
Z A R Z A D 
Powiatu Wolominskiego 

Uchwala Nr V^'5//2017 
Zarz^du Powiatu Wotominskiego 

z dnia maja 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu uchwaly Rady Powiatu 
Wolominskiego w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodost^pnych na 
terenie Powiatu Wolominskiego 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z pozn. zm.) oraz § 3 „Zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji spolecznych z mieszkahcami oraz z organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie" 
stanowi^cych zalacznik do uchwaly Nr XI-112/2011 Rady Powiatu Wolominskiego z dnia 26 
pazdziemika 2011 r. w sprawie przyj^cia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
spolecznych z mieszkahcami oraz z organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie" 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 210, poz. 6320), Zarzad Powiatu Wolominskiego uchwala, 
CO nast^puje: 

§ 1 
1. Zarz^dza si^ przeprowadzenie konsultacji spolecznych, ktorych przedmiotem b^dzie 

projekt uchwaly Rady Powiatu Wolominskiego w sprawie ustalenia rozkladu godzin 
pracy aptek ogolnodost^pnych na terenie Powiatu Wolominskiego. 

2. Projekt uchwaly Rady Powiatu Wolominskiego w sprawie ustalenia rozkladu godzin 
pracy aptek ogolnodost^pnych na terenie Powiatu Wolominskiego, stanowi zalqcznik nr 1 
do niniejszej uchwaly. 

§ 2 
1. Termin rozpocz^cia konsultacji: 2 czerwca 2017 r. 
2. Pianowany termin zakonczenia konsultacji: 30 czerwca 2017 r. 
3. Obszar, na terenie ktorego realizowane b^d^ konsultacje: teren Powiatu Wolominskiego. 
4. Formy, w ktorych realizowane b^d^ konsultacje: 

1) opublikowanie na stronach intemetowych www.powiat-wolominski.pl. oraz na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl: 
informacji o przyst^pieniu do konsultacji zawieraj^cej zaproszenie do udzialu 
w konsultacj ach, informacje zawarte w uchwale Zarz^du Powiatu, udost^pnienie 
dokumentu poddanego konsultacj om; 

2) przekazanie informacji o piano wanych konsultacj ach Radnym Powiatu 
Wolominskiego; 

3) przekazanie projektu uchwaly do zaopiniowania przez gminy Powiatu 
Wolominskiego; 

4) przekazanie projektu uchwaly do zaopiniowania przez Okr^gow^ Izb^ Aptekarsk^ 
w Warszawie; 

5) listy mailingowe do zainteresowanych podmiotow; 
6) narz^dzia komunikacji pisemnej - umozliwienie przedstawienia wnioskow, opinii, 

uwag, propozycji oraz pytah na Formularzu konsultacji. 

§ 3 
1. Uwagi do projektu uchwaly Rady Powiatu Wolominskiego mozna zglaszac: 

1) za posrednictwem intemetu: woz(S)powiat-wolominski.pl. 
2) faksem: (22) 776-50-93, 



3) poczt^ na adres: Starostwo Powiatowe w Wolominie 
Wydzial Ochrony Zdrowia i Polityki Spolecznej 
ul. Pr^dzynskiego 3, 05-200 Wolomin, 

4) osobiscie w siedzibie Starostwa, pokoj nr 03, tel. (22) 787-43-03 wew. 142. 
wykorzystuj^c Formularz zglaszania uwag, stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaly. 
2. Stosowanie Formularza konsultacji, o ktorym mowa w ust. 1, jest obligatoryjne. 

§ 4 
1. Kalendarz czynnosci zwi^zanych z przeprowadzeniem konsultacji spolecznych stanowi 

zalacznik nr 3 do niniejszej uchwaly. 
2. Wnioski, opinie, uwagi, propozycje oraz pytania w sprawie projektu uchwaly w sprawie 

ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodost^pnych na terenie Powiatu 
Wolominskiego zgloszone po terminie podanym w Kalendarzu czynnosci, o ktorym 
mowa w ust. 1, nie b^d^ brane pod uwag^. 

§ 5 
Wykonanie uchwaly powierza si? Naczelnikowi Wydzialu Ochrony Zdrowia i Polityki 
Spolecznej. 

§ 6 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 


