
Informacja o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27.11.2015r w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych   

na terenie Powiatu Myszkowskiego. 

 

Zarząd Powiatu w Myszkowie zaprasza zainteresowane organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, do zapoznania się z projektem i zgłaszania propozycji zmian do 

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w 

Myszkowie z dnia 27.11.2015r w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Myszkowskiego. 

Projekt uchwały i formularz propozycji zmian dostępny jest na stronie internetowej 

Powiatu Myszkowskiego: www.powiatmyszkowski.pl, w zakładce „Konsultacje z 

organizacjami pozarządowymi” 

Ewentualne propozycje zmian proszę przekazywać:  

- pocztą elektroniczną  na adres: es@powiatmyszkowski.pl podając w temacie   

 „projekt uchwały w sprawie aptek” 

- faksem na numer: 34/315-91-60 

- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Wydział Edukacji, Zdrowia i   

  Spraw Społecznych, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków 

- bezpośrednio do Wydziału Edukacji, Zdrowia i  Spraw Społecznych, pok. 510,   

   V piętro. 

 

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 

12  kwietnia  2016 roku. 

 

 

Załączniki: 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w 

Myszkowie z dnia 27.11.2015r w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Myszkowskiego wraz z 

załącznikami. 

2. Formularz propozycji zmian do projektu. 

http://www.powiatmyszkowski.pl/
mailto:es@powiatmyszkowski.pl


Formularz propozycji zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 

27.11.2015r w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Myszkowskiego. 

 

Dane podmiotu zgłaszającego propozycje 
 
Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi/ funkcja zgłaszającego w organizacji pozarządowej 
 
 

Dane teleadresowe organizacji ( adres do korespondencji, telefon, e-mail ) 
 
 

Propozycje zmian do projektu przedmiotowej uchwały 

Nr załącznika do 
projektu uchwały 

 

Proponowany zapis Uzasadnienie 
dokonania zmiany 

Załącznik Nr 1 określający 
rozkład godzi pracy aptek 
 
 
(proszę wskazać punkt w 
tabeli do której odnosi się 
zmiana ) 
 

  

Załącznik Nr 2 określający 
plan dyżurów nocnych na  
2016 rok  
 
(proszę wskazać termin 
dyżuru do którego odnosi 
się zmiana) 
 

  

Data i podpis osoby zgłaszającej propozycje 
 
 

-Dziękujemy- 

 

 

 

 



Uchwała Nr …/…/2016 

Rady Powiatu w Myszkowie 

z dnia … kwietnia 2016 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia   27 

listopada 2015 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego. 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym ( tekst jednolity Dz.U z 2015 roku, poz. 1445 z późn.zm.) oraz  

art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2008 roku, Nr 45, poz. 271 z późn. zm. ), po zasięgnięciu  opinii 

Wójtów, Burmistrzów Gmin z terenu Powiatu Myszkowskiego i Częstochowskiej Okręgowej 

Izby Aptekarskiej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r , poz. 239) Rada Powiatu w 

Myszkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 

listopada 2015 roku: 

 

1) skreśla się dotychczasowy pkt  25, 

 

2) dotychczasowe punkty od  26 do 28 zostają oznaczone jako punkty od 25 do 27.  

 

2.W pozostałym zakresie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w 

Myszkowie z dnia 27 listopada 2015 roku nie ulega zmianie. 



§2 

1.W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 

listopada 2015 roku w „ Harmonogramie dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Myszkowskiego na 2016 rok”, zmienia się w następujących terminach apteki 

pełniące dyżur nocny: 

- 11-13.05.2016 roku- APTEKA OGÓLNODOSTEPNA  

ul. Raczyńskiej 3, 42 – 311 Żarki Letnisko, 

- 26.05.2016 roku w Boże Ciało od 8.00 rano do 21.00 wieczorem  

DOBRA APTEKA ul. Piłsudskiego 66, 42-300 Myszków, 

- 29.06-1.07.2016 roku- APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „CENTRUM” 

ul. Grunwaldzka 8,42 – 311 Żarki Letnisko, 

- 11-13.07.2016r- APTEKA OGÓLNODOSTEPNA  

ul. Raczyńskiej 3, 42 – 311 Żarki Letnisko, 

- 20-22.07.2016r - APTEKA PRYWATNA, ul. Piłsudskiego 5, 

42- 360 Poraj, 

- 15-17.08.2016 roku - APTEKA Prywatna, ul. Górnicza 3,  

42 – 360 Poraj, 

- 28-30.09.2016 roku- APTEKA PRYWATNA, ul. Piłsudskiego 5, 

42- 360 Poraj, 

- 14-16.11.2016 roku- APTEKA Orzeł Sp. J. ul. Górnicza 14, 

42- 360 Poraj, 

- 28-30.12.2016 roku- Apteka Nova Vita Centrum Tanich Leków 

ul. Sobieskiego 20,42-320 Niegowa. 

 

1. W pozostałym zakresie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w 

Myszkowie z dnia 27 listopada 2015 roku nie ulega zmianie. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 


