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UCHWAŁA Nr …… 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Milanówku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz  art. 16 ust. 1, ust. 3, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala.  

co następuje: 

§ 1 

1. Likwiduje się samorządowy zakład budżetowy działający pod nazwą „Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej” w Milanówku, z dniem 1 lipca 2017 r. stawia się w stan 

likwidacji. 

2. Ustala się termin zakończenia likwidacji na dzień 31 grudnia 2017 r. 

§ 2 

Zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przejmuje Gmina Milanówek, 

z dniem zakończenia likwidacji, wskazanym w § 1 ust 2. 

§ 3 

1. Mienie ruchome i nieruchome po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Milanówku przejmuje Gmina Milanówek. 

2. Gmina Milanówek przejmuje na siebie wszystkie zobowiązania i należności pozostałe  

po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku. 

3. Z dniem zakończenia likwidacji pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Milanówku stają się pracownikami Urzędu Miasta Milanówka. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodnicząca 

 Rady Miasta Milanówka 

 

 mgr Małgorzata Trębińska 

 



Uzasadnienie: 

Na sesji w dniu 22 czerwca 2017 r. Rada Miasta Milanówka uchyliła nr 238/XXVIII/17 z dnia 

26 stycznia 2017 r. Rada Miasta Milanówka w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, z przyczyn opisanych w uzasadnieniu  

do uchwały uchylającej.  

Decyzja o uchyleniu uchwały o likwidacji Zakładu wynika z nowych okoliczności, 

uniemożliwiających jej wykonanie. Nie zmienia to jednak podstaw i przesłanek jakimi była 

motywowana uchwała pierwotna nr 238/XXVIII/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. Rada Miasta Milanówka 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Milanówku. 

Likwidacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, wynika  

z uwzględnienia potrzeb społecznych, organizacyjnych i racjonalności rozdysponowania środków  

z budżetu Gminy Milanówek. Przejęcie obowiązków Zakładu przez Urząd Miasta Milanówka, ma na 

celu polepszenie zarządzania zasobem Zakładu oraz szybsze reagowanie na potrzeby mieszkańców. 

Brak własnej osobowości prawnej Zakładu powodował, że nie mógł on podejmować on decyzji 

autonomicznie. Podjęcie działań wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Urzędem Miasta, co przekłada 

się na dłuższy proces w podejmowaniu decyzji. 

Przejęcie zadań po likwidowany Zakładzie przez Urząd Miasta Milanówka pozwoli  

na elastyczne wykorzystanie zasobu osobowego i majątkowego, w celu optymalizacji efektów  

z wykorzystania środków finansowych budżetu Gminy. 

W celu umożliwienia likwidacji Zakładu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej 

uchwały. 

 

 


