
UCHWAŁA Nr 526/LXIV/22 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 13 czerwca 2022 r. 

 

 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Milanówku 

 

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

(Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze. zm.), uchwala się, co następuje: 

 

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

Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, zwany dalej zakładem.  

2. Z dniem 13 czerwca 2022 roku zakład stawia się w stan likwidacji. Do dnia zakończenia likwidacji 

zakład prowadzi dotychczasową działalność. 

3. Ustala się termin zakończenia likwidacji zakładu na dzień 30 września 2022 roku. 

 

§ 2. Z dniem zakończenia likwidacji, wskazanym w §1 ust. 3, zadania zlikwidowanego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przejmie Urząd Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 1. Mienie ruchome i nieruchome po zlikwidowanym zakładzie przejmuje Urząd Miasta 

Milanówka. 

2. Zobowiązania i należności pozostałe po zlikwidowanym zakładzie przejmuje Gmina Milanówek.  

3. Z dniem zakończenia likwidacji zakładu, jego pracownicy na mocy art. 23¹ ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2020 poz. 1320 z późn. zm.), stają się pracownikami 

Urzędu Miasta Milanówka. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Piotr Napłoszek 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Stosowanie do treści ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych i gospodarce 

komunalnej do wyłącznej właściwości rady gminy należy tworzenie i likwidacja zakładów i innych 

gminnych jednostek organizacyjnych. Podejmując decyzje o likwidacji zakładu budżetowego rada 

gminy określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu tego zakładu, a także 

podejmuje decyzję o przejęciu jego należności i zobowiązań przez organ, który podjął decyzję 

i likwidacji.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku działa w formie jednostki 

organizacyjnej Miasta Milanówka, prowadzonej w formie zakładu budżetowego. Nie posiada 

osobowości prawnej. ZGKiM realizuje wiele zadań własnych gminny, w szczególności utrzymanie 

czystości i porządku na terenie gminy. Działalność Zakładu wpływa bezpośrednio na wizerunek 

Miasta i jego postrzeganie przez osoby z zewnątrz.  

Niestety na skutek nieprawidłowo prowadzonej gospodarki finansowej, w szczególności 

nierealizowania planu finansowego, braku prawidłowego nadzoru kierownika jednostki oraz 

burmistrza, jednostka utraciła zdolność bieżącego regulowania narastających zobowiązań. 

Jednostka posiada obecnie kilkumilowe wymagalne zobowiązania z tytułu nieopłacenia składek 

społecznych, zaliczek na podatek dochodowy, umów zawartych z kontrahentami oraz inne 

zobowiązania.  Narastające zadłużenie uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 

Zgodnie ze stanowiskiem organu wykonawczego programy naprawcze nie przyniosły rezultatów, 

dlatego jedynym sposobem na uzdrowienie sytuacji — która wpływa istotnie na stan finansów 

całej Gminy Milanówek — jest likwidacja zakładu budżetowego.  

Zobowiązania zakładu, których ostateczna kwota zostanie ustalona w procesie likwidacji, zostaną 

przejęte przez Gminę Milanówek. 

Organ wykonawczy proponował również, by zadania powierzone ZGKiM przejęła spółka 

stanowiąca w 100% własność Gminy Milanówek tj. — Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji. 

Jednakże w ocenie organu stanowiącego, taka konstrukcja stanowi istotne ryzyko dla 

funkcjonowania spółki i jej zdolności do zabezpieczenia dostaw wody i odprowadzenia ścieków,  

co może w bezpośredni sposób uderzyć w sytuację bytową Mieszkańców Miasta Milanówka. 

Przedłożona argumentacja, iż zakład w strukturze spółki będzie świadczył usług na rynku z zakresu 

swojej działalności na chwilę obecną jest niewiarygodna, gdyż zakład nie radzi sobie nawet  

ze świadczeniem usług na rzecz gminy.  

W tej sytuacji zasadnym jest przekazanie zadań do realizacji innej jednostce organizacyjnej  

tj. Urzędowi Miasta Milanówka. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, zadania Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, po zakończeniu procesu likwidacji, będzie wykonywał 

Urząd Miejski w Milanówku. Mienie pozostałe po likwidacji Zakładu, wg stanu na dzień 

zakończenia likwidacji, przejmuje również Urząd Miasta w Milanówku. 

 


