
 PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzeniu Nr …. z dnia ………………..r. 

 

 

Uchwała Nr …………/…………/2014 

Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia …………………………… 2014 roku 

 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w 
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 
 
 
 
Na podstawie  art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o  samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) po zaciągnięciu opinii Wójtów, 
Burmistrzów, Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).   
 
 
                                                           uchwala się, co następuje: 

 
 
 § 1. 
W uchwale Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego, wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. Załącznik Nr 1, wymieniony w § 1 uchwały Nr 221/XXII/2013, otrzymuje brzmienie określone w treści 
załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Załącznik Nr 2, wymieniony w § 2 uchwały Nr 221/XXII/2013, otrzymuje brzmienie określone w treści 
załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Załącznik Nr 3, wymieniony w § 3 uchwały Nr 221/XXII/2013, otrzymuje brzmienie określone w treści 
załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 

  
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. 
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 
do projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zmiany uchwały Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu 
w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie powiatu kłobuckiego 
 
 

Zmiana uchwały Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego, związana  

z likwidacją apteki Nasza w Kłobucku ul. Orzeszkowej 7. W związku z tym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), Rada 

Powiatu zobowiązana jest do określenia rozkładu godzin pracy aptek zapewniając dostępność do świadczeń 

farmaceutycznych równieŜ w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy. Zgodnie z projektem 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 

roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego, 

apteki działające w miastach: Kłobuck i Krzepice – poza określonym rozkładem godzin pracy będą pełniły 

dyŜury w celu zabezpieczenie dostępności do świadczeń farmaceutycznych równieŜ w porze nocnej,  

w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.  

Niniejszy projekt zmiany uchwały Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia  

12 września 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

kłobuckiego poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje ogłoszone przez 

Zarząd Powiatu, zgodnie z uchwałą Nr 857/2014 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2014 roku, 

przeprowadzone zostały w dniach 22 kwietnia 2014 roku do 1 maja 2014 roku. Poprzedzone zostały informacją 

o konsultacjach /5 dni przed ich rozpoczęciem/, zamieszczoną na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń oraz 

BIP-ie Starostwa Powiatowego w Kłobucku. W wyniku konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego nie wpłynęły Ŝadne uwagi od 

organizacjami pozarządowymi.  

Projekt zmian uchwały Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego został 

pozytywnie zaopiniowany przez wójtów, burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz przez samorząd aptekarski.  

W związku z powyŜszym podjęcie przez Radę Powiatu zmiany uchwały w proponowanym brzmieniu jest 

zasadne. 


