Zarządzenie Nr 3685/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 listopada 2017 roku
w sprawie: wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która
będzie pełniła dyżur w dniach od 6 listopada 2017r. do 9 listopada 2017r. oraz wyznaczenia
apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która będzie pełniła dyżur w dniach
od 7 grudnia 2017r. do 11 grudnia 2017r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz § 3 w związku z § 4 Uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady
Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012r. poz. 9286, ze zmianami:
Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2013r. poz. 2993, poz. 7869 i poz. 9943, z 2014r. poz. 3612,
poz. 5862, poz. 6573 i poz. 9619, z 2015r. poz. 453, poz. 6808 i poz. 11689, z 2016r. poz.
1740, poz. 2790, poz. 4179, poz. 5662, poz. 6968, poz. 8901 i poz. 11648 oraz z 2017r.
poz. 393, poz. 2634, poz. 4538, poz. 5210 i poz. 5999) - zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wyznacza się aptekę ogólnodostępną o nazwie „MEDICOR” prowadzoną na terenie Płocka
przy ul. Kolegialnej 30 do pełnienia dyżuru w dniach od 6 listopada 2017r. do 9 listopada
2017r.
2. Termin dyżuru apteki, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna się dnia 6 listopada 2017r.
o godzinie 800 i kończy się dnia 9 listopada 2017r. o godzinie 800.
1.

§ 2.
Wyznacza się aptekę ogólnodostępną prowadzoną na terenie Płocka przy al. Armii
Krajowej 2 do pełnienia dyżuru w dniach od 7 grudnia 2017r. do 11 grudnia 2017r.
2. Termin dyżuru apteki, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna się dnia 7 grudnia 2017r.
o godzinie 800 i kończy się dnia 11 grudnia 2017r. o godzinie 800.
1.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki
Społecznej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

