
 

 

UCHWAŁA NR XIV/116/2021 

RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 202/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

w sprawie wyznaczenia apteki do pełnienia dyżuru w porze nocnej w dniu 31 grudnia 2021 r.  

na terenie Miasta Kłodzko i Gminy Kłodzko 

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 920 t.j.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się uchwałę Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 202/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie 

wyznaczenia apteki do pełnienia dyżuru w porze nocnej w dniu 31 grudnia 2021 r. na terenie Miasta Kłodzko 

i Gminy Kłodzko. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego: 

Zbigniew Łopusiewicz 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 stycznia 2022 r.

Poz. 192



UCHWAŁA NR 202/2021 
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia apteki do pełnienia dyżuru w porze nocnej w dniu 31 grudnia 2021 r. na terenie 
Miasta Kłodzko i Gminy Kłodzko 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 42 ust. 2-4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. 
2020.920 t.j.) oraz art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz.U. 2021.974 
t.j.),Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia w dniu 31 grudnia 2021 r. bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Kłodzko i gminy 
Kłodzko w zakresie dostępu do leków będących w zasobach aptek, wyznacza się aptekę "Nova" położoną 
w Kłodzku przy ul. Harcerzy 1 do pełnienia dyżuru w porze nocnej w dniu 31 grudnia 2021 r. od godziny 19:00 
do godziny 8:00 dnia następnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kłodzkiego przez: 

1) bezzwłoczne lecz nie później niż dnia następnego po podjęciu doręczenie jej wraz z pismem przewodnim 
aptece "Nova" położonej w Kłodzku przy ul. Harcerzy 1 oraz do wiadomości Wojewódzkiego Inspektoratu 
Farmaceutycznego, Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej i wszystkich aptek funkcjonujących na terenie miasta 
Kłodzko i gminy Kłodzko, burmistrzom gmin z terenu powiatu kłodzkiego oraz starostom powiatu 
nyskiego, powiatu ząbkowickiego, powiatu dzierżoniowskiego, powiatu wałbrzyskiego. 

2) przedłożenie niniejszej uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego celem zatwierdzenia jej 
przez Radę Powiatu Kłodzkiego na najbliższej sesji poprzez głosowanie. 

§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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