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UCHWAŁA Nr 299/XXXVII/20 

Rady Miasta Milanówka  
z dnia 30 listopada 2020 r. 

 
 

w sprawie: zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 
Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Postanawia się złożyć zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych 
o podejrzeniu popełnienia czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez 
Joannę Oknińską, polegającego na niezwróceniu dotacji w terminie oraz 
wydatkowaniu środków publicznych niezgodnie z planem finansowym, tj. czynu 
opisanego w art. 9 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) 
oraz powiadomić Najwyższa Izbę Kontroli o nierzetelnym i niegospodarnym 
zarządzaniu zakładem budżetowym. 

 
§ 2 

1. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przygotowania 
wniosku i przesłania go do właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych 
w terminie 7 dni od wejścia w życie uchwały. 

2. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta 
Milanówka do reprezentowania Rady Miasta Milanówka w postępowaniu 
wyjaśniającym, w tym do składania w imieniu Rady wszelkich pism, wniosków, 
wyjaśnień i oświadczeń. 

3. Integralną część wniosku stanowi Uchwała Rady Miasta Milanówka  
Nr 297/XXXVII/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działanie dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Milanówku wraz z uzasadnieniem. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Milanówka. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący  
            Rady Miasta Milanówka  
 
           Kamil Bialik 
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Uzasadnienie 

W związku z uznaniem za zasadną skargi z 12 wrzenia 2020 r. na Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku Uchwałą Nr 297/XXXVII/20 
Rady Miasta Milanówka z dnia 30 listopada 2020 roku oraz uprawdopodobnieniem,  
iż doszło do wypełnienia norm zawartych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w 
szczególności art. 9 i 11 ww. ustawy.  
 
Art. 9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 

1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez 
udzielającego dotację; 

2) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji; 
3) niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości. 

 
Art. 11.1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku  
ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą 
budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego 
upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania 
poszczególnych rodzajów wydatków. 
 
Treść ustaleń zawiera uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.  


