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Prezydent Miasta Gliwice
zawiadamia

o ogłoszeniu III ustnego przetargu nieograniczonego z obniżoną 
ceną wywoławczą o 10%, na sprzedaż prawa własności 

nieruchomości o łącznej pow. 1,0099 ha, położonych przy ul. św. Jacka  
w Gliwicach, obejmujących niezabudowane działki:

	 					•		Nr	52,	obręb	Ligota	Zabrska,	o	pow.	0,2151	ha,	
	 					•		Nr	53,	obręb	Ligota	Zabrska,	o	pow.	0,1151	ha,	
	 					•		Nr	54,	obręb	Ligota	Zabrska,	o	pow.	0,1439	ha,	
	 					•		Nr	559,	obręb	Ligota	Zabrska,	o	pow.	0,0156	ha,	
	 					•		Nr	560,	obręb	Ligota	Zabrska,	o	pow.	0,0105	ha,	
	 					•		Nr	56,	obręb	Ligota	Zabrska,	o	pow.	0,5097	ha.

Dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr 52, 53, 54, 559, 
560, obręb Ligota Zabrska prowadzona jest księga wieczysta nr 

GL1G/00032089/7, natomiast dla nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 56, obręb Ligota Zabrska – GL1G/00058709/8. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1	907	383,14	zł
Termin przetargu: 21	grudnia	2011	r.,	godz.	10.00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.gliwice.eu/bip  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/ Sprzedaż nieruchomości  

i przetargi na wysokość czynszu. 

Pod względem wiel-
kości budżetu wśród 
śląskich miast, Gliwi-
ce plasują się tuż za 
Katowicami. W przy-
szłym roku wpływy 
do kasy miasta po 
raz pierwszy w histo-
rii miasta przekroczą 
miliard złotych.

- Dokładnie to będzie nieco 
ponad miliard i dwadzieścia 
jeden milionów zł, z czego do-
chody bieżące wyniosą ponad 
776 milionów zł. Zakładamy 
też spore dochody majątkowe, 
tzn. na przykład ze sprzedaży 
nieruchomości oraz dotację 
majątkową z budżetu Unii Eu-
ropejskiej na halę Podium – 
wyjaśnia w rozmowie z „Gaze-
tą Miejską” Ryszard Reszke, 
skarbnik miasta.
Innym kluczowym projektem, 

uwzględnionym w przyszłorocz-
nym budżecie, jest budowa 
gliwickiego odcinka Drogowej 
Trasy Średnicowej. Kolejne 
inwestycje zaplanowane na 
rok 2012 to m.in. rozbudowa 
gliwickiego lotniska, przebu-
dowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa z 
ul. Bohaterów Getta Warszaw-
skiego, wprowadzenie syste-
mu płatnego parkowania oraz 
budowa mostu nad Kłodnicą 
przy ul. Dworcowej. 

W przyszłym roku 
wydatki miasta po-
chłoną miliard sto 
osiemdziesiąt dzie-
więć milionów zł. 
Warto zaznaczyć, że jeszcze 
w połowie lat 90-tych Gliwice 
znajdowały się w dość mizer-
nej kondycji finansowej jeśli 
chodzi o wielkość budżetu. 

Dzisiaj są w czołówce.
- Tradycyjnie, nasz budżet jest 
drugi na Śląsku. Większy mają 
tylko Katowice – informuje 
Reszke.  
- Jesteśmy zamożnym mia-
stem i mamy dobrą zdolność 
kredytową. Niestety to wyzwa-
la niepokojący objaw wśród 
radnych i pracowników sa-
morządowych. Ich myślenie 
sprowadza się, pół żartem, pół 
serio, do tego żeby zmniejszać 
dochody i z tych zmniejszo-
nych dochodów sfinansować 
dodatkowe wydatki – stwier-
dza Ryszard Reszke.

Nad projektem uchwały budże-
towej będą jeszcze debatować 
radni, którzy mogą wprowadzić 
poprawki do finansów miasta. 
Głosowanie nad przyjęciem 
budżetu najprawdopodobniej 
odbędzie się na początku przy-
szłego roku.

Michał Pac Pomarnacki

„Jesteśmy 
zamożnym miastem”

    Dokończenie ze str. 1

Autorami projektu są dr inż. 
arch. Jerzy Witeczek oraz dr 
inż. arch. Tomasz Wagner. 
Jak na nowe technologie 
przystało, przy projekcie 
gmachu uwzględniono no-
winki inżynierskie.

- Mamy ogniwa fotowolta-
iczne, które powinny do-
starczyć energię na całe 
oświetlenie awaryjne. Zo-
staną też zamontowane 
kolektory słoneczne, które 

z kolei zaopatrywać będą 
w ciepłą wodę cały obiekt, 
w miesiącach, gdy słońce 
jest o odpowiedniej sile – 
tłumaczy Jerzy Witeczek.

Koszt inwestycji wynie-
sie niecałe 83 miliony zł, 
z czego aż 75 udało się 
pozyskać z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „In-
frastruktura i Środowisko 
2007-2013”. 
Warto dodać, że projekt 
obiektu zakłada lokaliza-

cję Drogowej Trasy Śred-
nicowej, która już wkrótce 
będzie przebiegać w zagłę-
bieniu pomiędzy budynkiem 
Centrum Nowych Technolo-
gii a nową siedzibą Stacji 
Pogotowia Ratunkowego. 

Jak zauważa Jerzy Wite-
czek, ponad dwudziesto-
metrowy gmach będzie w 
imponującym stylu wyłaniał 
się kierowcom wjeżdżają-
cym do Gliwic.

Michał Pac Pomarnacki

Centrum będzie 
gotowe za rok
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