Gdańsk, dnia 5 października 2020 r.
Posłowie na Sejm RP:
Agnieszka Pomaska
Małgorzata Chmiel
Adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

Szanowny Pan
Dariusz Drelich
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Szanowny Panie Wojewodo!
Niniejszym, działając w oparciu o art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r.
o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. poz. 1799), wnosimy
o umożliwienie w dniu 05 października 2020 r. wstępu do pomieszczeń Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w celu udostępnienia dokumentów, materiałów
i informacji dotyczących przygotowania administracji rządowej działającej na terenie
województwa do przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19.
W szczególności wnosimy o:
1. Udostępnienie wykazu działań podejmowanych w drodze decyzji, postanowień,
zarządzeń lub poleceń wydawanych nadzorowanym lub podległym podmiotom,
jednostkom lub organom w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19 w okresie od 1 września
2020 roku.
2. Wskazania liczby łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów z COVID -19,
z wyszczególnieniem miejsc na intensywnej terapii dla najciężej chorych,
w poszczególnych szpitalach będących w dyspozycji Pana Wojewody.
3. Wskazania liczby hospitalizowanych chorych na COVID-19, z wyszczególnieniem
miejsc na intensywnej terapii dla najciężej chorych. Dane proszę przekazać
w rozbiciu na poszczególne szpitale.

4. Wskazania liczby łóżek szpitalnych, z wyszczególnieniem miejsc na intensywnej
terapii dla najciężej chorych, które znajdują się w rezerwach województwa na
wypadek dalszego rozprzestrzeniania się epidemii koronawisrusa SARS -CoV-2.
Dane proszę podać w rozbiciu na poszczególne szpitale.
5. Wskazania ilości miejsc w poszczególnych izolatoriach będących w dyspozycji
Pana Wojewody waz z poziomem ich zajętości.
6. Wskazania liczby szczepionek przeciwko wirusowi grypy, które od dnia
1 września 2020 r. do dnia wpływu niniejszego pisma trafiły na teren
województwa, z wyszczególnieniem liczby szczepionek, które trafiły do placówek
leczniczych lub aptek oraz liczby szczepionek, które przeznaczono do rezerw,
w tym rezerw materiałowych.
7. Działań podjętych celem wzmocnienia kadrowego i finansowego Wojewódzkiej
i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w województwie pomorskim.
Dane proszę podać w rozbiciu na poszczególne stacje w okresie od 16 marca
do dnia 2 października 2020 roku.
8. Przekazanie

informacji

na

temat

etapu

realizacji

przedsięwzięć

przeprowadzanych w związku przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii
koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także
nakładów finansowych przeznaczonych na wykonanie w/w zadania.
9. Wskazania w jaki sposób zapewniono współdziałanie wszystkich organów
administracji rządowej i samorządowej działających w województwie w zakresie
zapobiegania zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także zapobiegania
skutkom klęski żywiołowej, jaką jest epidemia koronawirusa.
10. Przedstawienia zadań zleconych przez Radę Ministrów oraz Prezesa Rady
Ministrów Panu Wojewodzie w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19.
11. Przedstawienia

wykazu

poleceń,

które

Pan

Wojewoda

wydał

organom

administracji rządowej działającym w województwie, państwowym osobom
prawnym,

organom

samorządu

terytorialnego,

samorządowym

osobom

prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych.
12. Przekazanie listy zakupów dokonanych w celu przeciwdziałania COVID -19
z pominięciem

lub

wyłączeniem

części

przepisów

ustawy

z

dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Wnosimy o wskazanie nazwy towarów lub usług, ceny zakupu oraz osoby lub
nazwy podmiotu, od których nabywano towary lub usługi w w/w trybie.
13. Przekazanie informacji ilu pracownikom Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
zapewniono szczepienia od 1 lipca do końca września br.? Jaki podmiot leczniczy
zaszczepił pracowników?
14. Przekazanie bazy lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych do
obsadzenia oddziałów intensywnej terapii (OIT), którzy mogą być skierowani
decyzjami wojewody do leczenia ofiar epidemii.
15. Przekazanie planów działania w przypadku, gdy liczba osób wymagających leczenia
na OIT przekroczy 50, 100 i 150, wraz ze wskazaniem miejsc i obsady, która może
podjąć od dnia następnego opiekę nad pacjentami.

Z poważaniem,

