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w sprawie wyrażenia zgody na indywidualny czaspracy apteki

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 iz 2017 r. poz. 730) i$ 3 pkt l uchwały
nr XXVl1/214/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego (Dz. Urz.
Woj. Maz. poz. 11139), uchwala co następuje:

g 1. Wyraża się zgodę na indywidualny czas pracy apteki pod nazwą ,,Apteka s.c. Irena
Kosydar i l(azimierz Kosydar", z siedzibą w Piastowie przy ul. Dworcowej 1, w okresie
od l czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
$2.Nadzór
Pruszkowskiego

nad realizaqą uchwały
Pani Ewie Borodzicz.

powierza

się

Członkowi

Zarządu

g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołoś

2. Krzysztof Rymuza

3. Ewa Borodzicz

4. Mirosław

Chmielewski

5. Zdzisław Brzeziński
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Uzasadnienie
Uchwałą nr XLl1/408/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 paździemika 2014 r.
wsprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Pruszkowskiego, Rada Powiatu Pruszkowskiegoustaliła następujący rozkład godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego:
w dni od poniedziałku do piątku -- od godziny 8:00 do godziny 20:00,
-

w soboty - od godziny 9:00 do godziny 13:00.

Ponadto upoważniła Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
dotyczących indywidualnego czasu pracy aptek.

do rozpatrywania

wniosków

Prowadzącyaptekę pod nazwą ,,Apteka s.c. irena Kosydar i Kazimierz Kosydar", z siedzibą
w Piastowie przy ul. Dworcowej 1, zwrócili się z wnioskiem o ograniczenieczasu pracy
w okresie od l czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., uzasadniając prośbę koniecznością
wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników apteki. We wnioskowanym
okresie apteka będzie pracować w godzinach od 10.00 do 18.00. Ponadto apteka zobowiązała
się do pełnienia dyżurów wyznaczonych zgodnie z przyjętym harmonogramem na 2017 rok
w wyżej wymienionym okresie.

Najbliższa apteka z siedzibą w Piastowie, przy ul. Harcerskie 16, pracować będzie w pełnym
zakresie czasowym, wyznaczonym uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego. W pobliżu
znajdują się następujące apteki:
1) Apteka ,,Panaceum"przy ul. Tysiąclecia 2a,
2) Apteka ,,MEDIQ'' przy ul. Tysiąclecia 7 (TESCO).
Nieprzerwana dostępność leków dla pacjentów z terenu Piastowa zostanie zatem zapewniona.
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Zarządu ł'oXviatu Pruszkowskiego
z dnia . 6:?ś?ś.. . riP3,f€<4{śk.......
2017 r.

w sprawie porozumienia dotyczącego udzielenia Gminie Miastu Piastów prawa
do dysponowania nieruchomościami na celebudowlane w celu realizacji projektu
pn.: Budowa parkingów ,,Parkuj i Jedź" w mieściePruszków, mieściePiastów
oraz w gminie Michałowice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego }v ramach
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020+

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 iz 2017 r. poz. 730) uchwalasię, co następuje:

g 1. Przyjmuje się projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczący udzielenia
Gminie Miastu Piastów prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w celu
realizacji projektu pn.: Budowa parkingów ,,Parkul i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów
oraz w gminie

Michałowice

na terenie

Warszawskiego

Obszaru

Funkcjonalnego

w ramach

instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020+, w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

g 2. Nadzór nad realizaqą uchwały powierza się Członkowi Zarządu Panu Mirosławowi
Chmielewskiemu.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rym
6

Ewa Borodzicz

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński
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UZASADNIENIE
Do uchwały nr./8?//7q6ą

2017

P:wlatłlij2.yszkowski:EIŁ,/;?crs.
zzarządu

W związku z

planowaną realizacją projektu pn.: Budowa

parkingów ,,Parkuj i Jedź'' w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz

w gminie Michałowice", koniecznejest wyrażenie zgody Zarządu
Powiatu na podpisanie porozumienia dotyczącego udostępnienia przez

Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej ul. Warszawskiej
w Piastowie (dz. nr ew.1/2 i 1/13 obręb 4) oraz pasa drogowego
położonegoprzy ul. Hallera w Piastowie(dz. nr ew. 17/6 i 17/7obręb 4)
w celu wykonania przedmiotowych prac.

Porozumienie nie powoduje skutków finansowych dla Powiatu
Pruszkowskiego.

