
UCHWAŁA NR 251/XXXIX/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

wrzesińskiego w 2018 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) uchwala 

się, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego 
w 2018 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Uzasadnienie do uchwały nr 251/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

Promocja i ochrona zdrowia jest zadaniem publicznym o charakterze ponadgminnym, 

wykonywanym przez powiat. Do zadań Rady Powiatu (zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. Prawa farmaceutycznego) należy określenie w drodze uchwały rozkładu 

godzin pracy aptek na danym terenie po zaciągnięciu opinii wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb 

ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta 

i inne dni wolne od pracy.

Na terenie powiatu wrzesińskiego całodobowy dostęp do leków przez wszystkie dni 

w roku mieszkańcom zapewni Apteka Prima mieszcząca się przy ul. Chrobrego 10 

we Wrześni.

Projekt rozkładu godzin pracy aptek działających na terenie powiatu wrzesińskiego 

został zaopiniowany (pozytywnie) zarówno przez burmistrzów i wójta z gmin powiatu 

wrzesińskiego oraz przez samorząd aptekarski.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


