
UCHWAŁA NR XXVII/437/96 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 23 października 1996 r. 
 

 

w sprawie: zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 1996  
 

  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

terytorialnym (tekst jednolity: Dz.U. nr 13/96, poz. 74), art. 7, 37 i  47 Ustawy z 5 stycznia 1991r. - Prawo budżeto-

we (tekst jednolity: Dz.U. nr 72/93,  poz. 344, zmiany: Dz.U. nr 76/94 poz. 344, Dz.U nr 133/94, poz. 685, Dz.U. nr 

78/95 poz. 390), art 4, 5, 22, 23 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129/93, poz. 

600) RADA  MIASTA GDYNI, uchwala co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

 

W  Uchwale Rady Miasta Nr XXI/318/96 z dnia 27 marca 1996 roku w sprawie uchwalenia bu-

dżetu miasta Gdyni na rok 1996 i zaciągnięcia kredytu długoterminowego z BOŚ na moderniza-

cję oświetlenia ulicznego - II etap (wraz z późniejszymi zmianami: URM nr XXIII/364/96, 

URM nr XXI/396/96, URM XXV/397/96) dokonuje się następujących zmian: 

 

 

1. W miejsce dotychczasowej treści § 1, ust. 1 i 2 wprowadza się treść o następującym brzmie-

niu: 

 

"1. Ustala się dochody budżetu miasta na 1996 rok w wysokości  235.056.882 zł 

     zgodnie z załącznikiem nr 1 

     w tym: 

 - dochody własne i dotacje na zadania własne    229.011.371 zł 

 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 

    i powierzone z zakresu administracji rządowej        6.045.511 zł 

 

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 1996 w wysokości   

 273.035.620 zł 

     zgodnie z załącznikiem nr 2 

     w tym: 

 - wydatki na zadania własne       266.730.971 zł  

 - wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu  

    administracji rządowej           6.045.511 zł 

 - wydatki na zadania własne realizowane przez Rady  

    Dzielnic  zgodnie z załącznikiem nr 4           259.138 zł" 

 

2. Załączniki 1,2 i 4 otrzymują brzmienie jak załączniki, odpowiednio 1, 2 i 3 do niniejszej 

uchwały. 



2 

 

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 


