
WÓJT GMINY ŁĄCKO

ROA.5535.27.2020 Łącko, 6 kwietnia.2020 r.

BIURO RZECZNIKA  
PRAW OBYWATELSKICH

WPŁ.

Z A L NR .

Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na Pana pismo (znak XI.812.8.2020.MS) przekazuję pełne zrozumienie 
dla troski z iaką Pan podchodzi do zagadnienia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla 
romskiego w Maszkowicach/Jazowsku. W}rażając wdzięczność za apel skierowany do mnie, 
chcę Pana zapewnić, że sprawa bezpieczeństwa mieszkańców zarówno tego osiedla jak też 
całej Gminy Łącko stanowi absolutny priorytet mojej działalności jak i wszystkich gminnych 
inst>lucji i jednostek mi podlegających.

Poniżej zamieszczam informacie stanowiące odpowiedź na pytania zawarte 
w w .  piśmie.
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej:

1. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku w indywidualnych 
rozmowach udzielali informacji osobom ze społeczności romskiej w zakresie 
profilaktyki zakażeń i zasad postępowania wobec zagrożenia covid -  19, informowali 
o konieczności zachowania higieny, częstym myciu rąk, oraz o konieczności pozostania 
w domu. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna przez megafony regularnie informuje 
o zagrożeniu i o zasadach postępowania wobec zagrożenia epidemicznego.

2. Władze samorzadowe nie zaopatrywały mieszkańców Gminy Łącko w środki 
dezynfekcyjne, mieszkańcy pozyskują takie środki we własnym zakresie. 
Mieszkańcom osiedla romskiego w Maszkowicach udzielono wsparcia w ramach 
systemu pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych i okresowych, 
uwzględniając ich uprawnienia, zasoby i możliwości. Oto zestawienie wypłaconych 
środków w ostatnim miesiącu, tylko w ramach ustawy o pomocy społecznej.
13.03.2020 r. — 11 rodzin otrzymało wsparcie na łączna kwotę 3 572.00 zł
31.03.2020 r. -  25 rodzin otrzymało w sparcie na łączną kwotę 12 176,27 zł

Do wypłaty na 8 kwietnia przygotowywana jest pomoc dla 39 rodzin w postaci zasiłków 
okresowy ch i celowych z środków własnych na łączną kwotę 14 553,99 zł.
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Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maszkowicach.

Zdalna edukacja dzieci romskich:
1. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele skontaktowali się z asystentem romskim Panem

’ w dniu 20 marca 2020 r. w celu rozpoznania możliwości kontaktu 
z dziećmi przez Internet lub telefon.

2. Ustalono, że wobec braku u dzieci komputerów i telefonów z dostępem do Internetu 
materiały zamieszczone na stronie szkoły na specjalnym dysku Google będzie pobierał 
asystent romski. który ma dostęp do Internetu i będzie je  przekazywał dzieciom.

3. Pan przyjechał do szkoły i zabrał potrzebne podręczniki, przekazując 
je uczniom romskim oraz zobowiązał się, do nadzorowania nauki dzieci z osiedla 
romskiego.

4. Nauczyciele mają kontakt telefoniczny z asystentem i przekazują mu informacje na 
bieżąco.

5. Na stronie szkoły, na przygotowanym dysku Google publikowane są na bieżąco 
zadania do w ykonania przez uczniów Zamieszczane są tam także materiały dla dzieci 
romskich.

6. Ponadto, dyrektor szkoły wystąpił do MEN o zakup 10 tabletów, aby przekazać je tym 
dzieciom, które nie mają możliwości korzystania z Internetu.

Informacje zamieszczone powyżej dotyczą obszaru działania dwóch gminnych jednostek, 
z którymi pozostaję w ciągłym kontakcie we wszy stkich sprawach dotyczących społeczności 
romskięj zamieszkującej nasza gminę. Dodam jeszcze, że Gmina Łącko 1 kwietnia br. złożyła 
wniosek na zakup sprzętu komputerowego w ramach ogłoszonego programu rządowego, który 
obejmuje również rodziny romskie. W przypadku jego pozytywnej oceny zakupy zostaną 
zrealizowane, a laptopy/tablety rozdy sponowane wśród uczniów wskazanych przez szkoły.

Chcę wyraźnie zaznaczyć, że kwestie poruszone w Pana piśmie były również przedmiotem 
mojej wielokrotnej, bezpośredniej aktywności.

W dniu 12 lub 13 marca br., korzystając z obecności w tut. Urzędzie mieszkańców osiedla 
romskiego (ir;r* - nieformalny zastępca p. I przeprowadziłem
dłuższa rozmowę duiycz^ą zagrożeń związanych z rozpoczynającą się wówczas w Polsce 
pandemią jak również przekazałem dostępne wówczas materiały informacyjne zawierające 
min. niezbedne numery telefonów.
Ponadto, pozostaję w kontakcie telefonicznym z p. który w ostatnim
okresie również kilkukrotnie zasięgał u mnie informacji w różnych sprawach, a zwłaszcza 
związanych z zagrożeniami, które mesie pandemia.
Na moją prośbę tutejsi druhowie OSP na terenie całej gminy (w tym również osiedla 
romskiego) prowadzą regularną akcję informacyjną dotycząca aktualnych wytycznych władz 
państwowych, jak też i zaleceń odnoszących się do obowiązującego stanu epidemicznego.
Z informacji uzyskanych od przedstawicieli miejscowej policji wynika jednoznacznie, że 
również jej funkcjonariusze w czasie swoich działań i kontaktów ze społecznością romską
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zwracają szczególną uwagę na informowanie o zagrożeniach i o niezbędnej profilaktyce wobec 
rozwoju zagrożenia koronaw irusem.

Odnosząc się do poruszonej przez Pana Rzecznika kwestii ewentualnego zaopatrzenia 
mieszkańców (domyślam się - wszystkich w naszej gminie) w środki dezynfekcyjne i ochrony 
osobistej uprzejmie informuję, że mieszkańcy pozyskują je  sami. Rozważając ewentualny ich 
zakup przez gminę, pozwolę sobie zauważyć, że pomijając kwestie finansowe (postępująca ich 
drożyzna), to sprawą zasadniczą pozostaje ich permanentny brak (wyjątek stanowią proste 
maseczki). C iągle borykamy się z trudnościami w zakresie możliwości zakupu odpowiednich 
ilości środków do prowadzonej przez nas dezynfekcji miejsc publicznych typu przystanki 
komunikacji publicznej czy inne, dla druhów OSP celem niezbędnej dezynfekcji sprzętu 
używanego w czasie prowadzonych akcji czy też środków koniecznych dla bieżącego 
funkcjonowania urzędu i instytucji podległych.

Pragnę zapewnić, że w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie bezpieczeństwo 
zarówno społeczności romskiej jak i całego naszego społeczeństwa jest i będzie przedmiotem 
szczególnej troski zarów no mojej jak i nas wszystkich.
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Do wiadomości:
1. Wojewoda Małopolski -  Pan Piotr Ćwik
2. Przewodnicząca Rady Gminy Łącko -  Pani Bernadetta Wąchała-Gawełek
3. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminj ł.ącko -  Pani Elżbieta Majerska
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