
UCHWAŁA NR XLII/354/10

RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
 ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostyńskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
 (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z
 dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271
 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii wójtów/burmistrzów gmin z terenu powiatu gostyńskiego i
 samorządu aptekarskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się ramowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Gostyńskim,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Apteki pełnią dyżury w porze nocnej, święta i inne dni wolne od pracy, zgodnie z harmonogra
mem ustalonym przez przedstawiciela Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w następujących
 godzinach:

1) w porze nocnej w godz. od 2200 do 700,

2) w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w godz. od 900 do 1300.
2. Aktualny harmonogram pełnionych dyżurów jest na bieżąco podawany na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Wszystkie apteki z terenu Powiatu Gostyńskiego są
zobowiązane do zamieszczania w widocznym miejscu w siedzibie apteki informacji o aptece
dyżurującej.
3. Apteka, która z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie może pełnić dyżuru jest zobowiązana
 wskazać aptekę ją zastępującą, poinformować o dokonanej zmianie przedstawiciela Wielkopolskiej
 Okręgowej Izby Aptekarskiej, wszystkie apteki, placówki służby zdrowia i Starostwo Powiatowe w
 Gostyniu.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXV/287/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2009r. w
 sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostyńskiego
 oraz uchwała Nr XXXVII/310/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie
 zmiany uchwały Nr XXXV/287/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie
 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostyńskiego.



§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym
 Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Robert Marcinkowski


