)

Z danych jasno wynika, że w
mieście stopniowo maleje
liczba osób, które nie
segregują odpadów.

ROZBUDOWA SYSTEMU ITS
W GLIWICACH
Gliwicki system zarządzania ruchem (ITS – ang.
Intelligent Transportation Systems) działa od 2013
roku. Był pierwszym tego typu rozwiązaniem w skali
kraju. Wkrótce zostanie rozbudowany. W ramach
inwestycji w mieście powstaną m.in. stacje
ładowania samochodów elektrycznych oraz kolejne
elektroniczne tablice informujące o aktualnej
sytuacji na drogach.
Główną innowacją ITS-u będzie nadanie około 160
autobusom komunikacji publicznej priorytetu
przejazdu przez skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną. Od trzech lat takie rozwiązanie działa w 18
autobusach linii A4. Bazując na tych samych
urządzeniach, powstanie też system, którego
zadaniem będzie nadawanie bezwzględnego
priorytetu przejazdu przez skrzyżowania pojazdom
uprzywilejowanym.
Inwestycja ma kosztować ok. 30 mln zł, z czego
85% będzie dofinansowane ze środków unijnych.

KOLEJNY ETAP MODERNIZACJI
OŚWIETLENIA
Kolejne ulice w Gliwicach zyskają wkrótce
nowoczesne, energooszczędne oświetlenie. Miasto
wdraża kolejny etap tzw. masterplanu. Nowe
latarnie pojawią się
na ulicach: Strzody
i Wyszyńskiego oraz na pl. Piłsudskiego.
Masterplan Oświetlenia Obszaru Miejskiego Miasta
Gliwice ma na celu uporządkowanie miejskiego
oświetlenia i wykorzystanie w przestrzeni miejskiej
energooszczędnych, ledowych i sodowych źródeł
światła. Zgodnie z przyjętą koncepcją, na obrzeżach
miasta
oraz
wzdłuż
głównych
szlaków
komunikacyjnych latarnie powinny emitować jasne,
zimne światło. W ścisłym centrum oświetlenie ma
być cieplejsze, niemal pomarańczowe.
Masterplan jest w Gliwicach konsekwentnie
wdrażany już od 5 lat. Teraz przyszedł czas na
kolejny etap – modernizację oświetlenia na tzw. Osi
Politechniki. Chłodne światło pojawi się na
ul. Strzody jako przedłużenie ul. Akademickiej
a ciepłe emitować będą latarnie na Wyszyńskiego
i pl. Piłsudskiego.

WIDOCZNE CHŁODNE ŚWIATŁO NA ULICY
PSZCZYŃSKIEJ W PORÓWNANIU DO ŚWIATŁA
CIEPŁEGO W CENTRUM.

DRONY W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ
Miasto Gliwice od lat podejmuje kroki mające na celu ograniczenie
niskiej emisji. Teraz te działania zostały zintensyfikowane – do kontroli
dymu
z kominów i sprawdzania, czym palimy w paleniskach domowych,
zostaną użyte drony.
Testy dronowe to efekt współpracy miast Gliwice i Katowice ze Strażą
Miejską, gliwicką firmą Flytronic oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki
Węgla (IChPW) w Zabrzu. Flytronic ma duże doświadczenie w
produkcji dronów dla wojska, z kolei IChPW w Zabrzu (na zlecenie
Województwa śląskiego) opracował pierwszą w Polsce metodykę
wykrywania nielegalnego spalania odpadów.
Gliwice stawiają na nowe technologie, nic więc dziwnego, że chcą je
wykorzystywać w walce o czystsze powietrze. Przeprowadzone w
instytucie wstępne testy pokazały, że technologie są obiecujące. Teraz
drony będą sprawdzane na gliwickich osiedlach.
Podstawowym sposobem walki o czyste powietrze w mieście, jest
dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych. Na ten cel tylko na
197 wniosków złożonych w ostatnim kwartale 2017 r. zostanie
przeznaczone 1 145 465 zł z budżetu miejskiego.
Rząd wciąż nie zrealizował od dawna postulowanych przez samorządy
zmian w prawie – przede wszystkim zakazując handlu złej jakości
paliwem. Zmiany te są konieczne dla skutecznej walki z niską emisją.

