
ZARZĄDZENIE NR PM -3426/2020 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE  

z dnia 28 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856) w związku z art. 41 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 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. wykreśleniu pkt. 10) w §1, 

2. 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”, 

3. 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”. 
 

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście. 

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Miejskim Serwisie 
Internetowym „Gliwice” oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  

     Ewa Weber 

 

 

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym. 


