
Informacja z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 15 lutego 2018 r.  
do 22 marca 2018 r.



SZPITAL NA RADIOWEJ ZAGROŻONY

W sieci szpitali funkcjonują obecnie trzy gliwickie placówki: Szpital 
Miejski nr 4, Szpital Wielospecjalistyczny oraz Instytut Onkologii. Mają
one zagwarantowane kontrakty i zapewnione finansowanie z NFZ. Poza 
siecią znalazł się jedynie Vito-Med przy ul. Radiowej. Brak stabilnego 
finansowania od 1 października 2017 r. oraz zagrożenie dla istnienia 
oddziału wewnętrznego spowodowało, że Szpital przy Radiowej jest
w bardzo trudnej sytuacji.

Ze strony NFZ padały w zeszłym roku zapewnienia, że ogłoszone 
zostaną konkursy, w których szpital będzie się mógł starać o kontrakty. 
Wojewoda Śląski wskazywał na możliwość finansowania szpitala ze 
środków publicznych w trybie konkursu lub rokowań, mimo braku 
włączenia do sieci. Również resort zdrowia zaznaczał, że na placówki, 
które nie zakwalifikowały się do sieci szpitali, przeznaczonych będzie ok. 
7% środków, z których finansowane było leczenie szpitalne w 2017 r. 
Ostatecznie jednak, fundusz rozpisał tylko konkurs na oddział neurologii
z pododdziałem udarowym.
Według dyrekcji szpitala, istnienie oddziału neurologii nie ma racji bytu 
bez wspierającego go oddziału wewnętrznego.



LICZBA MIEJSC NA ODDZIAŁACH 
WEWNĘTRZNYCH

Szpital na Radiowej to jedyny w Gliwicach i powiecie gliwickim szpital leczący choroby 
neurologiczne i udary mózgu. Brak włączenia do sieci szpitali, i dalej brak zapewnienia 
finansowania dla oddziału wewnętrznego będącego poza siecią, budzi duże wątpliwości, 
szczególnie w kontekście porównania liczby łóżek w Gliwicach i powiecie gliwickim.

Mieszkańcom Gliwic odbiera się 40 łóżek na oddziale wewnętrznym, w sytuacji gdy
w powiecie zwiększa się ich liczbę o 28. Zarówno dla mieszkańców Gliwic jak i powiatu 
wielkim zagrożeniem staje się brak zabezpieczenia dla pacjentów neurologicznych.



PRÓBA WYJŚCIA Z KRYZYSU
12 marca w Urzędzie miejskim odbyło się spotkanie Zarządu VitoMed
z gliwickimi radnymi, parlamentarzystami i prezydentem Gliwic. Zostali na nie 
zaproszeni Dyrektor Śląskiego OW NFZ oraz Wojewoda Śląski, którzy jednak nie 
wzięli udziału w spotkaniu, które miało na celu wypracowanie drogi wyjścia
z kryzysu.

Na spotkaniu ustalono, że przedstawiciele gliwickiego samorządu niezwłocznie 
spotkają się z dyrektorem NFZ u niego w siedzibie.

19 marca w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach 
odbyło się spotkanie dyrektora ŚOW NFZ Jerzego Szafranowicza oraz prezydenta 
Gliwic Zygmunta Frankiewicza.

Dyrektor Śląskiego OW NFZ przedstawił prezydentowi Gliwic propozycję
trzymiesięcznego przedłużenia okresu obowiązywania umów w ramach oddziału 
chorób wewnętrznych i izby przyjęć szpitala przy Radiowej. Zgodnie z procedurą, 
Śląski OW NFZ wystosuje stosowny wniosek o zgodę na aneksowanie kontraktu do 
Prezesa NFZ. Podpisanie aneksu planowane jest na 23 marca (z datą
obowiązywania do końca czerwca br.)

Dodatkowe trzy miesiące działania szpitala przy Radiowej to okres,
w którym ma nastąpić reorganizacja gliwickich szpitali, w skutek której szpital 
ten zostanie włączony do sieci.

