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       Pani  

      Małgorzata Kaptur 

      Przewodnicząca Rady Miejskiej 

      w Mosinie 

 

 

 

W odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskie w Mosinie Pana Waldemara Wiązka z dnia 17 marca 2020 roku uprzejmie wyjaśniam: 

 

1. Nie mam  prawnej i faktycznej możliwości podawania informacji o lokalizacji osób odbywających kwarantannę. 

Prawo zabrania przekazywania takich informacji, poza tym Gmina nie posiada danych  w tym zakresie. Pomimo 

wielokrotnych wystąpień do Sanepidu przez Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Mosinie dane te nie zostały udostępnione, mimo, iż byłyby pomocne w nawiązaniu telefonicznych kontaktów 

i w planowaniu pomocy.  

2. Na terenie Gminy w akcję związaną z epidemią zaangażowanych jest na stałe 23 Policjantów dysponujących 

4 samochodami, plus dodatkowe patrole przydzielane z Komendy Miejskiej w Poznaniu (decyzje codzienne). 

Na obecnym etapie ich działania polegają na nadzorowaniu osób objętych kwarantanną oraz zgłaszaniu 

do Ośrodka Pomocy Społecznej osób objętych kwarantanną wymagających wsparcia. Nadmieniam, że Policja 

jest jedyną instytucją posiadającą pełną informację na temat osób poddanych kwarantannie, jednak 

obowiązujące przepisy uniemożliwiają przekazywanie listy tych osób. 

3. Funkcjonariusze Straży Miejskiej dysponowani są na bieżąco do wykonywania zadań polegających  

na dostarczaniu środków niezbędnych do egzystencji dla osób przebywających w kwarantannie, współpracują 

z OPS w zakresie weryfikacji zgłoszeń osób potrzebujących pomocy, w tym osób starszych, kontrolują miejsca 

gromadzenia się dzieci i młodzieży, palce zabaw, boiska, itd., podejmują działania interwencyjne w zakresie 

przewozu osób nietrzeźwych, w tym obcokrajowców, bieżąco współpracują z Policją w wyżej wymienionym 

zakresie. Do tej pory nie było konieczności angażowania Strażaków z Państwowej oraz Ochotniczych Straży 

Pożarnych do pomocy w zakresie walki z epidemią. Jednak warto zauważyć, że sytuacja jest dynamiczna i w 

zależności od skali potencjalnych zagrożeń będą podejmowane decyzje o wykorzystaniu potencjału 

ratowniczego poszczególnych jednostek. Jednocześnie informuję, że Straż Miejska dysponuje 3 pojazdami, 

jednostka Państwowej Straży Pożarnej oraz 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy 

dysponują łącznie 12 pojazdami. 

4. W okresie od 26 lutego 2020 r. do chwili obecnej Burmistrz Gminy Mosina podjął szereg działań  

w zakresie; metod przeciwdziałania zagrożeniu, wstrzymaniu działalności palcówek oświatowych  

i przedszkolnych, zamknięciu targowiska miejskiego, odwołaniu wszystkich imprez, zamknięciu  

lub ograniczeniu działalności jednostek podległych samorządowi, podjęcia szerszej współpracy  



z organami władzy państwowej i samorządowej oraz właściwymi służbami, o których na bieżąco informuje 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

https://www.mosina.pl/komunikaty-koronawirus  

i w mediach społecznościowych  

https://www.youtube.com/watch?v=eYq-LmWcuok 

https://www.youtube.com/watch?v=BQjfCOBBoqw 

https://www.youtube.com/watch?v=un_cLjRpZA4 

https://www.youtube.com/watch?v=ERqVVxUsBAY 

    

Warto zauważyć, że wszystkie działania Burmistrza Gminy Mosina podejmowane  

są z dużym wyprzedzeniem przed decyzjami organów państwowych, po uzyskaniu niezbędnych, wiarygodnych 

informacji od wojewody, kuratorium, inspekcji sanitarnej i innych służb. Ponadto informuję, że Burmistrz 

Gminy Mosina dla omówienia aktualnych sytuacji i wypracowania kolegialnego stanowiska zwołał 7 posiedzeń 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina.  

       

5. Pomoc dla rodzin objętych kwarantanną kierowana jest według zgłaszanego zapotrzebowania (żywność, leki 

i środki dezynfekcyjne). Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił telefoniczną pomoc psychologiczną 

dla osób objętych kwarantanną.  

6. Decyzją Sanepidu kaplica w Czapurach została wydezynfekowana a osoby mające kontakt  

z zakażonymi zostały objęte kwarantanną. 

 

 W tym miejscu, ze względu na to, iż jesteśmy na początku bardzo trudnej drogi walki z budującą  coraz większy 

potencjał zakaźny chorobą COVID – 19 chciałbym zwrócić uwagę, że najlepsze działania administracyjne nie 

są w stanie powstrzymać tej epidemii. W moim odczuciu najważniejsze jest poczucie odpowiedzialności każdego 

za zdrowie własne, swoich najbliższych i wszystkich, z którymi się spotykamy. Bez zachowania podstawowych zasad 

bezpieczeństwa zalecanych w tej sytuacji przez Sanepid, wiedza o miejscach kwarantanny lub publiczna identyfikacja 

ognisk choroby może prowadzić do wytworzenia społecznej iluzji wiedzy, że tylko w tych miejscach kryje się choroba, 

a także stygmatyzacji przebywającej w kwarantannie  części społeczeństwa, społecznej niechęci i izolacji,  

a wręcz agresji.  

 

Z up. Burmistrza 

(-) mgr Krzysztof Kaczmarek 

Kierownik Referatu 

 
 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Pan Waldemar Wiązek Przewodniczący Komisji Inwestycji,  

  Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie, 

- Burmistrz Gminy Mosina, 

- a/a 
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