
    
 
 

    
   

      
 

           
          

        

 

                  
                   

             

    

              
            

          
        

        
             
               

         
         
    

            
          

       
                

               
              
  

           
                

              
             

 
           
       

        

             
           

    

         

 
     

       

 

 

     

Nr. kor. SOD: UM.1330960.2021 

Zarządzenie nr PM-5296/2021 
Prezydenta Miasta Gliwice 
z dnia 23 grudnia 2021 r. 

zmieniające zarządzenie nr PM 2167/20 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy 
mieszkańcom miasta Gliwice w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji 
kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić zmiany w Zarządzeniu nr PM 2167/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 
1 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta 
Gliwice w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, polegające na: 

1. usunięciu pkt. 9) w § 1 zarządzenia, 
2. zmianie numeracji dotychczasowego pkt. 10) w § 1 zarządzenia na pkt 9, 
3. zmianie numeracji dotychczasowego pkt. 11) w § 1 zarządzenia na pkt 10 oraz zmianie 

jego brzmienia na: „prowadzenie magazynu środków ochrony indywidualnej wraz 
z dokonywaniem zakupów oraz dystrybucją na potrzeby podmiotów zaangażowanych 
w udzielanie pomocy mieszkańcom.”, 

4. zmianie brzmienia § 3 zarządzenia na: „Do kontaktów dotyczących szczególnych form 
udzielania pomocy mieszkańcom miasta Gliwice w sytuacji kryzysowej lub możliwości 
wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 właściwy jest, w zakresie § 1 pkt 1-6 oraz pkt 8-9 - Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gliwicach, w zakresie § 1 pkt 7 — Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, natomiast w zakresie § 1 pkt 10 – Centrum 
Ratownictwa Gliwice.”, 

5. zmianie brzmienia § 4 zarządzenia na: „Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia 
jest, w zakresie § 1 pkt 1-6 oraz pkt 8-9 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
w zakresie § 1 pkt 7 — Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, natomiast w zakresie § 1 pkt 10 – Centrum Ratownictwa Gliwice.”. 

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach oraz dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście. 

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie 
internetowej miasta gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

Ewa Weber 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

https://gliwice.eu


 

            
          

         
        

          
             

         
          

 

 

Uzasadnienie 

Zmian w zarządzeniu dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji przez Centrum 
Ratownictwa Gliwice zadania w zakresie organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb 
transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, nikłym 
zainteresowaniem wsparciem w postaci zasobów materialnych i niematerialnych 
i wynikającym z powyższego brakiem zasadności kontynuowania tego typu wsparcia, 
a także z uwagi na wprowadzenie nowej formy wsparcia tj. prowadzenia przez Centrum 
Ratownictwa Gliwice magazynu środków ochrony indywidualnej wraz z dokonywaniem 
zakupów oraz dystrybucją na potrzeby podmiotów zaangażowanych w udzielanie pomocy 
mieszkańcom. 


