
Protokot nr..1.1/2017 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Puttusku 

w dniu 6 grudnia 2017r. 

1. Lista obecnoki i porzgdek posiedzenia stanow4 za4czniki nr 1 i nr 

2 do nin. protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczqlo siq godz. 16.00 

1. Podjecie uchwaly w sprawie zmian budietu powiatu na 2017r. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwale 

nr 506/2017 w sprawie zmian budzetu powiatu na 2017r. 

2. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu finansowego zadan z 

zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadati zleconych 

odrebnymi ustawami. 

Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podj41 Uchwale 

nr 507/2017 w sprawie zmian planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rz4dowej oraz innych zadan zleconych odrqbnymi ustawami. 

3. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planu dochodow i vvydatkow 

wprowadzonych w toku wykonania budietu. 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje Uchwale 

nr 508/2017 w sprawie zmian planu dochodow i wydatkow wprowadzonych w 

toku wykonania budzetu. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na 

realizacje w 2018r. zadania publicznego powiatu pultuskiego w 

zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodptatnej pomocy 

prawnej. 



Zarzad Powiatu podje uchwalc nr 509/2017 w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na realizacjc w 2018r. zadania publicznego powiatu pultuskiego 

w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej. 

W wyniku postcpowania konkursowego dokonano wyboru oferty zlozonej przez 

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego ul. Juliusza Lea 202a, 30-133 Krakow. 

5. Wolne wnioski. 

1. Starosta Pultuski poinformowal o pigmie p. Z. Lachowskiego z dnia 

6 grudnia 2017r., ktOrego adresatem jest Zgromadzenie WspOlnikOw 

Szpitala Powiatowego w Pultusku sp. z o.o. — zapytanie w trybie 

informacji publicznej. Pismo w przedmiotowej sprawie oraz wyjagnienie 

stanowi za14.cznik nr 3 do protokolu. 

2. Zarz4,d Powiatu postanowil powiadomiC mieszkaricow powiatu 

pultuskiego o pracy aptek w powiecie pultuskim, poprzez zamieszczenie 

informacji w przedmiotowej sprawie na stronie internetowej powiatu 

pultuskiego, jak rowniez w lokalnej prasie. 

Trek informacji bedzie nastcpujRca 

„W roku bie24cym „rynek" aptek w naszym powiecie, ulegl zmianie: 

• zostala zlikwidowana apteka Farmacja24 przy ul. Traugutta, 

powstala apteka „Mictowa" przy ul. Traugutta (w miejsce apteki 

Farmacja24), 

powstala apteka „Niezapominajka dla calej rodziny" przy ul. Jana Pawla 

II. 

Ka2da dokonu4ca sic zmiana w sieci aptek na danym terenie np. powiatu zgodnie 

z ustaw4, prawo farmaceutyczne wymaga podjecia uchwaly organu stanow4cego 

jednostki samorz4du terytorialnego (Rady Powiatu w Pultusku). 

Przygotowuj4c projekt uchwaly Rady Powiatu, Zarz44 Powiatu dwukrotnie 

zaprosil farmaceutow na spotkanie celem wymiany opinii i stanowisk w 

powy2szej sprawy. Spotkania odbyly sic w dniach 20 lipca br. i 11 paidziernika 

2017 r. Przedstawiciel Zarzadu Powiatu — Wicestarosta Beata JOiwiak oraz Radca 



Prawny Boguslaw Sokalski i Sekretarz Powiatu Malgorzata Pajewska — 

przedstawili argumenty merytoryczne i prawne przemawiajace za prowadzeniem 

dpurOw nocnych. Jednym z argumentem bylo zabezpieczenie pacjentOw NPL 

(Nocnej Pomocy Lekarskiej obecnie Nocna i Swigteczna Opieka Zdrowotna). Z 

danych udostcpnionych przez Szpital Powiatowy Gajda-Med. Sp.z.o.o. wynika, 

ze w roku 2016 NPL przyjcla 7.907 pacjentOw, w roku 2017 NPL/Nk)Z 

przyjcla 5.763 pacjentow (od stycznia do lipca 2017 r.). 

Kolejnym argumentem Zarzadu Powiatu, to duza liczba interwencji i wnioskOw 

mieszkancOw powiatu pultuskiego, ktOre wplyncly do Starostwa w roku 

• bie2acym. ROwnie2 wOjtowie gmin: Pokrzywnicy, Swiercze, Zatory, Burmistrz 

Pultuska zwrOcili sic do Starosty o podjecie dzialan, aby apteki podjely pracc w 

godzinach nocnych. 

Zarzad Powiatu rozpozna4c kwestic dy2urOw aptek, uzyskal informacjc od 

powiatOw wojewOdztwa mazowieckiego, ktOrych liczba mieszkancOw 

odpowiada liczbie mieszkancOw powiatu pultuskiego tj. ok. 52 tys. mieszkancOw. 

