ZARZĄDZENIE NR 601.2018
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie opinii o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie miasta Zielona Góra.
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
1)
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm. ) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
2)
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz § 13 ust. 2 zarządzenia
nr 1.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu
3)
organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra z późn zm. uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości
i Działalności Gospodarczej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta

1)
2)
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650 i 697
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 3.2015.K z dnia 27 marca 2015 r. , nr 14.2015.K z dnia
19 czerwca 2015 r. i nr 24.2015.K z dnia 18 grudnia 2015 r., nr 9.2016.K z dnia 14 marca 2016 r., nr 16.2017.K z dnia
7 kwietnia 2017 r., nr 20.2017.K z dnia 25 lipca 2017 r., nr 21.2017.K z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr 24.2017.K z dnia
5 września 2017 r., nr 27.2017.K z dnia 2 października 2017 r., nr 29.2017.K z dnia 19 października 2017 r., nr 31.2017.K
z dnia 24 listopada 2017 r. i nr 35.2017.K z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz nr 6.2018.K z dnia 13 marca 2018 r. i nr 11.2018.K
z dnia 18 maja 2018 r.