OSTATNIE DZIELNICE SKANALIZOWANE
8 159 mieszkańców Bojkowa, Ostropy i Dolnej Wsi podłączyło się
do kanalizacji w 2017 r. Powstały 74 km nowej sieci kanalizacji
sanitarnej w trzech ostatnich, nieskanalizowanych do tej pory
dzielnicach Gliwic.
W ten sposób zakończył się projekt porządkujący gospodarkę
ściekową Miasta Gliwice zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Korzyści tych podłączeń odczują nie tylko mieszkańcy, ale
też środowisko naturalne.
W poprzednich etapach inwestycji skanalizowano Brzezinkę,
Żerniki, Łabędy, Sośnicę, Ligotę Zabrską, ul. Tarnogórską, ul.
Kozielską, Stare Miasto i Czechowice. Powstało wówczas 112 km
kanalizacji sanitarnej i 54 km kanalizacji deszczowej.
Przeprowadzono też renowację 8 km kanalizacji ogólnospławnej i
zbudowano
7 przepompowni ścieków. Nowa kanalizacja sanitarna została
włączona poprzez istniejący system do Centralnej Oczyszczalni
Ścieków, którą oddano do użytku w 2002 roku. W kolejnych latach
zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody, wybudowano Stację
Zrzutu Osadów, zmodernizowano 2,3 km wodociągu w tym oddane
do użytku 2,1 km kanalizacji deszczowej i 74 km sieci kanalizacji
sanitarnej w dzielnicach Bojków, Ostropa i Dolna Wieś.
Inwestycja wykonała w ramach kontraktu budowy kanalizacji
sanitarnej w Bojkowie, Ostropie i Dolnej Wsi, kosztowała 179 mln
zł, z czego 44 % (78 mln PLN) stanowiła bezzwrotna pomoc ze
środków Unii Europejskiej.

REKORDOWY ROK DLA GLIWICKIEJ
PODSTREFY
Rok 2017 był rekordowy dla Podstrefy Gliwickiej KSSE.
Pozyskano 26 nowych projektów o wartości blisko
2 mld zł. To zdecydowanie najlepszy wynik w historii
Podstrefy.
W całej Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
pozyskano 58 nowych inwestycji, o rekordowej dla
KSSE wartości ponad 3,4 mld zł. Dzięki nowym
inwestycjom powstanie ponad 2 tys. nowych miejsc
pracy.
W samych tylko Gliwicach, zaproszono do współpracy
takie firmy jak: JAC Products Poland, KalPol, Johnson
Matthey Poland, SestLuve czy Microplasticos.
Inwestycje pozyskane w ubiegłym roku w Podstrefie
Gliwickiej dadzą 1,2 tys. nowych miejsc pracy
i utrzymają ponad 4,7 tys. już istniejących.
W całej Podstrefie Gliwickiej KSSE pozostało jeszcze
476,5 ha terenów inwestycyjnych do udostępnienia,
natomiast w samych Gliwicach tylko 8 ha.

STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE
29-30 stycznia 200 przedstawicieli polskich uczelni, międzynarodowe grono ekspertów oraz
przedstawiciele samorządu dyskutowali w Gliwicach o wyzwaniach związanych z umiędzynarodowieniem
szkolnictwa wyższego.
W Polsce studiuje obecnie 72 tys. studentów-obcokrajowców. Dwudniowa konferencja „Studenci
zagraniczni w Polsce”, której partnerem jest Miasto Gliwice, poświęcona była rozwojowi mobilności
studentów i pracowników naukowych, a także promocji potencjału intelektualnego miast i regionów.
Gościem specjalnym wydarzenia był Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W debacie na temat koncepcji wspólnych działań uczelni, biznesu i samorządów wzięli udział m.in.: prof.
dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, zastępca prezydenta Gliwic, Adam Neumann,
Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Jarosław Czaja, prezes Future
Processing.

NOWY BISKUP POMOCNICZY DIECEZJI
GLIWICE
Nowym biskupem pomocniczym został ks. prałat Andrzej
Iwanecki, proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu
w Zabrzu. Święcenia biskupie przyjął 7 stycznia
w gliwickiej katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła.
Konsekrował go biskup diecezjalny gliwicki Jan Kopiec
w asyście arcybiskupa Salvatore Pennacchia, nuncjusza
apostolskiego w Polsce, oraz arcybiskupa metropolity
katowickiego Wiktora Skworca. Były to pierwsze
święcenia biskupie w diecezji gliwickiej w jej 25-letniej
historii.
Biskup Iwanecki urodził się 3 listopada 1960 roku
w Siemianowicach Śląskich. W latach 1975–1979
uczęszczał
do
I
Liceum
Ogólnokształcącego
im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śl. Po maturze
wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego
w Krakowie. 27 marca 1986 roku w katedrze Chrystusa
Króla w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie z rąk
ówczesnego biskupa diecezji katowickiej Damiana
Zimonia.

