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UCHWAŁA NR 0150/........../…....../2009
RADY MIASTA TYCHY
z dnia ………grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy
w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2010 roku.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 94 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533
z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję
Porządku Publicznego i Zdrowia
Rada Miasta Tychy uchwala:

§1
Ustalić rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej,
niedziele, święta i dni
wolne
od
pracy
w 2010
roku, obowiązujący
od
1 stycznia 2010 r. do 2 stycznia 2011 r. w treści stanowiącej załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§2
W sytuacjach wyjątkowych związanych z potrzebami miasta i mieszkańców mogą być
wytypowane do pełnienia dyŜurów inne apteki funkcjonujące w mieście.
§3
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta.
§4
Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa śląskiego.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od opublikowania w dzienniku urzędowym
województwa śląskiego.
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Uzasadnienie:
(Uchwała Nr 0150/........../………/09)

Członek Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej Reprezentujący Tychy Pani Danuta Wyczesany
przedłoŜyła uzgodniony ze wszystkimi właścicielami aptek, plan dyŜurów aptek w Mieście
Tychy w 2010 roku.
W roku 2010 w święta oraz w godzinach nocnych w niedziele i dni wolne od pracy
dyŜury pełnić będą dwie apteki równocześnie: jedna zgodnie z ustalonym grafikiem
oraz druga czynna całodobowo.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym
terenie ustala w drodze uchwały rada powiatu po zasięgnięciu opinii samorządu
aptekarskiego.
Wobec powyŜszego wymagane jest podjęcie przez Radę Miasta Tychy uchwały,
ustalającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej,
niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2010 roku.

Numer nadany przez DUR:
Opracował:

Wanda Domagała

.................................................................
(data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:

............................................................
Projekt uchwały kieruję na:

................................................................
(data, podpis i pieczątka kierownika wydziału)
Sprawdził pod względem prawnym:
................................................................
(data, podpis i pieczątka radcy prawnego)
Zatwierdził:

..................................................................
(data, podpis i pieczątka Zastępcy Prezydenta/
Skarbnika Miasta/Sekretarza Miasta)
Kieruję do Przewodniczącego Rada Miasta
Tychy celem przedłoŜenia pod obrady.

.....................................................................
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)
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…………………………………………….
(data, ,podpis i pieczątka Przewodniczącego
Rady Miasta Tychy)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za
realizację uchwały:
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Rozdzielnik:
1. Wydział
Spraw
Społecznych
i
Zdrowia,
2. Właściciele aptek w Tychach
3. Wojewoda Śląski w Katowicach,
4. Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach,
5. Wydział Radców Prawnych wm.,
6. Wydział Obsługi Rady Miasta wm.

