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nr kor.  CRG.7099.2020  
 Pan 

 Tomasz Tylutko 
Radny Rady Miasta Gliwice 
 

Pan 
Łukasz Chmielewski 
Radny Rady Miasta Gliwice 

 
 

Dotyczy: konsultanta ds. chorób zakaźnych 
 

Odpowiadając na pismo z dnia 14.05.2020 r. informuję, że Miasto 

Gliwice, reprezentowane w tym wypadku przez Dyrektora Centrum 

Ratownictwa Gliwice zawarło umowę na czas określony ze 

Specjalistyczną Praktyką Lekarską Małgorzata Dziedzic reprezentowaną 

przez lekarza medycyny specjalistę chorób zakaźnych - Panią Małgorzatę 

Dziedzic. Zawarta umowa ma charakter cywilnoprawny. Obejmuje 

czynności bezpośrednie realizowane przez wykonawcę, jak też gotowość 

 

do ich wykonania w czasie i miejscu wyznaczonym przez CRG. 

Wykonawca może podzlecać część prac będących przedmiotem umowy, 

innym uprawnionym podmiotom. Przy czym ponosi pełną 

odpowiedzialność za działania i zaniechania takich podmiotów, w tym za 

wszelkie rozliczenia z podwykonawcami. W ramach umowy wykonywane 

są zadania polegające na pełnieniu funkcji konsultanta – doradcy do 

spraw chorób zakaźnych. Z konsultacji korzystali (oprócz CRG): Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gliwicach, Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych, domy pomocy społecznej i żłobki miejskie. 

W związku z planami uruchomienia części placówek oświatowych 

przedmiotowa usługa dostępna jest również dla Wydziału Edukacji. 

Konsultant pozostaje do dyspozycji członków Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice. Wykonawca odpowiadał na 

zapytania kierowane od ww. podmiotów (zarówno telefoniczne, jak 

i poprzez e-mail). Opracował również ankietę, którą wypełniają 

pracownicy gliwickiej oświaty skierowani przez Miasto Gliwice na testy 

serologiczne. 

Dokument podpisany elektronicznie 



 

Warto podkreślić, że umowa zawierana była w fazie 

spodziewanego nasilenia zadań realizowanych w mieście związanych ze 

zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzenianiem się COVID-19, 

bowiem stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

obowiązywał od 20 marca br. Opisane powyżej działania związane były 

również z realizacją poleceń Wojewody Śląskiego dotyczących walki 

z epidemią, które były adresowane m.in. do prezydentów miast. 

 
Z poważaniem 

(-) Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice  

(podpisano elektronicznie) 

 

Otrzymują: 
1. Adresaci (poprzez BRM UM) 
2. a/aDokument podpisany elektronicznie 


