
Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o
udzielenie informacji publicznej w przedmiocie określonym w poniższych punktach. 

Ponownie  zaznaczmy,  że  jeśli  Gmina  nie  jest  w  posiadaniu  poniżej  wnioskowanych
informacji publicznych - wnosimy o przekazanie naszego wniosku - ex officio do Jednostki
Organizacyjnej - nadzorowanej przez Gminę, która w zakresie powierzonych jej kompetencji
i  zadań  -  jest  w  posiadaniu  wnioskowanych  przez  nas  informacji.   Wzmiankowane
przekazanie do Zakładku Komunalnego /  Spółki  Komunalnej  /  Oczyszczalni  Ścieków lub
innej  jednostki  organizacyjnej  -  może  nastąpić  na  podstawie  art.  65  Ustawy  z  dnia  14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256,
695)  - lub innej podstawy - lege artis - zastosowanej przez Urząd.               

§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)  
§1a)  Wnosimy o  wyszczególnienie  rodzajów  zakupionych  maseczek,  typu:  jednorazowe,
wielorazowe,  zgodnie  z  PN-EN 149 półmaski  o trzech klasach:  FFP1 (najniższy  poziom
ochrony),  FFP2  (średnia  skuteczność)  i  FFP3  (duża  skuteczność),  jednowarstwowe,
wielowarstwowe, rodzaje rękawic i płynów do dezynfekcji. 

Zdaniem Wnioskodawcy udzielnie tego typu odpowiedzi pozwoli na wykonane rekonesansu
w Gminie w zakresie zakupów tego typu i pomoże ograniczyć w przyszłości zakup tego typu
produktów  bez  wymaganych  certyfikatów  -  co  jak  wynika  z  uzyskanych  przez  nas
odpowiedzi - było częstą praktyką w ostanim czasie. 

§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 

§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.  

§4)  Czy  urząd  dba  o  komfort  Osób/Dzieci  stosujących  zakrycia  ust  i  nosa  -  poprzez
dostarczanie oprócz maseczek, innych środków zapewniających szerszą ochronę, etc  

§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 ? 

§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.


