Informacja z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 19 kwietnia 2018 r.
do 14 czerwca 2018 r.

ARENA GLIWICE – PIERWSZE IMPREZY
Arena Gliwice – najnowszy, najnowocześniejszy i jeden
z największych obiektów widowiskowo – sportowych
w Polsce – oficjalnie rozpoczęła swoją działalność i od razu
zdała test techniczny i organizacyjny.
Ponad 30 imprez jest zaplanowanych jeszcze w tym roku.
Do tej pory w Arenie Gliwice odbyły się:
• 12 - 13 maja – dni otwarte obiektu,
• 30 maja w Arenie Gliwice odbył się pierwszy, duży
koncert - ASOT850, w którym wzięła udział światowa
czołówka artystów muzyki trance, w tym Armin van Buuren.
• 1 - 3 czerwca odbyły się Mistrzostwa Europy w ju–jitsu
Gliwice 2018, zorganizowane przez Polski Związek
Ju–Jitsu. Polacy na tej imprezie zdobyli aż 19 medali!
Już od 19 czerwca podczas każdego z meczów
reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w piłce
nożnej w Rosji, w Arenie Gliwice będzie funkcjonowała
Strefa Kibica dla 8 tysięcy osób.
Wiele innych imprez przed nami.

ARENA GLIWICE W PIGUŁCE
• Inwestor: Miasto Gliwice
• Projekt: konsorcjum firm Perbo-Projekt z Krakowa oraz
Modern Construction System z Poznania
• Wykonawca: Mirbud S.A.
• Koszt inwestycji: ok. 353 mln zł w tym:
–
–
–

nakłady na budowę – 380 mln zł
odliczenia podatku VAT – 67 mln zł
nakłady na doposażenie Hali – 40 mln zł (380 – 67 + 40 = 353)

• Operator obiektu: Arena Operator sp. z o.o.
• Powierzchnia terenów zewnętrznych - ok. 10 ha
• Kubatura obiektu - ponad 530 000 m3
• Powierzchnia całkowita - prawie 70 000 m2
• Duża Arena: 17 178 widzów
• Mała Arena: 3 360 widzów

ZMIANY W PRAWIE - NIEKORZYSTNE DLA DZIAŁANIA
SZPITALI
Obecnie coraz więcej zmian w prawie zmierza do tego, że skutkami finansowymi,
wynikającymi przede wszystkim z nieprawidłowego zarządzania systemem udzielania
gwarantowanych świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej przez NFZ oraz wynikającymi
generalnie, z niedoborów finansowania w służbie zdrowia, ustawodawca obciąża jednostki
samorządu terytorialnego.
Aktualnie procedowany jest projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Projekt w nowym brzmieniu w trudnej sytuacji
stawia zarówno podmioty lecznicze jak i podmioty tworzące. Proponowane regulacje
przenoszą, bowiem na podmioty lecznicze oraz samorządy terytorialne konsekwencje
niedoszacowania nakładów na podwyżki wynagrodzeń personelu medycznego
(finansowanie tylko na lata 2018 - 2020 i tylko zatrudnionych na umowę o pracę)
Jest to możliwe w efekcie zmiany z 10 czerwca 2016 r., która wprowadziła do ustawy
o działalności leczniczej przepis (art. 59) zobowiązujący podmiot tworzący (samorząd) do
pokrycia straty netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta
przez SP ZOZ, lub zobowiązuje do wydania rozporządzenia, zarządzenia albo podjęcia
uchwały o likwidacji SP ZOZ.

ZAMKNIĘTY ODDZIAŁ NEUROLOGII NA
RADIOWEJ
Oddział neurologii i udarów Szpitala Vito-Med nie będzie przyjmował pacjentów od
31 maja do 15 lipca. Jest to wynik bardzo złej sytuacji kadrowej oraz braku kontraktu na
internę i izbę przyjęć.
Vito-Med jest spółką, która przez ponad dekadę dobrze radziła sobie na rynku
medycznym. W 2017 r., w wyniku reformy zdrowia, znalazła się jednak poza „siecią
szpitali”. Obecnie już dały o sobie znać skutki trudnej sytuacji spółki, a w szczególności
zawieszenia działania oddziału udarowego.
W swoim piśmie z dnia 5 czerwca 2018 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 1 w Zabrzu poinformował Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa
Medycznego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim o 100 % zwiększeniu liczby
przyjmowanych pacjentów z udarami mózgu. Wynika z tego brak możliwości
zabezpieczenia pacjentów udarowych zgodnie ze standardami leczenia udarów mózgu
oraz pacjentami z objawami neurologicznymi. Przyczyną jest zawieszenie działania
gliwickiej „udarówki”.
W swoim piśmie do prezydenta Gliwic z dnia 28.05.2018 r., pani Joanna Krukowska
Prezes Vito-Med. poinformowała, że kontynuowana jest sądowa restrukturyzacja
zadłużenia spółki z udziałem jej największego wierzyciela, tj. Voxel S.A. w Krakowie.
Celem restrukturyzacji jest uchronienie Vito-Med. przed ogłoszeniem upadłości.
W kontekście powyższego jasnym jest, że trudna sytuacja szpitala przy Radiowej jest
bezpośrednim skutkiem nie włączenia go do „sieci szpitali” mimo znacznego
zapotrzebowania na świadczone przez niego usługi.

