
Uchwała Nr 334/2013 

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego 

z dnia 23 stycznia 2013 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2013 
na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego 

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz§ l uchwały Nr XLIX/338/10 
Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 października 20 l O r. w sprawie szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pożytku publicznego projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. 
Woj. Pod. 117 poz. 2221), Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwala, co następuje: 

§1 

l. Postanawia się przeprowadzić konsultacje, w których mogą wziąć udział organizacje 
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu 
krośnieńskiego, mające wpisaną w działalności statutowej: promocję i ochronę zdrowia, 
przeciwdziałanie patologiom społecznym, bezpieczeństwo i porządek publiczny, pomoc 
społeczną oraz wspieranie osób niepełnosprawnych. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2013 na 
obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego stanowiący załącznik nr l do niniejszej 
uchwały. 

3. Konsultacje, o których mowa w ust. l, przeprowadzone zostaną przez Wydział 
Oświaty i Spraw Społecznych w terminie od dnia 24 stycznia 2013 r. do dnia 
30 stycznia 2013 r. włącznie. 

4. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zgłaszanie uwag i opinii 
drogą elektroniczną w formie ankiety stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały. 
Ankietę należy przesłać na adresemail:oswiata@powiat.krosno.pl 

§2 

Wzór ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

ST Aa!9ff A 

l anrusł51ak 



llCHWAł,A NR ................... . 
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 

z dnia ..... „„ ....... „„ 20 n r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin prac~· aptek ogólnodostę1)nych w roku 2013 na obs;rd·uze dzialirnia 
Powiatu Krośnieńskiego 

1'-l;1 podsta\.v!r: art l 2 pkl l l ustawy z dnia 5 ucrwca 1998 r. o samor1:1dzic powialnwym (Dl. li. / 200 I r. 
~r 1.+.::. poz. 159.2 .t.r: z1rL) oraz art. 94 ust. l i 2 ustawy L dnia 6 \\TZcśnia 200 l r. Pnmu forn1an:u!yunc 1 D1. 
! •. / 2008r. Nr ·15. poz. 271 ze zm.). po /.asii;gniyciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu po\\ iaft, 
l\n1śrne1ł~l\icgo i Podkarpackkj OkręgmH:j Izby /\ptekarskićj w łV:cszmvic. Rada Powiaiu K1w;nicfr.;k 
m:hw:t!a. co następuje: 

§ L Uslnla się rozkład gudzin pracy aptek ogó!nodosv;pnych na ::w 13 nik.. zlokali1J.n\anych na terenie: 
krnśnictiskicgo zgodnie z za!ącznikiem do udmaly. 

* 2. Staly, t:alodobowy dyżur pdni aptd;a ogólnodost.;pna przy ul. Wc~jska Polskit:gn 4 ł \V Kni~nic. 
§ J. I :chwała wchodzi w 7ycic pn upływie I 4 dni od dnia ogfoszcnia w Dzienniku !. lr1;;dowym ód1hva Podkarpackiego. 



Zał<łcznik do Uchwały Nr .„.„„.„ ..... „ .. 

Rady Powiatu Krośnict'lskiegn 

z dnia ...... „ .. „ ........ 2013 r. 

Rozkład godzin pracy aJltek ogólnodostępnych na terenie powiatu krośnieńskiego w 20 I J roku 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 334/2013 
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego 

z dnia 23 stycznia 2013 roku 

Ankieta społecznych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych w roku 2013 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego 

Lp. Zapis w projekcie, do którego Sugerowana zmiana (konkretna 
Uzasadnienie zgłaszane są uwagi propozycja nowego brzmienia) 

Podmiot 
zgłaszający Adres Nr telefonu 

Adres poczty Imię i nazwisko 
propozycje elektronicznej osoby kontaktowej 

Data wypełnienia 

Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2013 roku na adres e-mail oswiata@powiat.krosno.pl 



OGŁOSZENIE 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 334/2013 
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego 
z dnia 23 stycznia 2013 roku 

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2013 na obszarze działania Powiatu 
Krośnieńskiego 

1. Przedmiot konsultacji: 

projekt uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2013 na obszarze działania 
Powiatu Krośnieńskiego 

2. Forma konsultacji: 

zgłaszanie uwag i opinii w formie ankiety na adresemail:oswiata@powiat.krosno.pl 

3. Termin konsultacji: 

Od dnia 24 stycznia 2013 roku do dnia 30 stycznia 2013 roku. 

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Krośnie Tel. 13 43 75 800. 

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach wszystkie organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych w roku 2013 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego. 

Załączniki do pobrania: 

• Projekt uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2013 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego. 
• Ankieta konsultacji. 




