
UCHWAŁA NR XXV/411/96 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 28 sierpnia 1996 roku 
 

 

w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXI/322/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 

marca 1996 roku w sprawie nadania statutu Izbie Wytrzeźwień w 

Gdyni 
 

 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. „h” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiana: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261) w związku z 

art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi (Dz. U. Nr 32 poz. 180 z późn. zmianami) oraz art. 1 pkt 22 b ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podzia-

le zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji 

rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 34/90, poz. 198; Zmiany: Dz. U. Nr 43/90, poz. 253; Dz. 

U. Nr 87/90, poz. 506; Dz. U. Nr 95/91, poz. 425; Dz. U. Nr 107/91, poz. 464; Dz. U. Nr 114/91, poz. 492), § 3 

Rozporządzenia Ministra Administracji Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 roku w sprawie 

trybu doprowadzenia osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz 

opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce MO (Dz. U. Nr 25/83, poz. 

109 z późn. zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 
 

§ 11 załącznika do Uchwały Nr XXI/322/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 1996 roku w 

sprawie nadania statutu Izbie Wytrzeźwień w Gdyni otrzymuje brzmienie: 

1. Izba prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach określo-

nych dla zakładów budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowo-rzeczowy opracowany i za-

twierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem wytycznych Za-

rządu Miasta i Skarbnika Miasta.” 

 

§ 2 
 

Zobowiązuje się Wydział Organizacyjny do opublikowania jednolitego tekstu Statutu Izby 

Wytrzeźwień w Monitorze Rady Miasta Gdyni. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 


