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Protokół z nadzwyczajnego zebrania Prezydenta Miasta Gniezna z dyrektorami 
i kierownikami wydziałów Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz jednostek

bezpośrednio podległych Prezydentowi Miasta Gniezna 
w sprawie zagrożenia epidemicznego koronawirusem

Rozpoczynając  naradę  Prezydent  Miasta  Gniezna  –  Tomasz  Budasz  przekazał
najnowsze informacje o liczbie zachorowań w Polsce i województwie wielkopolskim.
Prezydent  poinformował  również,  że  nie  ma  w  chwili  obecnej  żadnego
zdiagnozowanego  zachorowania  w  Powiecie  gnieźnieńskim,  a  tym  bardziej  
w mieście Gnieźnie.  Prezydent  Tomasz  Budasz  zaznaczył  również,  że koordynacja
wszelkich działań związanych z rozszerzającą się pandemią koronowirusa odbywa  
się  na  szczeblu  centralnym,  a  w  kraju  zajmuje  się  tym  Centrum  Zarządzania
Kryzysowego. Prezydent poinformował także o konsultacji wszelkich podejmowanych
w  mieście  działań  zarówno  ze  Starostwem  Powiatowym  w  Gnieźnie,  
jak i gnieźnieńskim oddziałem Sanepidu. 

Prezydent  Tomasz  Budasz  przekazał  również  syntetyczną  informację  na  temat
dotychczasowych działań podjętych przez gnieźnieński samorząd. I tak:

1) 12.03 br. odbyły się dwa zebrania. W pierwszym uczestniczyli dyrektorzy szkół
podstawowych miasta Gniezna. Na kolejnym obecni byli dyrektorzy żłobków 
i  przedszkoli  miasta  Gniezna.  Celem  powyższych  zebrań  było  omówienie
bieżącej sytuacji w placówkach, przygotowań do zamknięcia tych placówek
od  poniedziałku  –  16  marca  oraz  dotychczas  podjętych  działań
profilaktycznych:  demontaż  elektrycznych  suszarek  do  rąk,  dezynfekcji
pomieszczeń  i  sprzętów,  uzupełnianie  zapasów  mydła  i  preparatów
dezynfekcyjnych.  Zgodnie  z  decyzją  Prezesa  Rady  Ministrów  placówki
opiekuńcze i edukacyjne będą zamknięte do 25 marca br. Dyrektorzy szkół  
i  nauczyciele  podjęli  także  działania  mające  na  celu  przygotowanie
kształcenia e-lerningowego. 

W  tym  miejscu  głos  zabrał  dyrektor  Wydziału  Edukacji  Urzędu  Miejskiego  
w Gnieźnie Marian Pokładecki,  który  przekazał,  że wprowadzenie zdalnych
form  nauczania  jest  szczególnie  istotne  dla  uczniów  klas  ósmych  szkół
podstawowych, którzy już za miesiąc mają zdawać egzaminy kończące ich
edukację, a w dalszej kolejności maturzystów, choć to leży już w kompetencji
Starosty  Powiatu  Gnieźnieńskiego,  prowadzącego  nadzór  nad  szkołami
ponadpodstawowymi. Nauczanie zdalne odbywa się za pomocą e-dziennika.

Zmianie uległa również forma rekrutacji  do żłobków i  przedszkoli.  Odbywa  
się ona jedynie poprzez złożenie dokumentów bez ich weryfikacji i obecności
rodziców w tym czasie w danej placówce. Same żłobki – zgodnie z decyzją
Prezesa Rady Ministrów – zostały zamknięte już w czwartek.



2) Prezydent  Tomasz  Budasz  poinformował  również,  iż  wydał  zarządzenie  
o  zamknięciu  wszelkich  obiektów  należących  do  Gnieźnieńskiego  Ośrodka
Sportu i Rekreacji: basenu, hal i obiektów sportowych. Dokładnie taka sama
dyspozycja  została  wydana  w  stosunku  do  Biblioteki  Publicznej  Miasta
Gniezna,  wszystkich jej  czytelni  i  filii.  Swoje funkcjonowanie zawiesił  również
Miejski  Ośrodek  Kultury,  którego  budynki  i  pomieszczenia  także  pozostają
zamknięte  dla  mieszkańców.  Analogicznie  sytuacja  wygląda  w  przypadku
Gnieźnieńskiego  Klubu  Seniora  oraz  prowadzonych  przez  miasto  Miejskich
Świetlic Socjoterapeutycznych. Swoje zajęcia zawiesił również Środowiskowy
Dom Pomocy Społecznej. 

