
 

UCHWAŁA NR            /2022  

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  

z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu 

Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Wołomińskiego 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 3 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiących załącznik do uchwały nr  

XIX-211/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Zasad i 

trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu 

Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Wołomińskiego. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego  

2. Cel konsultacji: pozyskanie opinii, uwag i propozycji do projektu dokumentu, o którym mowa w 

ust. 1.  

3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 sierpnia 2022 r. 

4. Planowany termin zakończenia konsultacji: 14 października 2022 r. 

5. Obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: teren Powiatu Wołomińskiego. 

6. Formy, w których realizowane będą konsultacje: 

1) narzędzia komunikacji elektronicznej poprzez zamieszczenie ogłoszenia w sprawie 

konsultacji oraz projektu dokumentu poddanego konsultacjom:  

a) na stronie internetowej https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski,  

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołomińskiego,  

c) oraz dodatkowo na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa,  

2) listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów; 

3) narzędzia komunikacji pisemnej – umożliwienie przedstawiania opinii, uwag, pytań, 

komentarzy oraz propozycji na specjalnie do tego przygotowanym Formularzu konsultacji; 

4) przekazanie informacji w sprawie konsultacji oraz projektu dokumentu poddanego 

konsultacjom: 

a) radnym powiatu wołomińskiego,  

b) Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim, 

c) do urzędów gmin  na terenie powiatu wołomińskiego, 

7. Osoba upoważniona do przeprowadzenia konsultacji oraz do udzielania informacji o 

przedmiocie i przebiegu konsultacji: Katarzyna Mazur 

 

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski


 

 

 

§ 3 

1. Uwagi, pytania, komentarze oraz propozycje w sprawie projektu dokumentu, o którym mowa  

w § 1 można zgłaszać, wykorzystując Formularz zgłaszania uwag, stanowiący załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały, w następujący sposób: 

1) pocztą elektroniczną na adres: woz@powiat-wolominski.pl  

2) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki 

Społecznej ul. Prądzyńskiego 1, 05-200 Wołomin, 

3) osobiście: w siedzibie Starostwa, pokój nr  03, tel. (22) 346-11-42. 

2. Stosowanie Formularza konsultacji, o którym mowa w ust. 1, jest obligatoryjne  

 

§ 4 

1. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Wnioski, opinie, uwagi, propozycje oraz pytania w sprawie projektu dokumentu poddanego 

konsultacjom zgłoszone po terminie podanym w Kalendarzu czynności, o którym mowa w ust. 

1, nie będą brane pod uwagę. 

 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 

W związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1977, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, który 

powinien być dostosowany do potrzeb ludności. Po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z 

terenu Powiatu Wołomińskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie projekt powinien 

zostać poddany konsultacjom społecznym aby umożliwić mieszkańcom powiatu wyrażenie zdania na 

temat proponowanego harmonogramu.  


