
 

UCHWAŁA Nr 558/LXIX/22 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 13 września 2022 r. 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 517/LXIII/22 w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Na podstawie art. 18a ust. 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 517/LXIII/22 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie planu i zakresu 

kontroli Komisji Rewizyjnej, pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 

1) Referat Techniczno-Inwestycyjny 

 

Termin kontroli od 01.06.2022 r. do 25.09.2022 r. 

Zakres kontroli dotyczy sprawdzenia zasadności podjętych decyzji i ich prawidłowości w świetle 

ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”, jakie podjął Zamawiający przy zawieraniu aneksu  

nr 6 z dnia 20.12.2021 roku do umowy W272/274/TOM276/2020 z dnia 04.08.2020 roku. 

Osoby kontrolujące: Krzysztof Wiśniewski, Karolina Białecka, Janina Moława”. 

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Urząd Miasta Milanówka 

Termin kontroli od 26.09.2022 r. do 31.10.2022 r. 

Kontrola zasad funkcjonowania i działalności Komisji Mieszkaniowej w Gminie Milanówek,  

w świetle ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz w świetle uchwał Rady Gminy dotyczących zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład jej zasobu mieszkaniowego. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Piotr Napłoszek 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W uchwale Nr 517/LXIII/22 z dnia 27 maja 2022 roku, podjętej przez Radę Miasta 

Milanówka, w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta zleciła Komisji 

Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym. Zakres kontroli 

dotyczył sprawdzenia zasadności podjętych decyzji i ich prawidłowości w świetle ustawy „Prawo 

Zamówień Publicznych”, jakie podjął Zamawiający przy zawieraniu aneksu nr 6 z dnia 20.12.2021 

roku do umowy W272/274/TOM276/2020 z dnia 04.08.2020 roku. Termin kontroli ustalono na 

okres od 01 do 30 czerwca 2022 roku. 

W związku z nieudostępnieniem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka dokumentów, 

o które wnioskowała, niemożliwym jest dokończenie kontroli w terminie określonym  

w przywołanej Uchwale Rady Miasta Milanówka.  

Wskazany wyżej powód doprowadził do  nałożenia  się w czasie dwóch okresów kontroli, 

to znaczy planowej kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, która dotyczyć  miała zasad 

funkcjonowania i działalności Komisji Mieszkaniowej w Gminie Milanówek, w świetle ustawy  

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego oraz w świetle uchwał Rady Gminy dotyczących zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład jej zasobu mieszkaniowego, a jej termin został zaplanowany na okres od   

1 do 30 września 2022 roku, oraz wspomnianej już kontroli w Referacie Techniczno-

Inwestycyjnym. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 