Dyrektor Szafranowicz zapowiedział też możliwość zwiększenia finansowania 
kontraktu dla oddziału udarowego, kluczowego dla mieszkańców Gliwic i powiatu.



NOWY KODEKS WYBORCZY
Jesienne wybory samorządowe odbędą się według nowych zasad. Za ich sprawną
organizację i prawidłowy przebieg odpowiadać będzie administracja rządowa, a nie 
– jak dotychczas – samorząd. Skala wprowadzonych zmian powoduje, że pojawiają
się wątpliwości, czy uda się utrzymać dotychczasową sprawność przeprowadzania 
tej dużej operacji. Niepokoi również fakt, że rola obywateli w procesie wyborczym 
została znacząco zmniejszona. Zmienił się także sposób oddania głosu i zasady 
jego ważności. Najważniejsze zmiany to:

• Sejm wskaże członków PKW.

• Komisarz wyborczy nie musi już być sędzią.

• Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze 
której pracuje i – poza miastami na prawach powiatu – mieszka. Oznacza to, że 
organizacją tak dużego przedsięwzięcia mogą się zajmować osoby, które nie 
mają ani odpowiedniego doświadczenia, ani zaplecza wypracowanego przez 
lata przez samorządy. Jak dotąd nie udało się powołać wszystkich z wymaganych 
5,5 tysiąca urzędników wyborczych, z uwagi na brak chętnych.

• Zamiast jednej komisji, czuwającej nad całym procesem od początku aż do 
ogłoszenia wyników, procedować będą dwa rodzaje komisji obwodowych. Jedna –
do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie i druga – do spraw ustalenia 
wyników głosowania. W każdej zasiadać będzie od 5–9 osób.



NOWY KODEKS WYBORCZY
• W skład komisji terytorialnych ma wchodzić 9 osób, z czego aż 6 może zostać
zgłoszonych przez komitety wyborcze reprezentujące partie bądź koalicje partii 
politycznych, nawet jeśli nie wystawiają one kandydatów w danym mieście. Jeżeli 
partie zgłoszą maksymalną liczbę kandydatów, do dyspozycji komitetów 
obywatelskich pozostanie jedynie 1/3 miejsc w komisji.

• Wprowadzono również obowiązkową transmisję on-line z lokalu wyborczego, 
która prowadzona ma być od rozpoczęcia pracy przez obwodową komisję wyborczą
do spraw przeprowadzenia głosowania, aż do podpisania protokołu przez 
obwodową komisję wyborczą do spraw ustalenia wyników głosowania. PKW stoi 
teraz przed decyzją, czy ogłosić przetarg centralny na kamery, który ze względu na 
skalę zakupów będzie długotrwałym przetargiem unijnym, czy też przekazać
pieniądze gminom, by to one kupiły sprzęt do transmisji. A to tylko pierwsze
z szeregu pytań. Kto będzie obsługiwał sprzęt i czuwał nad jakością
transmisji? Czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapewni dla 
wszystkich lokali wyborczych bezpieczne, odporne na ataki hakerów łącza?

• Nowelizacja zmienia również sposób oddania głosu i zasady jego ważności. Do tej 
pory dla uznania ważności głosu konieczne było wpisanie czytelnego znaku „X”, 
czyli dwóch przecinających się linii przy nazwisku kandydata. Teraz za znak „X”
uznawane będą „co najmniej dwie przecinające się linie”. Oznacza to, że ważny 
głos można także oddać, rysując np. gwiazdkę. Co więcej – inaczej niż dotychczas 
– dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo innych 
znaków lub dopisków nie wpłynie na ważność oddanego głosu.



