
    

 Projekt 

 

UCHWAŁA NR ..……/2017 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …………….. 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

wołomińskiego. 

  

Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 814, z późn.zm.) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2142, z późn. zm.),   

po zasięgnięciu opinii gmin Powiatu Wołomińskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej  

w Warszawie, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Traci moc uchwała Nr XXXII.358/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 

2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Wołomińskiego.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

Zarząd Powiatu Wołomińskiego, na postawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), po 

zasięgnięciu opinii gmin z terenu powiatu wołomińskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej  

w Warszawie, przedkłada Radzie Powiatu Wołomińskiego projekt uchwały w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.   

 

Zmiana  rozkładu spowodowana jest likwidacją 4 aptek wpisanych do ustalonego w 2013 r. 

harmonogramu oraz powstaniem nowych aptek na terenie powiatu wołomińskiego. Rozkład 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego po uzgodnieniu  

z Pełnomocnikiem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie został przesłany do  wójtów  

i burmistrzów gmin powiatu wołomińskiego, którzy zaopiniowali pozytywnie propozycję 

godzin pracy aptek na terenie swoich gmin.  

 

Zarząd Powiatu Wołomińskiego, zgodnie z postanowieniami ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Nr XI-112/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie”, ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu 

uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego. Konsultacje odbyły się  w okresie od  

2 do 30 czerwca 2017 r. Wyniki przeprowadzonych konsultacji przedstawia „Raport 

podsumowujący konsultacje społeczne.” 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Pełnomocnika Okręgowej Rady 

Aptekarskiej w Warszawie oraz uzyskał pozytywną opinię wszystkich gmin powiatu 

wołomińskiego. Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego  

jest dostosowany do potrzeb ludności i zapewnia dostępność do świadczeń również w porze 

nocnej oraz w niedzielę i święta.  

 

 

 

 

 

     

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=12768
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