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Informacja z zakresu załatwienia petycji 

W dniu 10 września 2020 r. na wskazany adres mailowy przez podmiot wnoszący 
petycję, pracownik Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przesłał odpowiedzi na pytania ujęte w 
petycji, jak poniżej: 

§1) Jaką kwotę w ciągu ostatnich 5 miesięcy wydatkowała gmina na zakup środków do 
dezynfekcji rąk - tzw. metodą wcierania? Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku 
wszystkie - chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - stosowane przez Urząd do 
higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. 

Ad§l) W ciągu ostatnich 5-ciu miesięcy na zakup środków do dezynfekcji rąk nasza gmina 
wydała 12.066,7 zł. 

§2) W trybie wyżej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielenie informacji 
publicznej kto jest ostatecznym użytkownikiem, płynów do dezynfekcji zakupywanych 
przez Urząd Gminy? Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku inter ałia: 
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? 

Ad§2 Płyny dezynfekcyjne były przeznaczone dla: pracowników Urzędu Miasta oraz 
interesantów w Urzędzie. 

§3) Czy wszystkie zakupywane środki dezynfekcyjne spełniają normy PN-EN 1500:2013 

Ad§3 Zakupione płyny spełniają normę PN-EN 1500:2013 

§4) Czy urząd dba o komfort Osób/Dzieci dezynfekujących permanentnie dłonie 
wymagając aby w płynach do dezynfekcji znajdowały się odpowiedniej jakości środki 
nawilżające ? 

Ad§4 W zakupionych płynach znajdują się o odpowiedniej jakości środki nawilżające, które 
zapewniają odpowiedni komfort korzystających. 

§5) W kontekście wyżej powołanego pytania - jeżeli odbiorcami płynów dezynfekcyjnych 
są również uczniowie szkół lub dzieci w przedszkolu nadzorowanym przez Gminę - czy 
Zamawiający (Gmina) stosuje jakieś inne dodatkowe kryteria doboru płynów 



dezynfekujących - tak aby zapobiegać niepożądanym skutkom permanentnego 
stosowania środków do dezynfekcji rąk u odbiorców szczególnie wrażliwych ? 

Ad §5 Nie stosowano dodatkowych kryteriów przy zakupie. 

§6) Czy zakupywane przez Gminę środki do dezynfekcji posiadają pozwolenie na 
wprowadzenie do obrotu (..) standardowe czy tymczasowe ? 
Pytając o ten aspekt - wnioskodawca ma na myśli stan w którym z uwagi na wystąpienie 
w Polsce stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego - Prezes Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w ramach 
odstępstwa od standardowych, czasochłonnych procedur, związanych z rejestracją 
produktów biobójczych, wprowadził możliwość uzyskania pozwolenia tymczasowego na 
wprowadzanie do obrotu środków do dezynfekcji na okres 180 dni, z możliwością 
przedłużenia ich ważności na okres nieprzekraczający 550 dni. Takie uprawnienie 
Prezesa URPL wynika z art. 55 ust. 1 Rozporządzenia o produktach biobójczych. 

Ad§6 Zakupione środki posiadają stosowne pozwolenia na obrót. 


