
UCHWAŁA NR XXIII/25/2020
RADY GMINY BODZECHÓW

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-
CoV-2 na terenie Gminy Bodzechów.

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), Rada 
Gminy Bodzechów uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Bodzechów zakazuje się organizowania spotkań, 
posiedzeń, zebrań itp. form gromadzenia się ludzi a także odbycia zaplanowanych wcześniej spotkań, posiedzeń, 
zebrań itp. związanych z funkcjonowaniem gminnych jednostek pomocniczych oraz innych podmiotów 
realizujących zadania publiczne na zlecenie Gminy Bodzechów, finansowane lub współfinansowane ze środków 
budżetu Gminy Bodzechów, związane z gromadzeniem się ludzi w tym samym miejscu i czasie. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności: 

1) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzechowie z siedzibą w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, ul. Reja 10, 

2) organy kolegialne jednostek pomocniczych utworzonych przez Gminę Bodzechów, tj. zebrania 
mieszkańców, a także rady sołeckie. 

§ 2. Przepisy porządkowe określone w §1 stosuje się do czasu odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz w drodze 
obwieszczenia, a także zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Bodzechów. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Cisek
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała związana jest z koniecznością podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie 
i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 i choroby wywołanej tym wirusem. W związku 
z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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