
uchwała nr xxxv/589/97 

rady miasta gdyni 

z dnia 25 czerwca 1997 roku 
 

 

w sprawie zakresu i zadań przyznawania dotacji dla zakładów budżetowych 

Gminy Gdynia 
 

 
 Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

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), oraz art. 16 ust. 4 

pkt 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 72/93, poz. 344 z późn. zmianami), Rada 

Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Z budżetu miasta mogą być udzielane dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych 

prowadzących działalność w formie zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i 

środków specjalnych. 

 

 

§ 2 

 

1. Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej na dany rok. 

2. Kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek organizacyjnych ujmowane są w załączniku 

do uchwały budżetowej na dany rok. 

 

 

§ 3 

 

Dotacje z budżetu udzielane są na sfinansowanie części kosztów bieżącej działalności nie 

pokrytych dochodami. 

 

 

§ 4 

 

1. Wielkość dotacji ustalona jest w oparciu o przedłożone przez kierowników jednostek 

projekty planów finansowych sporządzone w oparciu o kalkulację kosztów i przychodów 

planowanych zadań. 

2. Projekty planów określają: 

 - stan środków obrotowych na początek roku, 

 - wielkość planowanych przychodów własnych, 

 - wielkość przewidywanych kosztów, 

 - kwotę dotacji, 



 - planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyliczony w oparciu o 

obowiązujące składniki. 

 

§ 5 

 

W trakcie roku budżetowego, podczas wykonywania uchwalonego budżetu miasta, zmiany 

wysokości dotacji ustalonej w załączniku do uchwały budżetowej dokonuje Zarząd Miasta w 

następujacych przypadkach: 

• zmiany statutowego zakresu działania jednostki, 

• zlecenia wykonywania nowych zadań, 

• wystąpienia innych okoliczności uzasadniających zmniejszenie lub zwiększenie dotacji. 

 

 

§ 6 

 

O dokonanych zmianach dotacji dla zakładów budżetowych Zarząd Miasta informuje na 

najbliższym posiedzeniu Radę Miasta. 

 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 