Poni2ej przedstawiamy wyniki sondy: 

Miasto 
/siedziba wtadz 

powiatu/ 

Liczba 
mieszkaticow 

w danym mieecie 

Liczba 
aptek 

Liczba dyiurujqcych 
aptek  

Przasnysz 17 tys. 9 9 

Gostynin 20 tys. 8 
1 

( apteka 24h) 

Zwolen 
10 tys. s 8 8 

Garwolin 20 tys. 15 15  

Zuromin 15 tys. 
7 

7 

Losice 15 tys. 7 
7 

Sokol Podlaski 20 tys. 8 1 



Szydlowiec 20 tys.
6 6 

Wcgrow 13 tys. 6 6 

Nowt' DwOr 
Mazowiecki 23 tys. 

5  
16 (dyZury ustalane miqdzy 

aptekami) 
Przysucha 6 tys. 5 Brak dy2urow 

GrOjec 15 tys. 14 14 

Kozienice 11 tys. 10 
1 

(apteka 24h) 
Lipsko 7 tys. 6 6 

Mlawa 30 tys. 13 1  
(apteka 24h)  

Przedstawiciele aptek podnosili z kolei swoje argumenty, z ktOrych 

najpowaZniejszym jest nieoplacalnoge prowadzenia dy2urow nocnych. 

Farmaceuci podzielili siq swoimi spostrze2eniami dot. asortymentu jaki 

najczqgciej kupuja. klienci aptek w porze nocnej. Z reguly nie sq.  to leki ratujaLce 

zdrowie i zdaniem farmaceutow mo2na je nabywae niekoniecznie w nocy, ale w 

czasie dziennej pracy aptek. 

Kolejnq, kwestiq, ktOra ma znaczacy wplyw na prowadzenie dy2urow — to 

0 	obowiazek ustawowy, aby nocny dyur realizowal magister farmacji. Tymczasem 

w pultuskich aptekach zatrudnienie magistrow nie jest wysokie w stosunku do 

pozostalych pracownik6w. Konsekwencja powy2szego jest fakt, iZ magister 

farmacji w przypadku dy2uru nocnego pracuje w nocy, a nastcpnego dnia w 

dzieri. Jest to sytuacja, ktOra wplywa negatywnie na komfort pracy i jest sprzeczna 

z przepisami kodeksu pracy. 

Podczas spotkania w dniu 11 listopada br.,przedstawione zostaly farmaceutom 

dwie propozycje Zarzqdu Powiatu: 

1. rozwazenie pelnienia dy2urow „pod telefonem", 

S 



2. rozwa2enie ustalenia godzin pracy aptek w sposob, aby wszystkie apteki 

oprocz dyzurnej, pracowaly do godziny np. 20.00 lub 21.00, a apteka 

dy2urna rozpoczynala dyair od godziny odpowiednio 20.00 lub 21.00. 

Propozycja „2" zostala od razu odrzucona jako niewlakiwa. W przypadku 

propozycji „1" aptekarze zaproponowali, aby otrzymali „czas do namyslu". 

W wyznaczonym terminie nikt nie odpowiedzial pozytywnie odnognie „dy2uru 

pod telefonem". 

Zarzad Powiatu w Pultusku informujkc mieszkaricow o bieZacej sytuacji jaka 

dotyczy pracy aptek, sygnalizuje, i2 biorac pod uwagc wszystkie argumenty, jakie 

• wymieniono powyZej zostal opracowany projekt uchwaly Rady Powiatu w 

Pultusku w sprawie rozkladu pracy aptek ogolnodostcpnych w powiecie 

pultuskim — ktory przewiduje „nocne dyzury aptek". 

Poniej przedstawiam zalacznik Nr 1 do uchwaly, ktory zawiera wykaz 

wszystkich aptek, jakie funkcjonujk na terenie powiatu pultuskiego. Aktualnie 

najdluzej pracujaca aptekk jest apteka „Mictowa" przy ul. Traugutta (dawna 

Farmacja24). Apteka jest czynna codziennie od 7.00 do 23.00. 

Zarzkd Powiatu w Pultusku realizujkc obowikzek wynikajacy z art. 94 ust. 1 

ustawy: prawo farmaceutyczne cyt. „rozklad godzin pracy aptek powinien by6 

• 
dostosowany do potrzeb ludnogci zwraca sic o przekazywanie uwag, w tym 

oczekiwari, co do prowadzenia dyZurow nocnych przez apteki" — do Starostwa 

Powiatowego w Pultusku, adres mailowy: apteki@powiatpultuski.pl  

Panstwa zdanie bcdzie znaczace, poniewaz dzicki niemu szczegolowo poznany 

potrzeby Par stwa w przedmiotowym zakresie." 

Na tym protokol zakoliczono. 

Godzina zakoriczenia posiedzenia -16.30 



Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpig czion 	arwolu Powiatu: 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata JOiwiak 

3. Halina Zofia Banach 	 kL(A, 

4. Malgorzata Kozlowska 	  

5. Krzysztof Janusz Pielikos ...... 
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