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Pan
Jan Dziedzina 
Wójt Gminy Łącko 
33-390 Łącko 445

Szanowny Panie Wójcie,

Zwrócił się do mnie przedstawiciel społeczności romskiej
z Maszkowic, z prośbą o pomoc w uzyskaniu od władz samorządowych gminy Łącko 
niezbędnego wsparcia dla mieszkańców osiedla romskiego w związku z pandemią Sars- 
CoV-19 (koronawirusa). Zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego na osiedlu jest 
obecnie szczególnie wysokie, choćby ze względu na panujące tam warunki mieszkaniowe, 
brak dostępu do sieci kanalizacyjnej, a w niektórych domach także do bieżącej wody. 
Wśród mieszkańców znajdują się osoby w podeszłym wieku i osoby przewlekle chore, dla 
których zarażenie się koronawirusem jest niezwykle niebezpieczne. Dlatego też, w oparciu 
o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2179, z późn. zm ), apeluję do Pana Wójta o niezwłoczne podjęcie 
wszelkich możliwych działań profilaktycznych, które pozwolą zmniejszyć ryzyko 
epidemiczne na osiedlu.

Dodatkowo, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, proszę też Pana Wójta o 
udzielenie szczegółowych odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy w związku z zagrożeniem epidemicznym władze samorządowe podjęły 

jakiekolwiek działania informacyjne w zakresie profilaktyki zarażeń, których adresatami 
byliby również mieszkańcy osiedla w Maszkowicach? Czy do mieszkańców osiedla 
docierają informacje o zasadach postępowania wobec zagrożenia epidemicznego, 
sposobie rozpoznawania symptomów zarażenia koronawirusem i działaniach, jakie 
należy podjąć w przypadku podejrzenia zarażenia?

2. Czy władze samorządowe zaopatrzyły lub planują zaopatrzyć mieszkańców osiedla w 
niezbędne środki służące zabezpieczeniu dezynfekcyjnemu i sanitarnemu (płyny
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dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej itp.)? Jeśli takie działania są planowane, proszę 
Pana Wójta o dokładną informację, kiedy i w jaki sposób będą one realizowane.

Przedstawiciel Romów zwrócił także moją uwagę na problem w dostępie do 
edukacji mieszkających na osiedlu dzieci, wynikający z zawieszenia funkcjonowania 
placówek oświatowych i przyjęciu formy nauczania zdalnego. Wobec przekazanych 
informacji powziąłem wątpliwość, czy małoletni mieszkańcy osiedla objęci są takim 
nauczaniem, czy na bieżąco otrzymują ze szkoły materiały niezbędne do nauki, i czy w 
proces nauczania szkoła w wystarczającym stopniu angażuje asystentów edukacji romskiej. 
W związku z tym, na postawie przywołanego już wyżej art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
Rzeczniku Praw Obywatelskich, proszę Pana Wójta o poinformowanie mnie, w jaki sposób 
szkoła, do której uczęszczają dzieci z osiedla w Maszkowicach, realizuje obecnie swoje 
zadania wobec tej grupy uczniów i uczennic.

Stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, będę 
zobowiązany za udzielenie odpowiedzi na niniejsze wystąpienie nie później niż w terminie 
4 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Proszę też o przesłanie tej odpowiedzi pocztą 
elektroniczną na adres: marcin.sosniak@brpo.gov.pl.

Z poważaniem

Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich 
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