
UCHWAłA NR XXXIV/567/97 

RADY MIASTA GDYNI 

z DNIA 28 maja 1997 ROKU 
 

 

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 

28 sierpnia 1996 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organiza-

cyjnego Urzędu Miasta Gdyni 
 

 

 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261; Dz. U. Nr 

89/96, poz. 401; Dz. U. Nr 106/96, poz. 496; Dz. U. Nr 132/96, poz. 622; Dz. U. Nr 9/97, poz. 43), Rada Miasta 

Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Gdyni, stanowiącym załącznik do Uchwały 

Nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjęcia Regulami-

nu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni, wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 18 w ust. 2 dodaje się nowy pkt 9 o następującej treści: 

„9) Samodzielny Referat d/s Profilaktyki Uzależnień   - OPU” 

a dotychczasowe punkty 9-27 otrzymują odpowiednio kolejną numerację 10-28. 

2. w § 18 w ust. 2 dodaje się pkt 29 o następującej treści: 

„29) Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej    - KEA” 

3. w. § 19 w pkt 5 dodaje się lit. e) o następujacej treści: 

„e) Samodzielny Referat d/s Profilaktyki Uzależnień” 

4. w § 19 pkt 7 dodaje się lit. c) o następującej treści: 

„c) Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej” 

5. w § 36 wykreśla się pkt 11; 

6. w § 36 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „współdziałanie z Państwowym Terenowym Inspekto-

rem Sanitarnym w zakresie działalności przeciwepidemiologicznej;” 

7. dodaje się nowy § 36a o następującej treści: 

 

„SAMODZIELNY REFERAT DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

 

Do zadań Samodzielnego Referatu ds. Profilaktyki Uzależnień należy przeciwdziałanie pa-

tologiom społecznym oraz analiza i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii 

tudzież działanie na rzecz zmniejszenia negatywnych skutków tych zjawisk m.in poprzez: 

1. realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

2. obsługę społecznej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 

3. nadzór nad działaniami w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkomanii, 

4. współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach udzielania pomocy 

osobom uzależnionym oraz rodzinom patologicznym.” 

8. w § 41 wykreśla się pkt 15 i 16; 



9. w § 45 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „realizacja zadań ochrony ppoż.;” 

10. dodaje się nowy § 53a o następującej treści: 

 

„SAMODZIELNY REFERAT EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ 

 

Do zadań Samodzielnego Referatu Egzekucji Administracyjnej należy całość zagadnień 
związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych, w tym przede wszystkim 

ściąganie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do 

ich ustalania i pobierania, a w szczególności poprzez: 

a) wydawanie postanowień o zastosowaniu środka egzekucyjnego zgodnie z ustawą o po-

stępowaniu egzekucyjnym z administracji; 

b) prowadzenie czynnej egzekucji z: 

a) pieniędzy, 

b) wynagrodzenia za pracę, 
c) świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego, 

d) rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, 

e) innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych, 

f) ruchomości. 

c) ewidencjonowanie zmian w stanie należności i ewidencja kwot pobranych; 

d) prowadzenie rachunków kosztów administracyjnych; 

e) wydawanie postanowień o umorzeniu lub zawieszeniu postępowania egzekucyjnego; 

f) dokonywanie zabezpieczeń należności pienieżnych na majątku zobowiązanego.” 

11. W załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemacie organizacyjnym Urzędu 

Miasta Gdyni wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu w pionie Skarbnika Miasta 

Samodzielnego Referatu Egzekucji Administracyjnej a w pionie Wiceprezydenta ds. Spo-

łecznych - Samodzielnego Referatu ds. Profilaktyki Uzależnień. 
 

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 


