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Pan
Adam Szulc
SZULC-EFEKT Sp. z o.o.

Odpowiadając na pytania zawarte we wniosku zatytułowanym „Oficjalny
wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku art.241 KPA – Jawność
i Transparentność w Gminach. Inicjatywa – dbajmy o Jawność i Transparentność
w Gminach – Zmieniajmy Gminy na Lepsze – zdrowie 2” informuję, co następuje :
1. W ciągu ostatnich 5 miesięcy tj. od początku wprowadzenia stanu zagrożenia
epidemicznego w Polsce Urząd Miasta Limanowa wydał na zakup środków do
dezynfekcji rąk tak zwaną metodą wcierania około 2.300,oo złotych. Za tą kwotę
udało się kupić około 140 litrów antybakteryjnego płynu do dezynfekcji rąk
wytwarzanego przez lokalnego producenta środków czystości – Firmę „Gold
Drop”.
W miesiącu maju Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie za pośrednictwem
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Limanowej przekazał do jednostek
samorządowych powiatu limanowskiego płyn do dezynfekcji rąk „Trisept
Complex”. Do Urzędu Miasta Limanowa trafiło około 700 litrów płynu
dezynfekującego. Dowody przekazania nie zawierały jednak wartości wyżej
wymienionego płynu.
2. Ostatecznymi użytkownikami tychże środków do dezynfekcji byli głównie
pracownicy Urzędu Miasta narażeni na kontakt z potencjalnymi nosicielami
wirusa Covid-19 oraz interesanci przychodzący do Urzędu ale również
pracownicy jednostek podległych takich jak Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, pracownicy i uczestnicy spotkań w Świetlicy Samopomocowej
i pracownicy Centrum Utrzymania Miejskich Obiektów. Odbiorcami płynów
otrzymanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie byli przede
wszystkim pracownicy
przedszkoli i żłobków oraz nauczyciele szkół
prowadzących konsultacje dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów jak
również dzieci i rodzice korzystający z wyżej wymienionych placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Na przełomie czerwca i lipca płyny
dezynfekujące wykorzystywane były podczas organizacji wyborów
prezydenckich.
3. Środki dezynfekcyjne zakupione przez Urząd posiadają składniki zgodnie
z normą 648/2004/EC oraz 907/2006/EC. Środki dezynfekcyjne otrzymane
z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego mają numer pozwolenia na obrót
produktem biobójczym : 0007/TP/20.
4. Urząd Miasta Limanowa zakupił środki do dezynfekcji rąk produkowane przez
Firmę „Gold Drop” w pierwszych tygodniach pandemii, kiedy w handlu nie były
dostępne żadne inne płyny dezynfekujące, maseczki jednorazowe, rękawice

gumowe i wiele innych akcesoriów stosowanych obecnie do ochrony przed
koronawirusem. Ilość płynu dezynfekującego zakupionego w tamtym okresie
była na tyle duża, że jego zapasy wykorzystywane są do dnia dzisiejszego.
Dokonując następnych zakupów środków dezynfekujących Urząd Miasta
będzie wymagał od sprzedających aby w tychże płynach znajdowały się
odpowiedniej jakości środki nawilżające i aby spełniały odpowiednie normy.
W przypadku płynów dezynfekujących otrzymanych z Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w miesiącu maju jak również w ostatnich dniach przed
rozpoczęciem roku szkolnego należy podkreślić, że jako odbiorcy nie mieliśmy
żadnego wpływu na jego jakość i skład.
5. W przypadku płynów używanych przez uczniów w szkołach i dzieci
w przedszkolach należy również podkreślić , że jednostki te nie miały wpływu
na rodzaj i jakość środków otrzymywanych z Ministerstwa Zdrowia za
pośrednictwem MUW w Krakowie a zatem nie miały wpływu na kryteria doboru
płynów dezynfekujących tak aby zapobiegać niepożądanym skutkom ich
permanentnego stosowania.
6. Środki do dezynfekcji rąk zakupione przez Urząd Miasta w miesiącu marcu ad
hoc – pod presją czasu i ograniczonych możliwości oraz otrzymane
z Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem MUW w Krakowie nie mają oznaczeń
handlowych, które w sposób jednoznaczny wskazywałyby na posiadanie
standardowego lub tymczasowego pozwolenia na wprowadzenie do obrotu.
7. Stosownie do prośby zawartej w § 7 Pana petycji przedmiotowy „Wniosek” oraz
odpowiedzi na pytania w nim zawarte opublikowane zostaną na stronie
internetowej Urzędu Miasta.
Urząd Miasta zakupując płyny dezynfekcyjne starał się pozyskać produkty od
lokalnego producenta wytwarzającego środki do utrzymania czystości i chemię
gospodarczą od wielu lat. Jednak większa część wykorzystywanych w placówkach
oświatowo – wychowawczych płynów do dezynfekcji przekazana została do Miasta
Limanowa i innych jednostek samorządowych powiatu limanowskiego z Ministerstwa
Zdrowia za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i na dobór oraz
jakość tych produktów Urząd Miasta nie miał żadnego wpływu.
Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż Urząd Miasta Limanowa również wyraża
nadzieję, że tego typu inicjatywy jak ta przedmiotowa zainicjowana przez
wnioskodawcę „Szulc-Efekt sp. z o.o.” oraz upublicznione informacje zwrotne
przygotowane na potrzeby tegoż Wnioskodawcy przyczynią się do wyeliminowania
z rynku dostawców środków dezynfekujących wytwarzanych z niedestylowanego
alkoholu przez przypadkowych producentów na tymczasowych pozwoleniach,
a jednocześnie do ułatwienia dostępu do produktów wytwarzanych przez
profesjonalnych producentów zajmujących się permanentnie rzeczonym obszarem
usług.
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