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Święciechowa, 29 września 2020 roku.

Szulc – Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu – Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 – ze zmianami) Gmina Święciechowa
przesyła informacje, o które Państwo wnosiliście na podstawie pytań skierowanych do
urzędu gminy. Jednocześnie informuję, iż przepisy ustawy o dostępie do informacji
publicznej nie przewidują przekazania wniosku do innych podmiotów podległych
w związku z powyższym wniosek nie zostanie przekazany do szkół.
§1) Jaką kwotę w ciągu ostatnich 6 miesięcy wydatkowała gmina na zakup
maseczek i przyłbic. Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku wszystkie zakupione przez Urząd środki ochrony, o których mowa w §19 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066)
odp. Gmina nie ponosiła żadnych kosztów przy zakupie maseczek oraz przyłbic, gdyż
zostały one przekazane do urzędu z różnych instytucji państwowych.
§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 Urzedu
Gminy), Osoby odwiedzające jednostki kultury, Pensjonariusze gminnych domów
pomocy społecznej, Innych odbiorców - jakich? etc
odp. Przekazane do urzędu maseczki oraz przyłbice użytkują pracownicy urzędu na
swoich stanowiskach pracy.

§3) Czy wszystkie zakupywane środki ochrony, o których mowa w wyżej
wzmiankowanym §1 spełniają odnośne normy?
Odp. Nie dotyczy, gdyż to nie urząd zakupował maseczki.
§4) Czy urząd dba o komfort Osób/Dzieci stosujących zakrycia ust i nosa - poprzez
dostarczanie oprócz maseczek, również przyłbic charakteryzujących się: komfortem
noszenia, łatwą dezynfekcją, szerszą ochroną, możliwością regulacji, możliwością
wielokrotnego użytku, etc
Odp. Urząd nie dostarcza interesantom maseczek oraz przyłbic. Na drzwiach wejściowych
do urzędu widnieje informacja o konieczności zasłaniania ust oraz nosa, zatem leży to w
kwestii interesanta.
§5) W kontekście wyżej powołanego pytania - jeżeli odbiorcami wzmiankowanych
środków ochrony są również nauczyciele w szkole nadzorowanej przez Gminę - 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 ?
Odp. Nie dotyczy
§7) Aby zachować pełną jawność i transparentność naszych działań fakultatywnie
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.
Odp. Niniejszy wniosek oraz odpowiedź zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce ogłoszenia i komunikaty.

