UCHWAŁA NR XXIV/518/12
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 31 października 2012 roku
w sprawie: zmiany Uchwały nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z 20 października 2010
roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki
budŜetowe Gminy Gdynia
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 223 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1241 z późn. zm.2) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z 20 października 2010 roku
w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki
budŜetowe Gminy Gdynia §1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się następujące źródła dochodów własnych jednostek budŜetowych wymienionych
w załączniku nr 1:
a/ spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej na rzecz jednostki
b/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo
uŜytkowaniu jednostki
c/ wpływy z usług i sprzedaŜy wyrobów z wyłączeniem opłat za ponadprogramowe
świadczenia udzielane przez przedszkola oraz wpływów za korzystanie z basenów
d/ 50% dochodów z najmu pomieszczeń zbędnych na cele statutowe jednostek
e/ 50% dochodów z tytułu udostępnienia powierzchni obiektów będących w zarządzie
jednostek
f/ odsetki
g/ wpływy z róŜnych opłat wynikających z działalności statutowej placówki, z wyłączeniem
opłat, które zgodnie z obowiązującymi przepisami winny wpływać na rachunek gminy”.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inŜ. Stanisław Szwabski
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Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz.U z 2002r. Nr 23 poz .220, Nr 62 poz. 558, Nr .113 poz. 984, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, ,z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172
poz.1441, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz .1457, z 2006r. Nr 181 poz.1337, z.2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218,
z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz .1458, z. 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106
poz.675, Nr 40 poz.230, z 2011r. Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz.113. ,nr 217 poz.1281., Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w: Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz.1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685, Nr
152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578r.; z 2011 r. Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz. 1170, Nr
171, poz. 1016; z 2012r. poz. 986.

