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Druk nr 393

UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2018

Rady Powiatu w Lubaczowie

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających
na terenie powiatu lubaczowskiego od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 995), art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów z terenu powiatu
lubaczowskiego oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
Rada Powiatu w Lubaczowie uchwala, co następuje:

§ 1 .

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubaczowskiego od 1 lipca
2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 .

Ustala się rozkład dyżurów aptek na terenie Miasta Lubaczowa w porze nocnej, niedziele, święta
i inne dni wolne od pracy od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 3 .

Informacja dotycząca godzin pracy danej apteki oraz dyżurów aptek na terenie Miasta Lubaczowa
w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy oraz wszelkie zmiany z tym związane
należy umieszczać w każdej aptece w miejscu widocznym dla klientów.

§ 4 .

Traci moc uchwała nr XXXI/190/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu
lubaczowskiego w 2018 r.

§ 5 .

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6 .

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Powiatu.
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§ 7 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
mgr Jadwiga Pałczyńska
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