
 

Uchwała Nr 282/2009

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia  22 października 2009 roku

 

w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  276/2009  Zarządu  Powiatu  w  Nowym  Dworze  Gdańskim 
z  dnia  08  października  2009  r.  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  208/2009  Zarządu  Powiatu 
Nowodworskiego  z  dnia  19  lutego  2009  r.  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

 

 

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                 

    o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1 

i  2  ustawy z  dnia  6  września  2001 r.  –  Prawo farmaceutyczne  (t.j.  Dz.  U.  z  2008  r.,  Nr  45, 

poz. 271 ze zm.), uchwala się: 

 

§ 1

Traci moc uchwała Nr 276/2009 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim                

z  dnia 08 października 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 208/2009 Zarządu Powiatu 

Nowodworskiego  z  dnia  19  lutego  2009  r.  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w  dniu podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie
 

 

W dniu 08października 2009 r. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdański uchylił uchwałę 

Zarządu Nr 208/2009 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Nowodworskiego.

            Do czasu wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie upoważnień 

zmienionych ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianą 

w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 

ze zm.) zachowują moc dotychczasowe akty prawa miejscowego.

W  tym  przypadku  uchwała  Zarządu  Powiatu  Nr  208/2009  z  dnia  19  lutego  2009  r. 

zachowuje moc do chwili wydania i opublikowania uchwały Rady Powiatu regulującej czas pracy 

aptek. 

Uchwała Zarządu w przypadku nie uchwalenia nowej uchwały przez Zarząd obowiązuje 

nadal, do czasu jej zmiany przez Radę Powiatu – wygaśniecie uchwały Zarządu następuje z mocy 

prawa. 
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