UCHWAŁA NR PR.0007.168.2014
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 25 wrze śnia 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwa ły Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie okre ślenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodost ępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
na rok 2013 w brzmieniu ustalonym Uchwal ą Nr PR.0007.116.2014 Rady Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11, art. 42 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.595 z pó źn. zm .) w związku z
art. 94 ust. l i 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271 z późn. zm .), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta, właściwej okręgowej rady aptekarskiej oraz po
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarz ądowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego
NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:
§ 1. Dokonać zmiany w załączniku - wykaz aptek ogólnodost ępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
do Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie okre ślenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodost ępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013 w brzmieniu ustalonym
Uchwałą Nr PR.0007.116.2014 Rady Miasta Ruda Śląska w pozycjach:
Lp.

Godziny pracy
Nazwa i adres apteki

30.

Apteka °Wicina Sanitatis
ul. Wyzwolenia 10
41-707 Ruda Śląska
43. Apteka Bracka
ul. OMP 14
41-707 Ruda Śląska

Telefon

poniedzialekpiątek

sobota

niedziela
i święta

(32) 242-88-33

8.00-16.00

8.30-13.00

nieczynna

503-106-702

7.00-21.00

8.00-18.00

9.00-17.00

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia
2012 r. w sprawie okre ślenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Ś ląska
na rok 2013 pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzy ć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej og łoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ś ląskiego.

zący Rady
da ś ląska
'Lep

osław Wieszo łek
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.
U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z pó źn. zm .) rozkład godzin pracy aptek ogólnodost ępnych powinien by ć
dostosowany do potrzeb ludno ści i zapewnia ć dostępność świadcze ń również w porze nocnej, w niedziel ę,
świ ęta i inne dni wolne od pracy. Rozk ład godzin pracy aptek ogólnodost ępnych na danym terenie okre śla,
w drodze uchwały, rada powiatu, po zasi ęgni ęciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin
z terenu powiatu i samorz ądu aptekarskiego.
Zmiany w przedmiotowej uchwale dotycz ą :
- skrócenia godzin urz ędowania Apteki „Officina Sanitatis" przy ul. Wyzwolenia 10 w Rudzie

Śląskiej od

poniedziałku do pi ątku z 8°°-18°° na 8°°-16°° a w sobot ę z 8°°-13°° na 8 3 °-13°°. W zwi ązku z powyższym,
dostępność do realizacji recept oraz pozosta łych zakupów leków, suplementów diety, opatrunków oraz
pozostałego asortymentu nie zostanie zak łócona poniewa ż pozostałe apteki w dzielnicy Koch łowice czynne s ą
do godziny 20°°,
- ustalenia godzin urz ędowania nowo powsta łej Apteki Brackiej ul. Oddzia ł Młodzieży Powsta ńczej 14 w Rudzie
Śląskiej (pn - pt: 7°°-21°°, sob: 8°°-18°°, nd: 9°°-17°°).
W zwi ązku z powyższym podj ęcie niniejszej uchwa ły uznaje si ę za zasadne.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pó źn. zm.) uchwały rady gminy zapadaj ą zwykłą wi ększości ą głosów w obecności
co najmniej polowy ustawowego skladu rady, w g łosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Za
alcista
•
Pttyd

Anna

Id: 8AE837B2-6813-4E6D-8CAB-65ADA61851F9. Projekt

teczko

Strona 1

