
Nr kor SOD: CRG.26324.2022 

 

Zarządzenie nr PM-6785/2022 
Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 31 października 2022 r. 

 
w sprawie szczególnych form udzielania pomocy lokalnej społeczności na potrzeby 
zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia  
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 261, z późn. zm.)  

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej  
lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej, określam w załączniku  
do niniejszego zarządzenia wykaz szczególnych form udzielania pomocy lokalnej 
społeczności wraz z podmiotami odpowiedzialnymi za jej udzielenie. 

§ 2. Udzielenie pomocy wskazanej w wykazie, o którym mowa w § 1 zarządzenia 
następuje na pisemny lub ustny wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej 
opiekuna prawnego, kierowany do podmiotów wskazanych w załączniku do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są kierownicy miejskich jednostek 
organizacyjnych  wskazanych w załączniku. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Zdrowia  
i Spraw Społecznych. 

§ 5. Odpowiedzialnym za okresowy przegląd zarządzenia, jego aktualizację  
oraz przygotowanie tekstu ujednoliconego jest dyrektor Centrum Ratownictwa 
Gliwice. 

§ 6.  Traci moc zarządzenie 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. 

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej miasta Gliwice: gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

               Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
      

Ewa Weber 
 
 
 
 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 



Załącznik do zarządzenia nr PM-6785/2022 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 października 2022 r.  

 
 

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy lokalnej społeczności  
na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej 

lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej 
 

 
 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
      

Ewa Weber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Lp. Forma udzielanej pomocy Podmiot udzielający pomocy 

1. Zapewnienie tymczasowego miejsca 
noclegowego oraz wyżywienia osobom 
poszkodowanym 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 

2. Zapewnienie transportu 
 

 
Straż Miejska w Gliwicach 
 

 3. Zapewnienie pomocy psychologicznej  
i socjalnej oraz wsparcia 
informacyjnego 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 

 4. Udzielanie świadczeń materialnych  
i niematerialnych 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 

 5. Udzielanie pomocy finansowej osobom 
poszkodowanym w wyniku zdarzeń 
noszących znamiona klęsk 
żywiołowych ze środków budżetu 
państwa 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 

6.  Wsparcie logistyczne służb, inspekcji  
i straży w trakcie prowadzenia działań 
ratowniczych w celu udzielenia pomocy 
społeczności lokalnej 
 

Centrum Ratownictwa Gliwice 

7. Koordynowanie współpracy 
stowarzyszeń i fundacji z Urzędem 
Miejskim w Gliwicach i miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi na rzecz 
lokalnej społeczności 

Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych – 
Centrum 3.0 


