Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia

2016 r.

DRUK NR ą

w sprawie zmiany Uchwa ły Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Ślą ska z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodost ępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.58.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11, art. 42 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz ądzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z pó źn. zm.) w związku
z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 wrze ś nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271 z późn. zm.), po zasi ęgnię ciu opinii Prezydenta Miasta, w łaściwej okrę gowej rady aptekarskiej oraz po
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarz ądowymi i podmiotami prowadz ącymi działalność pożytku
publicznego
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda śląska
uchwala:
§ 1. Dokonać zmiany w załączniku do Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
22 stycznia 2015 r. w sprawie okre ślenia rozkł adu godzin pracy aptek ogólnodost ępnych na terenie Miasta Ruda
Śląska w wykazie aptek ogólnodost ępnych na terenie Miasta Ruda Śląska poprzez:
1. Wykre ś lenie w pozycji nr 1 "Euro - Apteki" i wpisanie w jej miejsce:

Lp.

Nazwa i adres apteki

1.

Apteka Dr. Max
ul. 1 Maja 370 a
41-700 Ruda Ś ląska

Telefon

poniedziałekpiątek

(32) 243-01-66

9.00-21.00

Godziny pracy
sobota

9.00-21.00

niedziela
i święta
10.00-18.00

2. Wykreś lenie w pozycji nr 45 Apteki "Nowa Farmacja" i wpisanie w jej pozycji:

Lp.

Nazwa i adres apteki

45.

Apteka NOVA SIECIOWA
ul. Różyckiego 30
41-710 Ruda Śląska

Telefon

poniedziałekpiątek

(32) 445-09-99

8.00-20.00

Godziny pracy
sobota

7.00-14.00

niedziela
i święta
nieczynna

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwa ł a Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie okre ślenia rozkł adu godzin pracy aptek ogólnodost ępnych na terenie Miasta Ruda Ś ląska pozostaje bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.
g 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej og łoszenia w Dzienniku Urz ędowym
Województwa Ś ląskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 94 ust. I i 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm .) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być
dostosowany do potrzeb ludno ści i zapewnia ć dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziel ę, święta
i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie okre śla, w drodze
uchwały, rada powiatu, po zasi ęgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu
i samorządu aptekarskiego.
Zmiany w przedmiotowej uchwale dotycz ą:
- likwidacji w pozycji 1 "Euro - Apteki" zlokalizowanej w Rudzie Ś ląskiej przy ul. I Maja 370 a i wpisania w jej
pozycji nowopowstałej Apteki Dr. Max zlokalizowanej w Rudzie Ś ląskiej przy ul. I Maja 370 a (godziny pracy
apteki to: poniedziałek - pi ątek 9.00-21.00, sobota 9.00-21.00, niedziela 10.00-18.00),
- likwidacji w pozycji 45 Apteki "Nowa Farmacja" zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 61 i
wpisania w jej pozycji nowopowstałej Apteki NOVA SIECIOWA zlokalizowanej w Rudzie Ś l ąskiej przy ul.
Różyckiego 30 (godziny pracy apteki to: poniedzia łek - piątek 8.00-20.00, sobota 7.00-14.00, niedziela Apteka
nieczynna),
W związku z powyższym podj ęcie niniejszej uchwały 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 2016 r.,
poz. 446) uchwały rady gminy zapadaj ą zwykłą większością głosów w obecno ści co najmniej polowy ustawowego
składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
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