Uchwała nr IX/76/99
Rady Gminy Luzino
z dnia 27 sierpnia 1999 r.

w sprawie zmiany porozumienia Rady Gminy Luzino z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w
zakresie uregulowanym w ustawie prawo o ruchu drogowym

Na podstawie art.89 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) art. 97
ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z
późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r . o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi
zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Luzino nr XXVI/175/92

z dnia 19 grudnia 1992 r. z

późniejszymi zmianami
Rada Gminy Luzino

uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się zmiany w porozumieniu z dnia 19 grudnia 1992 r. i z dnia 05 grudnia 1997 r. Rady
Gminy Luzino z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Wejherowie w zakresie spraw
uregulowanych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.

§2

UpowaŜnia się Zarząd Gminy do podpisania porozumienia ze Starostą Wejherowskim.

§3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Teofil Sirocki

POROZUMIENIE
STAROSTY WEJHEROWSKIEGO
oraz
RADY GMINY LUZINO
Z DNIA 27 sierpnia 1999 r.

zmieniające porozumienie Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy
w Luzinie z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia przez organy Gminy Luzino
niektórych spraw z zakresu administracji rządowej naleŜących do właściwości Kierownika
Urzędu Rejonowego w Wejherowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74

ze zm.), Uchwały Rady Gminy Luzino Nr IX/76/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r., art. 89 ust. 1 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz. U. Nr 133, poz. 872) oraz art. 127 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw
określających kompetencje organów administracji publicznej, w związku z reformą ustrojową
państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668) w porozumieniu z dnia 19 grudnia 1992 r. (Dz. Urz. Nr 5 z 1993
r., poz. 32 ze zm.) strony wprowadzają następujące zmiany:

§1
W § 1 ust. 4 dot. spraw z zakresu komunikacji skreśla się pkt. 6-15.
Sprawy, o których mowa wyŜej prowadzić będzie z dniem 01.11.1999 r. Starosta Wejherowski.

§2
Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§3
Niniejsze porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Wójt
inŜ. Jarosław Wejer

Starosta
Grzegorz Szalewski

