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SZCZEPIĆ SIĘ? - może warto? TAK na pewno warto!
SZCZEPIĆ SIĘ? - może warto? TAK na pewno warto!
Rząd ogłosił dwa konkursy dla samorządów dotyczące szczepień
przeciw COVID-19
Pierwszy konkurs „Gmina na Medal #SzczepimySię”
#SzczepmyŚię

"100 tysięcy złotych dla pierwszych pięciuset gmin w Polsce,
których poziom wyszczepienia mieszkańców przekroczy 67
procent". W tym konkursie nie ma znaczenia wielkość ani położenie
gminy. Czas na zdobycie nagrody jest do 31 grudnia 2021 roku,
chyba że pięćset gmin osiągnie taki wskaźnik wcześniej.
Drugi konkurs „Najbardziej Odporna Gmina”
Gminy zostały podzielone na trzy kategorie: do 30 tys.
mieszkańców, od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców oraz powyżej 100
tys. mieszkańców. Nagrody trafią, w każdej kategorii do gmin z
najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców.
Pierwszą kategorię, do której należy Gmina Chmielnik "Małe gminy"
podzielono na 49 regionów (byłych województw). Zwycięzca w
każdym regionie - czyli 49 gmin - otrzyma 1 mln zł.
W ramach tego konkursu jest także szczególna nagroda dla
Najbardziej Odpornej Gminy w Polsce. To 2 mln złotych dla gminy z
najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców".
Warunkiem przyznania nagrody jest minimum 50 proc.
zaszczepionych mieszkańców. Konkurs ten trwać będzie do 31
października 2021 roku.
Te konkursy to szansa pozyskania dodatkowych środków do budżetu
gminy. Tym razem ich wynik jest całkowicie w rękach mieszkańców
naszej „Małej Ojczyzny”, te środki to nie dobry projekt, skuteczny
wójt czy kompetentny urzędnik. Tylko indywidualne decyzje
mieszkańców – TAK SZCZEPIĘ SIĘ, mogą zdecydować o
dodatkowych pieniądzach, za które powstanie np. nowa droga,
oświetlenie czy chodnik.
Na dzień dzisiejszy Gmina Chmielnik to jedynie 1706 osób w pełni
zaszczepionych czyli 24,4% mieszkańców. Daleko nam do
odporności i tego, by można było czuć się w miarę bezpiecznie.
Są gminy w Polsce gdzie procent wyszczepienia mieszkańców na
dzień dzisiejszy wynosi 46%, największy odsetek zaszczepionych na
podkarpaciu to miasto Łańcut 37,6%. Wyniki można śledzić na
stronie https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking .
Obyśmy przy kolejnej fali pandemii nie patrzyli z zazdrością w
stronę liderów tego rankingu. Powinniśmy działać już teraz i nie
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odkładać szczepienia na później.
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