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W związku z wnioskiem/ petycją złożonym drogą elektroniczną dnia 2 listopada 2020 r. 
udzielam informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

1. W okresie ostatnich 8 miesięcy Miasto Maków Mazowiecki wydało 11.503,84 zł na 
zakup środków ochronnych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

la.

L.p. Środek ochronny Kwota
1. Maseczki jednorazowe 2256,76 zł
2. Rękawice jednorazowe 1640,03 zł
3. Płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni 447,00 zł
4. Przyłbice 1216,10 zł
5. Ochraniacze jednorazowe na buty 23,00 zł
6. Pleksy antywirusowe 1.398,40 zł
7. Materiały niezbędne do uszycia maseczek ochronnych: 

bawełna, włóknina medyczna, gumki i nici.
4.522,55 zł

2. Użytkownikami zakupionych środków ochronnych są pracownicy Urzędu Miejskiego 
i podległych jednostek organizacyjnych, interesanci. W okresie marzec - kwiecień również 
mieszkańcy Miasta, którym Urząd wydawał maseczki uszyte przez wolontariuszy 
i pracowników jednostek organizacyjnych.

3. Maseczki z bawełny oraz włókniny medycznej szyte przez wolontariuszy i pracowników 
jednostek organizacyjnych miasta w okresie marzec - kwiecień nie posiadały certyfikatów. 
W sytuacji problemów z dostępnością maseczek na rynku i zaleceniem zasłaniania ust i nosa 
podjęto wyżej wymienione działania. Pozostałe środki zakupiono na podstawie kart 
charakterystyk oraz pozwolenia na obrót.

4. Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim nie dostarcza dzieciom w szkołach maseczek. Zgodnie 
z wytycznymi GIS i MZ do zasłaniania ust i nosa może być stosowana także odzież własna. W 
najbliższym czasie zaplanowano zakup 4 lamp bakterio i wirusobójczych UV_C STERYLION 
108W wraz ze stojakami na potrzeby przedszkoli samorządowych oraz Urzędu Miejskiego.

5. Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim nie dostarcza środków ochronnych pracownikom 
ZOZów. Był pośrednikiem w przekazaniu środków ochronnych dostarczonych przez Wojewodę 
dla potrzeb m.in. nauczycieli i kadry w szkołach.

I_________■ MIASTA

Wniosek/petycja został opublikowany na stronie https://bip.makowmazowiecki.pl/175,petycje ~~\ /

Sporządziła: 
Natalia Jaskowska 
tel. 7171002



Zgodnie z ort. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporzgdzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych osób wnioskujqcych o udostępnienie informacji publicznej jest Burmistrz Miasta Maków 
Mazowiecki, adres: ul. Stanisława Moniuszki 6;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogq się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa 
danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ;urzad@makowmazowiecki.pl

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze przewidzianego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, 
z którymi administrator zawarł umowę powierzenia danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, 
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych):

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 
2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych 
i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie 
nierozpatrzenie skargi lub wniosku;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


