UCHWAŁA NR XXXI/331/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z mieszkańcami rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w Nowym Sączu, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb
ludności i zapewniającego dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele,
święta i inne dni wolne od pracy, oraz możliwości aptek i pracujących w nich
farmaceutów
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.,
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 2 i § 6
uchwały Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r., w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Nowego Sącza
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r., Nr 246, poz. 2730 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1
oraz ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r., - Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 499 ze zm.) Rada Miasta, na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Określa się sposób konsultowania z mieszkańcami projektu aktu prawa miejscowego
w zakresie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, dostosowanego do
rzeczywistych potrzeb ludności i zapewniającego dostępność świadczeń w porze nocnej,
w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, oraz możliwości aptek i pracujących w nich
farmaceutów, zwany dalej „konsultacjami”.
2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego
pod obrady Rady Miasta Nowego Sącza, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych, mając na celu uzyskanie opinii i uwag mieszkańców miasta
Nowego Sącza, a także zwiększenie ich aktywności we wspólnocie samorządowej.
3. Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konsultacje w formie zarządzenia, określając
niezbędne dane, o których mowa w § 2. ust. 2.
4. Konsultacje mają charakter ogólnomiejski.
5. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Nowego Sącza.
§ 2. 1. Konsultacje społeczne rozpoczyna się poprzez:
1) umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji oraz projektu konsultowanego aktu
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalach: www.nowysacz.pl i Miejskiej
platformie konsultacji społecznych w Nowym Sączu.
2) wysłania drogą elektroniczną ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji oraz projektu
konsultowanego aktu do Przewodniczących Zarządów Osiedli w Nowym Sączu,
po wydaniu przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza zarządzenia, o którym mowa
w § 1. ust. 3.
2. Ogłoszenie oraz informacja, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać projekt
konsultowanego aktu prawa oraz określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) zakres oraz formę konsultacji,
4) informację o komórce merytorycznej odpowiedzialnej za prowadzenie procedury
konsultacji danego projektu aktu prawa miejscowego.

3. Dyrektor komórki właściwej do ogłoszenia konsultacji, może, w zależności od
potrzeb, zamieścić ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Nowego Sącza.
4. Termin konsultacji, nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 45 dni,
licząc od dnia następnego po opublikowaniu ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji
w BIP Urzędu Miasta Nowego Sącza i na Miejskiej platformie konsultacji społecznych
w Nowym Sączu.
§ 5. 1. Konsultacje odbywają się w formie:
1) konsultacji pisemnych poprzez zamieszczenie stosownego projektu aktu prawa
miejscowego w BIP, na portalu www.nowysacz.pl i Miejskiej platformie konsultacji
społecznych w Nowym Sączu,
2) konsultacji pisemnych poprzez zgłaszanie opinii i uwag, na formularzu do projektu
konsultowanego aktu prawa miejscowego, umieszczonym w BIP, na adres Wydziału
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza ul. Rynek 22,
33-300 Nowy Sącz.
3) konsultacji pisemnych poprzez zgłaszanie opinii i uwag, na formularzu do projektu
konsultowanego aktu prawa miejscowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres wzo@nowysacz.pl poprzez przesłanie zeskanowanego formularza opinii i uwag
z czytelnym podpisem osoby, która je składa,
4) oraz zaprotokołowania zgłoszonych pisemnie opinii i uwag (wymienione w pkt 2 i 3).
2. Przeprowadzenie konsultacji w formach opisanych wyżej jest obligatoryjne.
§ 6. 1. Prezydent Miasta Nowego Sącza przekazuje Radzie Miasta Nowego Sącza raport
o wynikach konsultacji wraz z projektem uchwały i ewentualnymi uwagami własnymi,
publikując go równocześnie w BIP Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz na portalu
www.nowysacz.pl i Miejskiej platformie konsultacji społecznych w Nowym Sączu, w ciągu
14 dni od dnia zakończenia konsultacji.
2. Raport o wynikach konsultacji zawiera informacje o celu i przedmiocie konsultacji,
formach prowadzonych konsultacji, pełne zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji
opinii i uwag.
3. Podmioty (Kierownicy aptek), które zgłoszą swoje uwagi zostaną poinformowane
o ich przyjęciu bądź odrzuceniu przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
§ 7. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestników biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.
2. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone także wtedy, gdy uczestnicy konsultacji,
o których mowa zrezygnują z prawa do wyrażania opinii do przedstawionego projektu aktu
prawa miejscowego, w tym nie przedstawią opinii i uwag w terminie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz stronie internetowej
Miasta Nowego Sącza.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

