
 

 

                                                                                                                                      

 

Uchwała Nr XLI/321/2009 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 16 grudnia 2009 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/280/2009  Rady Miejskiej w Karczewie z 

dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew 

Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w 

Karczewie na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców i osób 

zapisanych do przychodni powyżej 65 roku życia oraz z grupy ryzyka i o niskich 

dochodach w ramach promocji zdrowia. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 

ust. 5 i art. 55 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach 

opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Miejska w Karczewie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się zapis § 1 ust 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

„Udziela się dotacji z budżetu Gminy Karczew na 2009 rok Samodzielnemu Publicznemu 

Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na zakup szczepionek przeciw 

grypie dla mieszkańców i osób zapisanych do przychodni powyżej 65 roku życia oraz z grupy 

ryzyka i o niskich dochodach, a także dla nauczycieli, pracowników administracyjnych 

instytucji publicznych oraz wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Karczew w ramach 

promocji zdrowia w kwocie 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych). 

  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady Miejskiej w Karczewie 

        mgr Danuta Żelazko 

 

 



 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Ze względu na fakt,  iż po zaszczepieniu wszystkich chętnych osób  powyżej 65 roku życia 

pozostały szczepionki na wniosek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego Rady Miejskiej postanawia się poszerzyć grupę osób mogących się 

zaszczepić o   nauczycieli, pracowników administracyjnych instytucji publicznych oraz 

wszystkich chętnych mieszkańców gminy Karczew. 