DZIEŃ NAUKI I PRZEMYSŁU

25 maja w gliwickim Technoparku odbył się Dzień
Nauki i Przemysłu.
Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz
gliwickich wydarzeń. To doskonała okazja do
zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami
innowacyjnych firm i jednostek naukowych z
regionu. W tym roku w gliwickim Technoparku przy
ul. Konarskiego swoją ofertę zaprezentowało prawie
50 wystawców.
Organizatorem 8. Dnia Nauki i Przemysłu był
Technopark Gliwice. Miasto Gliwice był partnerem
głównym wydarzenia.

PARK CHROBREGO PRZY ARENIE PIĘKNIEJE
Nowoczesny plac zabaw w Parku Chrobrego został otwarty już 1 czerwca.
Z okazji Dnia Dziecka Miejski Zarząd Usług Komunalnych postanowił udostępnić
gliwiczanom najbardziej wyczekiwaną część parku.
Modernizacja parku widoczna jest już w każdym jego punkcie. Zakres prac
w znacznej części jest już wykonany, a zadań pozostałych do wykonania jest
coraz mniej. Końcowy efekt przemiany Parku Chrobrego zobaczymy pod koniec
czerwca.

SUKCESY GLIWICKIEJ BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zajęła w 2017 r.
drugie miejsce w zestawieniu 169 bibliotek województwa
śląskiego.
10 maja bibliotekarze podsumowali miniony rok działalności
przy okazji obchodów XV Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek. W 2017 r. 27 na 100 gliwiczan korzystało z
usług gliwickiej biblioteki. To aż o 10 osób więcej niż
wyniosła średnia dla regionu!
W podsumowującej konferencji wzięli udział wszyscy
pracownicy instytucji oraz Zygmunt Frankiewicz, prezydent
Gliwic. Wydarzenie odbyło się w Filii nr 1 MBP w Gliwicach.
Wydarzenie uświetnił występ artystyczny przygotowany
przez dzieci z Przedszkola Miejskiego z Oddziałami
Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach.

RANKING FINANSOWY SAMORZĄDÓW
Gliwice po raz kolejny uznane zostały za jeden z najlepszych
samorządów w Polsce. Znalazły się na I miejscu wśród miast na
prawach
powiatu
w
Rankingu
Finansowym
Samorządu
Terytorialnego. Za Gliwicami, w pierwszej piątce, znalazły się Poznań,
Bielsko Biała, Warszawa i Gdańsk.
Wyróżnienia zostały wręczone 26 kwietnia w Krakowie, podczas
uroczystej Gali Gospodarny Samorząd. Nagrodę dla Gliwic odebrał
Marek Pszonak, Przewodniczący Rady Miasta Gliwice. Gala
wręczenia nagród zakończyła pierwszy dzień IV Europejskiego
Kongresu Samorządów.
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2016 został
przygotowany przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Badacze
przeprowadzili analizę kondycji finansowej jednostek samorządu
terytorialnego w 2016 roku i wyłonili najlepiej zarządzane samorządy
w kategoriach gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie,
miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie.

RATING GLIWIC NIEZMIENNIE DOBRY
Światowa agencja Fitch Ratings ponownie potwierdziła dobrą i stabilną
ekonomiczno-finansową kondycję Gliwic.
Kwietniowe wyniki analiz agencji potwierdziły, że długoterminowe ratingi Gliwic
dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej pozostają na poziomie „A-”,
a długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów
jest stabilna.
Agencja przewiduje, że Gliwice utrzymają dobre wyniki operacyjne oraz mocne
wskaźniki długu, pomimo presji na wydatki operacyjne.

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W GCE

Jakie wyzwania stoją przed zarządzającymi
nowoczesnymi, błyskawicznie rozwijającymi się
miastami? Jaka przyszłość czeka młodzież
w Gliwicach? Uczniowie Górnośląskiego
Centrum Edukacyjnego 22 maja spotkali się
z prezydentem Zygmuntem Frankiewiczem
i zadali mnóstwo pytań na temat naszego
miasta.
To już kolejne spotkanie prezydenta z gliwicką
młodzieżą. Cieszy to, że młodzi ludzie tak
chętnie zadają niebanalne pytania i wykazują
zainteresowanie życiem miasta.

LIDERZY SPOŁECZNI NAGRODZENI
W Gliwicach nie brakuje prężnie funkcjonujących organizacji społecznych i osób, które
zachęcają innych do działania. 28 maja podczas 10. gali Liderów Społecznych Gliwic
doceniono i nagrodzono tych, którzy w swoim środowisku wyróżnili się życzliwością
i gotowością do pracy na rzecz innych. Rozstrzygnięto także konkurs Gliwicki Promotor
Kultury.
Konkurs Liderzy Społeczni Gliwic to plebiscyt ogłaszany przez Prezydenta Miasta Gliwice.
Tworzą go mieszkańcy, każdy może zgłosić swoją propozycję i pokazać innym wartościowe
inicjatywy i organizacje, które zasługują na uhonorowanie. Całą akcję konkursową
koordynuje Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
W gali wręczenie nagród w Scenie Bajka – Kinie Amok wziął udział wiceprezydent Gliwic
Krystian Tomala.

BUDŻET OBYWATELSKI –TRWA GŁOSOWANIE
Rozpoczęło się głosowanie na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Mieszkańcy mogą oddać swój głos na to
zadanie, na którego realizacji najbardziej im zależy. W tym roku gliwiczanie mogą
wybierać spośród 206 zadań – to dwa razy więcej w stosunku do ubiegłego roku.
Ostateczną listę inicjatyw skierowanych do czerwcowego głosowania w ramach GBO
2019 można znaleźć na stronie Gliwice.eu, w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski.
Głosowanie potrwa do 25 czerwca.
Na realizację zadań jednorocznych w Gliwicach przeznaczono kwotę 6 mln zł.