Prezydent Tomasz Budasz poinformował zebranych, że decyzją Kurii Metropolitalnej 
w Gnieźnie zawieszone zostały wszelkie prowadzone rekolekcje. 

W  tym  momencie  głos  zabrał  zastępca  prezydenta  miasta  Gniezna  Michał
Powałowski,  który  przekazał,  że  zmianie  uległy  również  zasady  funkcjonowania
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  który  wszelkie  sprawy  klientów  załatwia
jedynie mailowo i telefonicznie. 

Prezydent Tomasz Budasz przekazał również informacje dotyczące funkcjonowania
miejskich spółek. I tak:

1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – wprowadziło zakaz wchodzenia
na  teren  spółki.  Wszelkie  sprawy  są  załatwianie  korespondencyjnie  lub
telefonicznie.

2) Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  –  od  poniedziałku  wprowadza
wakacyjny  rozkład jazdy;  dokonano  już  dezynfekcji  wszystkich  autobusów  
i działania te są nieustannie powtarzane;

3) URBiS  –  nie  ma  zagrożenia  w  odbiorze  odpadów  komunalnych  
i  funkcjonowania  całej  spółki  o  innych  działaniach  władze  spółki  będą
informowały na bieżąco;

4) Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej  –  władze spółki  nie zgłaszały  żadnych
problemów a sama praca spółki odbywa się bez problemów.

Prezydent  powtórzył  również  wcześniej  publikowany  komunikat  o  odwołaniu
wszelkich imprez i wydarzeń kulturalnych. Zarówno tych, których organizatorem i/lub
współorganizatorem  było  miasta,  jak  i  tych  organizowanych  przez  podmioty
prywatne.

Prezydent  Miasta  Gniezna –  Tomasz  Budasz  poinformował,  że  jak  dotąd posiada
informację, iż jeden urząd w kraju zamknął się w ogóle. W chwili obecnej Prezydent
nie przewiduje takiego działania. Z pewnością jednak wydany zostanie komunikat  
o ograniczeniu wizyt w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. To – jak podkreślił Prezydent –
jest informacja na dziś. Prezydent  Tomasz Budasz dopuszcza możliwość opóźnień  
w  obiegu  dokumentacji,  a  nawet  załatwiania  spraw  po  terminie,  ale  jak  sam
podkreślił sytuacja jest obecnie nadzwyczajna. Prezydent podjął również decyzję  
o zamknięciu toalet dla klientów urzędów. Od tej pory są one dostępne jedynie dla
pracowników  urzędu.  Prezydent  dopuszczaś  również  mycie  rąk  i  dezynfekcję  
po  każdym  obsłużonym  kliencie  urzędu.  Jeżeli  charakter  pracy  to  umożliwia



Prezydent dopuszcza pracę zdalną – w domu. Chęć podjęcia takiej pracy należy
zgłosić  bezpośredniemu  przełożonemu,  on  następnie  Sekretarzowi  Urzędu,  a  ten
Prezydentowi.  Prezydent  przypomniał  również  o  przysługującej  –  na  mocy
specjalnego  rozporządzenia  –  14-dniowym  zwolnieniu  opiekuńczym  dla  rodziców
dzieci do lat 8. Stosowne dokumenty w tej sprawie są dostępne w kadrach urzędu –
przekazał Prezydent Tomasz Budasz. 

Prezydent zaapelował do osób przeziębionych, o osłabionej odporności, by pozostali
w domach. W chwili obecnej nie było jeszcze decyzji o odwołaniu sesji Rady Miasta
Gniezna  oraz  dużych  wydarzeń  miejskich  –  jak  imieniny  miasta  i  Jarmark  św.
Wojciecha.

Kolejny raz Prezydent Tomasz Budasz oraz jego zastępcy zaapelowali by dzieci, które
nie  chodzą  obecnie  do  szkoły  pozostały  w  domach,  w  ramach  domowej
kwarantanny. 

Wszelkie informacje, które Urząd będzie wydawał odbywają się za pośrednictwem
Rzecznika Urzędu Miejskiego.

Na  zakończenie  zebrania  Prezydent  Tomasz  Budasz  nakazał  wszystkim  obecnym
przeprowadzenie  stosownej  odprawy  w  kierowanych  zespołach  i  przekazanie  
wszelkich ustaleń i informacji z tej narady. Na tym zebranie zakończyło się.
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