Olsztyn, 3 kwietnia 2020 r.

ZK-I.6333.33.2020

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów, Wójtowie,
Burmistrzowie
wszyscy
Szanowni Państwo,
w związku z poleceniem wojewody warmińsko – mazurskiego Nr ZK-I.6333.31.2020 z dnia
2 kwietnia 2020 r. wyjaśniam, iż cały czas w mocy pozostają polecenia wojewody warmińsko
– mazurskiego Nr PS-IV.0520.4.2020 i PS-IV.0520.5.2020 z 14 marca br. wskazujące m.in.
organom gminnym konieczność i obowiązek udzielania pomocy mieszkańcom gminy
w związku z sytuacją kryzysową. Wyjaśnienie w zakresie postępowania z osobami
wymagającymi pomocy ze strony gminy, w tym wynikające z art. 21 b ustawy o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z 2020 r. poz. 148, 284, 374) wskazano także
w piśmie Nr ZK-I.6333.13.2020 z dnia 23 marca br. – w załączeniu.
W nawiązaniu do powyższego informuję, iż wprowadzony poleceniem z dnia
2 kwietnia br., obowiązek uruchomienia miejsc zbiorowej kwarantanny przez Starostwa
Powiatowe i nie zwalnia gmin z obowiązku realizacji zadań w zakresie opieki i
zapewnienia pomocy potrzebującym mieszkańcom, na zasadach na jakich odbywało się
to do chwili obecnej.
Z informacji, które trafiają do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wynika,
iż pojawiają się przypadki na poziomie gminnym całkowitego przerzucania odpowiedzialności
za opiekę, w tym zapewnienie miejsca do odbycia kwarantanny w miejscu innym niż miejsce
zamieszkania, tylko na powiaty. Jest to niezgodne z zapisami art. 21 b ustawy o zarządzaniu
kryzysowym oraz zapisami ww. poleceń wojewody z dnia 14 marca br. i zapisami polecenia
z dnia 2 kwietnia, wskazującego konieczność zacieśnienia współpracy wszystkich organów
administracji

gminnej

i

powiatowej

oraz

wzajemne

wsparcie

w realizowanych

przedsięwzięciach związanych z organizacją miejsca kwarantanny. Przypominam, iż to
starosta powiatu decyduje o umieszczeniu takiej osoby w miejscu zbiorowej kwarantanny.
Przy podejmowaniu decyzji bierze się pod uwagę sytuację danej osoby po przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego, ale także co jest logicznym możliwości gminy w tym zakresie.
Zadania wykonywanie przez powiat mają charakter ponad gminny polegający na uzupełnianiu
i wspieraniu zadań gmin. Ponadto informuję, iż osoby, które odbywają obecnie kwarantannę
w miejscach wyznaczonych przez gminę, powinny odbyć ją w przedmiotowych lokalizacjach
do końca wskazanego przepisami okresu.
Wojewoda warmińsko – mazurski wydał polecenie uruchomienia miejsc zbiorowej
kwarantanny dla osób zdrowych, z uwagi na mający miejsce rozwój sytuacji
epidemiologicznej i prognozowaną dalszą eskalację zagrożenia oraz działań z niego
wynikających, które w krótkim czasie wyczerpałyby możliwości samorządu szczebla
gminnego do reagowania w zakresie przedmiotowej pomocy osobom tego wymagającym.
W związku z powyższym, jeszcze raz proszę o zacieśnienie współpracy w zakresie
udzielania pomocy Państwa mieszkańcom oraz innym osobom tego wymagającym.
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