NIE TOLERUJEMY PRZESTĘPCÓW NA 
STADIONIE 

3 marca mecz Piasta z Górnikiem został przerwany w 80. minucie przy stanie 
1:0, kiedy grupa miejscowych pseudokibiców zniszczyła część ogrodzenia
i wbiegła na murawę. Wcześniej w sektorze gości podpalono emblematy Piasta. 
Na boisku pojawili się policjanci, a po 38 minutach zapadła decyzja
o zakończeniu spotkania przed czasem.
Piast Gliwice podjął zdecydowane działania w stosunku do sprawców. Na 
osoby, które dopuściły się zniszczenia mienia na stadionie, zostaną nałożone 
klubowe zakazy wstępu na imprezy masowe. Do końca obecnego sezonu 
zamknięte zostaną sektory O, P, R i S.

„Mecz został zweryfikowany jako walkower na korzyść gości, ale jednocześnie 
trzy punkty zostały odjęte Górnikowi” – napisano w oświadczeniu Komisji Ligi. 

„Dodatkowo na Piasta Gliwice nałożono karę zakazu organizacji wyjazdu grupy 
kibiców na sześć kolejnych meczów oraz na dwa kolejne mecze z Górnikiem
w Zabrzu, a także karę finansową w wysokości 80 tysięcy złotych”.

Za prowokacyjne zachowanie swoich fanów ukarano Górnika zakazem 
organizacji wyjazdu grupy kibiców na sześć kolejnych meczów i na dwa kolejne 
spotkania z Piastem w Gliwicach oraz karą finansową w wysokości 40 tysięcy 
złotych.



NIE TOLERUJEMY PRZESTĘPCÓW NA 
STADIONIE 

W dniu 6 marca Zarząd Piasta Gliwice wystosował pismo do Zarządu Stowarzyszenia 
Kibiców „Piastoholicy” o złożenie wyjaśnień na okoliczność wydarzeń, które 
doprowadziły do przerwania meczu na stadionie. Jednocześnie klub potępił wszystkie 
naganne zachowania i do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy zawiesił wszystkie 
dotychczasowe relacje. Stowarzyszenie nie udzieliło stosownych wyjaśnień, wobec 
czego wszelka współpraca ze stowarzyszeniem pozostaje zawieszona.

Ponadto:

• tylko do 9 marca na podstawie przepisów Ustawy o bezpieczeństwie masowym 
nałożono na 44 osoby zakazy klubowe uczestnictwa w imprezach masowych,

• kwestia podjęcia kroków prawnych na drodze cywilnej przeciwko sprawcom 
zniszczeń oraz ewentualnych kar finansowych, jakie poniesie Klub, będzie podjęta 
przez Organizatora po prawomocnym zakończeniu stosownych postępowań karnych
i postępowań w sprawach o wykroczenia.



KONFERENCJA EDUAL
Gliwice były 5 marca gospodarzem kolejnej edycji konferencji 
Edukacja Dualna – EDUAL. O wyzwaniach przemysłu 4.0 oraz 
przyszłości edukacji dualnej dyskutowało na Politechnice 
Śląskiej międzynarodowe grono przedstawicieli środowiska 
akademickiego, przemysłu i otoczenia społeczno-
gospodarczego.

Eksperci dyskutowali o optymalnym modelu kształcenia 
studentów, dostosowanym do potrzeb współczesnego rynku 
pracy. O swoich doświadczeniach opowiadali m.in. 
przedstawiciele szkół wyższych z Francji, Niemiec, Czech, 
Słowacji i Węgier. Zostały również poruszone tematy dotyczące 
centrów kompetencji Przemysłu 4.0, z których jedno 
rozpoczyna właśnie działalność w Gliwicach.

W konferencji wzięli udział wicepremier, minister nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, Jan Filip Staniłko, 
przedstawiciel, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, 
rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, Janusz 
Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
a także Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Konferencję EDUAL po raz kolejny zorganizowała Politechnika 
Śląską wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
Wydarzeniu towarzyszyły XX Inżynierskie Targi Pracy
i Przedsiębiorczości.



WOONERF NA SIEMIŃSKIEGO
Rozpoczęły się prace modernizacyjne na
ul. Siemińskiego (dawna ul. Wieczorka). Ulica ma 
stać się pierwszym w mieście woonerfem – czyli 
miejskim podwórcem.

