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Wójt Gminy Wojciechowice w odpowiedzi na wniosek/petycję złożoną drogą
elektroniczną dnia 03.11.2020 roku udzielam informacji w trybie ustawy o dostępie
do informacji publicznej:

§1) Jaką kwotę w ciągu ostatnich 8 miesięcy wydatkowała gmina na zakup rękawic
ochronnych, maseczek i przyłbic, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, etc.
Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku - zakupione przez Urząd środki ochrony,
o których mowa w wyżej wzmiankowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16
października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz.
1829)
Ogólna kwota wydatkowana przez Urząd Gminy w Wojciechowicach na w/w artykuły
w ciągu 8 miesięcy wynosi 31 627,44zł.
§ 1 a) Wnosimy o wyszczególnienie rodzajów zakupionych maseczek, typu: jednorazowe,
wielorazowe, zgodnie z PN-EN 149 półmaski o trzech klasach: FFPl (nąjniższy poziom
ochrony), FFP2 (średnia skuteczność) i FFP3 (duża skuteczność), jednowarstwowe,
wielowarstwowe, rodzaje rękawic i płynów do dezynfekcji.
Odpowiedzi na przedmiotowe pytanie - najlepiej (zdaniem wnioskodawcy) udzielić w formie
tabeli - z wyszczególnieniem w wierszach rodzaju środków ochrony, a w przynależnej
kolumnie kwot wydatkowanych na danych rodzaj środka ochronnego.
maseczki ochronne- 20 699,52 zł
okulary ochronne -159,90 zł
fartuchy ochronne - 129,00 zł
kombinezony ochronne - 246,00 zł
podajniki/ dozowniki płynu dezynfekującego -3 707,81 zł
przyłbice ochronne -1 209,27 zł
termometry bezdotykowe -549,60 zł

rękawice ochronne 2 057,45 zł
preparaty do mycia i dezynfekcji -353,25 zł
mydło/płyn antybakteryjny - 341,96 zł
płyny/żele/ środki dezynfekujące - 1 857,11 zł
spray antybakteryjny 96,56 zł
osłony plexi- 220,01 zł
§2) W trybie wyżej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielnie informacji publicznej
kto jest ostatecznym użytkownikiem, rzeczonych zakupionych przez Urząd środków ochrony,
o których mowa w powyższym §. Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku
inter alia: Urzędników, Interesantów, Uczniów w szkołach (czasami szkoły realizują tego typu
zakupy samoistnie z pominięciem Urzędu Gminy), Osoby odwiedzające jednostki kultury,
Pensjonariusze gminnych domów pomocy społecznej, Innych odbiorców - jakich? etc
Ostatecznym użytkownikiem zakupionych środków do dezynfekcji byli pracownicy
Urzędu, interesanci, uczniowie, mieszkańcy gminy Wojciechowice.
§3) Czy wszystkie zakupywane środki ochrony, o których mowa w wyżej wzmiankowanym
§1 spełniają odnośne normy?, Jeśli nie wnosimy o wyszczególnienie zakupionych przez
Urząd środków, które nie posiadają stosownych certyfikatów i nie spełniają stosownych
norm.
Wszystkie zakupione

środki ochrony posiadają stosowne normy i certyfikaty.

§4) Czy urząd dba o komfort Osób/Dzieci stosujących zakrycia ust i nosa - poprzez
dostarczanie oprócz maseczek, innych środków zapewniających szerszą ochronę, etc
Urząd Gminy zapewnia dostęp do płynów dezynfekujących w pojemnikach
do dozowania oraz automatycznych. Dodatkowo dostępne są papierowe ręczniki
§5) W kontekście wyżej powołanego pytania - jeżeli odbiorcami wzmiankowanych środków
ochrony są również pracownicy Gminnych ZOZ'ów, nauczyciele i kadra w szkołach
właściwych miejscowo dla terenu gminy - czy Zamawiający (Gmina) stosuje jakieś inne
dodatkowe kryteria doboru tego typu środków ochrony - tak aby zapobiegać niepożądanym
skutkom permanentnego stosowania maseczek u odbiorców szczególnie wrażliwych?
Na terenie Gminy nie ma Gminnych ZOZ-ów, natomiast w stosunku do nauczycieli
i kadry ze szkół nie stosuje się żadnych innych dodatkowych kryteriów doboru tego
typu środków ochrony.
§7) Aby zachować pełną jawność i transparentność naszych działań fakultatywnie (obowiązek
istnieje w przypadku petycji - w przypadku wniosków nie ma takiego obowiązku - jednakże
zdaniem

wnioskodawcy

jawność

i

transparentność

jest

zawsze

uzasadniona

z punktu widzenia interesu społecznego - pro publico bono) - wnosimy o publikację naszego

wniosku oraz odnośnej odpowiedzi udzielonej przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną
Gminy) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy lub w Oficjalnej Stronie Internetowej
Gminy.
Wniosek oraz udzielona odpowiedź na przedmiotowy wniosek zostały opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

