
 
         

 
 

Uchwała Nr 234/1346/2018      

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 08 listopada 2018 

 

dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w  sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego w 2019 r. 

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432), Zarząd Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego  

w 2019 roku. 

 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie, z dniem podjęcia. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
„projekt” 

 
Uchwała Nr……………………./2018 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia ………………………../2018 

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

 na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r. 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1375, poz. 1515 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Podkarpackiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, Prezydenta Miasta Stalowa Wola, Burmistrza 

Zaklikowa i Wójtów Gmin Powiatu Stalowowolskiego, Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się następujący minimalny rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Stalowowolskiego w 2019 roku: 

 od poniedziałku do piątku od godz. 8 00 do godz. 20 00 

 w soboty od godz. 8 00 do godz. 15 00  

 

§ 2. 

Ustala się Aptekę „Gemini”, mieszczącej się w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 10, Apteką 

pełniącą dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2019 roku, tj. od 7 stycznia 2019 roku 

do 5 stycznia 2020 roku. 

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 4. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia 7 stycznia 

2019 roku. 

 

Zaakceptowano: 

Tomasz Wosk – Naczelnik Wydziału PKZ 

Aleksander Szczęch – radca prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Na podstawie  art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo 

farmaceutyczne  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1375, poz. 1515 z późn. zm.) wnoszę o podjęcie 

Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 roku.  

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo 

farmaceutyczne  rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa 

w drodze uchwały, rada powiatu,  po zasięgnięciu  opinii wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Rozkład ten 

powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń 

również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.  

W roku 2019 w Powiecie Stalowowolskim minimalny rozkład czasu pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego pozostaje ustalony,  jak w latach 

ubiegłych tj.:  od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 20.00 i w soboty od godz. 8.00 

do 15.00. Natomiast Apteka ‘Gemini”, mieszczącą się w Stalowej Woli przy Alejach Jana 

Pawła II 10,  będzie pełniła dyżury całodobowe i zapewniała dostępność świadczeń 

również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Kierownik tej 

Apteki wyraził pisemną zgodę na ich przyjęcie.  Apteka ta od początku 2018 roku posiada 

status apteki całodobowej i jest przygotowana do przyjęcia roli apteki całodobowej na 

terenie Powiatu Stalowowolskiego w kolejnych latach. 

Projekt powyższej Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Podkarpacką 

Okręgową  Izbę  Aptekarską w Rzeszowie,  Prezydenta Miasta Stalowej Woli, Burmistrza 

Zaklikowa oraz Wójtów Gmin Powiatu Stalowowolskiego. 

Mając na względzie powyższe oraz obowiązujące przepisy prawa, podjęcie Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 roku, jest uzasadnione.   

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 


