
         Projekt 
 

  UCHWAŁA Nr ..................../2019 

         Rady Miasta Milanówka 

      z dnia  ...................... 2019 roku 

 

w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

                         w Milanówku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku  

z art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z  2017 r. poz. 827  

z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co 

następuje: 

 

§ 1. 

W § 2 ust. 2 statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku 

nadanego Uchwałą Nr 40/V/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 lutego 2019 r. dodaje się 

punkt 8 w brzmieniu: „organizacja zbiorowego transportu lokalnego”. 

 

  § 2. 

W pozostałym zakresie statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Milanówku nadany Uchwałą Nr 40/V/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 lutego 2019 r. 

pozostaje bez zmian. 

 

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym. 

 

 

        Przewodnicząca 

 Rady Miasta Milanówka  

 

        Janina Moława 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku jest jednostką 

organizacyjną Gminy Milanówek, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie 

samorządowego zakładu budżetowego.  

Art. 18 ust. 2 pkt. 9 h w związku z art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym 

stanowią, że Rada Miasta określa wewnętrzną organizację, tryb działania i zadania instytucji 

gminnych, co daje Radzie Miasta prawo stanowienia aktów prawa miejscowego  

m.in. w zakresie uchwalania Statutu jednostce organizacyjnej Gminy. Organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego nadając statut określa między innymi przedmiot 

działalności jednostki budżetowej. Zmiana statutu jest podyktowana przede wszystkim, 

koniecznością przejęcia przez ten zakład budżetowy zadań własnych Gminy w zakresie 

organizacji zbiorowego transportu lokalnego. Proponowane zmiany Statutu Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców gminy – odbiorców naszych usług.  

Obowiązujący Statut określa szczegółowo, co jest przedmiotem jego działania. 

Proponowane zmiany rozszerzają dotychczasowy zakres działania, pozwalając na 

wykonywanie także innych zadań należących do sfery użyteczności publicznej, których celem 

jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze  świadczenia 

usług powszechnie dostępnych.  

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyg. J. Oknińska 
 

 


