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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY MIERZĘCICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/181/2020 Rady Gminy Mierzęcice 
z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 

Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 
Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) 

Rada Gminy Mierzęcice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XX/181/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 
25 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o  wolontariacie na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 7. pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ochrona i promocja zdrowia. 

Zadanie: 

1) „Szczepienia profilaktyczne” – kwota 35.000,00 zł. 

2) „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych" - kwota 10.000,00zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F58D0D74-90BC-41AA-9747-1297C87B0CF4. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Uchwałą Nr XX/180/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 listopada 2020r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok

2021, określono priorytetowe zadania publiczne na rok 2021 oraz wysokość

środków planowanych na ich realizację. Jednym z zadań w zakresie ochrony

i promocji zdrowia były – „Szczepienia profilaktyczne dla Seniorów 60+”.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i priorytetowe bezpłatne

szczepienia przeciwko COVID-19 trudno określić czy zawężona grupa osób 60+

będzie zainteresowana dodatkowymi szczepieniami. W celu efektywnego

zrealizowania zadania wykreślono określenie kręgu osób do których skierowane

byłyby szczepienia.
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