ARTUR TOMASIK GLIWICKIM LWEM
Tegorocznym laureatem Nagrody Prezydenta Miasta
Gliwice - Gliwickim Lwem 2018 - został Artur
Tomasik,
prezes
Zarządu
Górnośląskiego
Towarzystwa Lotniczego S.A.
Artur Tomasik jest absolwentem Politechniki Śląskiej.
Posiada dyplom MBA oraz Die Akademie
fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft w Bad Harzburg.
Ukończył też studia podyplomowe na Akademii
Ekonomicznej w Katowicach oraz Międzynarodowej
Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Jest
laureatem wielu prestiżowych nagród, otrzymał m.in.
tytuł Top Menadżera Województwa Śląskiego roku
2016.
Od 2006 r. zasiada w zarządzie
Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., które
zarządza Międzynarodowym Portem Lotniczym
w Pyrzowicach. Ma znaczący udział w powstaniu
i funkcjonowaniu Centrum Kształcenia Kadr
Lotnictwa Cywilnego przy Politechnice Śląskiej
w Gliwicach.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
NA FIOŁKOWEJ
W dniu 29 lipca 2017 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza”,
prowadzone przez Fundację „Różyczka” zostały przeniesione do
nowej siedziby na ul. Fiołkową 24 w Łabędach, gwarantującej
zdecydowanie lepsze warunki do prowadzenia terapii niż
wcześniejszy lokal przy ul. Plebańskiej. Budynek został przekazany
przez miasto, które przekazało również 80 000 zł na jego remont. W
ramach tej kwoty sfinansowany został koszt instalacji elektrycznej
oraz odnowienie ścian, tynki, malowanie. Inwestycję nadzorował
gliwicki ZBM.
W nowej siedzibie uczestnicy warsztatów mają możliwość
korzystania z komfortowych przestronnych pracowni. Działka
położona jest przy lesie, do dyspozycji jest również boisko. Dzięki
dostępnym terenom wokół możliwe będzie wprowadzenie do terapii
kolejnej pracowni – pracowni ogrodniczej. Zwiększona została
również ilość uczestników warsztatów, obecnie z rehabilitacji
korzysta 49 osób. Natomiast Warsztaty są gotowe przyjąć 60 osób
niepełnosprawnych, również na wózkach inwalidzkich.

NOWE BOISKA SPORTOWE
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 to kolejna gliwicka
placówka oświatowa, która zyskała nowoczesne,
wielofunkcyjne boiska. Oficjalne otwarcie obiektu
zaplanowano na wiosnę.
Przy szkole powstał wielofunkcyjny kompleks boisk
sportowych,
na który składa
się ogrodzone
4-metrowym piłkochwytem boisko z
nawierzchnią
sztuczną, o wymiarach 46x30m, a także dwa boiska
o nawierzchni poliuretanowej - mniejsze, do siatkówki
(18x9m)
i większe, do koszykówki (28mx15m).
Na zmodernizowanym terenie pojawiła się również
czterotorowa bieżnia prosta o długości 60 m oraz
bieżnia do skoku w dal.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 029 955,44 zł.
Miejską inwestycję dofinansowało Ministerstwa Sportu
i Turystyki, które przeznaczyło na ten cel 339 800,00 zł
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej
Infrastruktury Sportowej - edycja 2016.

NAJSZYBSZY ROZWÓJ, NAJLEPSZE
PERSPEKTYWY
Gliwice są jednym z polskich miast, które w ciągu ostatnich
lat najbardziej się rozwinęły i mają najlepsze perspektywy
na
przyszłość.
Potwierdzają
to
wyniki
badań,
przeprowadzonych
przez
Kantar
Millward
Brown
na zlecenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Respondenci uznali Gliwice za jedno z miast, które
najbardziej rozwinęły się w ciągu ostatnich 10 lat. W tym
zestawieniu nasze miasto znalazło się na wysokiej,
17 pozycji w Polsce. Spośród miast regionu wyprzedzają
nas tylko Katowice.
Gliwice zajmują również wysoką pozycję wśród gmin, które
mają najlepsze perspektywy. I tym razem wśród miast
Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii lepsze od nas
okazały się jedynie Katowice. Ponadto duża część
badanych uznała Gliwice za najładniejsze miasto.
Badanie „Przystanek Miasto 2017” zostało zrealizowane
w dniach 17-21 listopada 2017 w 18 polskich miastach oraz
na
terenie
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.
Mieszkańców pytano telefonicznie m.in. o ocenę miasta,
jego infrastrukturę i perspektywy.

TURYSTYKA.GLIWICE.EU
31 stycznia została uruchomiona nowa strona
turystyczna Gliwic. Turystyka.gliwice.eu to witryna
nowoczesna i przyjazna dla użytkownika.
Ciekawe miejsca, cenne zabytki, interesujące muzea,
hotele, hale sportowe, pływalnie, restauracje i puby są
zebrane w jednym miejscu i przystępnie opisane.
Wszystkie atrakcje są naniesione na plan miasta. Na
stronie można także wyszukać nadchodzące
wydarzenia kulturalne – najciekawsze wystawy,
koncerty i warsztaty, w których warto wziąć udział
podczas pobytu w Gliwicach.
Dzięki nowej witrynie miasto można obejrzeć jeszcze
przed przyjazdem – najatrakcyjniejsze miejsca można
zwiedzić wirtualnie albo zobaczyć niesamowite
panoramy sferyczne. Stronę uzupełnia także
elektroniczna wersja przewodnika po Gliwicach
i archiwum filmów turystycznych.