Z uwagi na trudne warunki pogodowe, powodujące 
opóźnienie prac, planowana data otwarcia woonerfu
na ulicy Siemińskiego to 26 marca.

W kilku miejscach powstaną specjalne podesty
z siedziskami, które – usytuowane wyspowo –
poszerzą strefę chodników. Stworzą miejsce 
wypoczynku i relaksu. Na 10 parkletach
ustawionych na chodnikach i jezdni staną ławki, 
pojedyncze siedziska oraz donice z zielenią. 
Pojawią się też rowerowe stojaki oraz miejsca 
parkingowe, na których będzie można czasowo się
zatrzymać.

Firma odpowiedzialna za ww. projekt, wykona 
również projekt przebudowy i zagospodarowania 
ulicy Zwycięstwa. Umowa z Zarządem Dróg 
Miejskich została już zawarta.



NOWE MIESZKANIA ZBM NA OPOLSKIEJ

32 mieszkania przy ul. Opolskiej 8 są gotowe. 7 marca 
klucze do własnego M nowym lokatorom wręczył
prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Inwestycję
o wartości 6,6 mln zł zrealizował ZBM I TBS.

Przy ul. Opolskiej powstały dwa czterokondygnacyjne bloki 
z mieszkaniami 1-, 2- i 3-pokojowymi o powierzchni od 
33,40 do 86,70 m2. W blokach znajdują się windy, 
w każdym mieszkaniu balkon, a na najniższych 
kondygnacjach przydomowe ogródki.

Co ważne budynki są energooszczędne, wyposażone
w kolektory słoneczne wspomagające instalacje ciepłej 
wody i hybrydową wentylację. Z myślą o mieszkańcach od 
strony CH Forum przestrzeń zamknięto ekranem 
akustycznym. Zadbano również o infrastrukturę – na 
działkę prowadzą dwa wjazdy (z ulic Opolskiej
i Witkiewicza), a do dyspozycji nowych lokatorów przy 
Opolskiej są 93 miejsca parkingowe. Zadbano też o zieleń, 
a dla najmłodszych lokatorów przygotowano plac zabaw. 
Mieszkania są przeznaczone pod wynajem z możliwością
wykupu w przyszłości na własność.



MIESZKANIE PLUS W GLIWICACH

Niezależnie od dotychczasowej polityki 
mieszkaniowej, kierownictwo miasta aktywnie 
prowadzi rozmowy z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego Nieruchomości S.A. w sprawie 
uczestnictwa Gliwic w programie Mieszkanie 
Plus. Ostatnie spotkanie miało miejsce
15 marca w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. 
Gościem Pana Adama Neumanna, Zastępcy 
Prezydenta Gliwic, był Pan Grzegorz 
Muszyński Członek Zarządu BGKN
i pełnomocnik Rządu ds. Tworzenia Krajowego 
Zasobu Nieruchomości.

Prowadzone rozmowy mają skutkować
stworzeniem dobrej oferty dla Gliwiczan, która 
zagwarantuje budowę tanich mieszkań na 
wynajem.



KONSULTACJE STATUTÓW RAD OSIEDLI

Na podstawie uchwały nr XXXIII/754/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia
14 grudnia 2017 r. w okresie od 18 stycznia do 28 lutego br., odbyły się
konsultacje z mieszkańcami Gliwic i z Radami Osiedli w sprawie projektów 
nowych statutów gliwickich osiedli.
Wyniki konsultacji (zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag
i propozycji) zostały opublikowane w Miejskim Serwisie Informacyjnym
w dzisiejszym wydaniu (22 marca) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
a także przekazane pismem do Przewodniczącego Rady Miasta.
Wszystkie uwagi poddane zostaną analizie merytorycznej i prawnej, a projekty 
uchwał ws. statutów przedstawione zostaną Radzie Miasta na jednej z kolejnych 
sesji.




