
UCHWAŁA Nr _______________ Rady Miasta Milanówka z dnia ______________ 

 

 

w sprawie: zawiadomienia Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Warszawie 

 

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, wydatkowaniu środków publicznych niezgodnie z planem finansowym oraz zawarciu 

umów dzierżawy z przekroczeniem ustawowego upoważnienia tj. czynu opisanego w art. 9, art. 11 i art. 15 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 

Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) o nierzetelnym i niegospodarnym zarządzaniu zakładem budżetowym.  

§ 2 

1. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przygotowania wniosku i przesłania go do 

Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie 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 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Milanówka.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka 

Kamil Bialik 

  



 

 

 

Uzasadnienie 

 

W opinii Rady Miasta Milanówka doszło do kolejnych zdarzeń skutkujących wypełnieniem norm zawartych w 

ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w 

szczególności art. 9, art. 11 oraz art. 15 ww. ustawy.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2020 roku prowadził gospodarkę komunalną niezgodnie z 

planem finansowym, czego niezbitym dowodem jest wzrost zadłużenia jednostki do kwoty blisko 2 mln zł.  

Dowodem tej sytuacji jest sprawozdanie finansowe z działania jednostki wskazujące na znaczny wzrost 

zadłużenia do kwot grożących brakiem możliwości regulowania zobowiązań bieżących zakładu. 

Dodatkowo Zakład ponownie nie zwrócił części niewykorzystanej dotacji przyznanej z budżetu gminy Miasta 

Milanówka. 

Nadto Rada Miasta stwierdza, że doszło dodatkowo do popełnienia kolejnego deliktu polegającego na 

zawarciu umów dzierżawy na targowisku miejskim z przekroczeniem ustawowego upoważnienia. W ten 

sposób, iż zawarto umowy kolejne z tymi samymi podmiotami na okres przekraczający 3 lata co jest 

niezgodne z art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na podstawie rzeczonych umów gmina 

zobowiązała się do wydania nieruchomości gminnych na rzecz dzierżawców.  

Brak reakcji służb nadzoru finansowego doprowadzi do dalszego wzrostu zadłużenia i w efekcie upadku 

jednostki. W tym stanie faktycznym Rada Miasta Milanówka domaga się niezwłocznego pociągnięcia do 

odpowiedzialności osób winnych działania niezgodnego z prawem i możliwe szybkiego skontrolowania 

działania zakładu.  

Żądanie, jest tym bardziej uzasadnione, gdyż Zakład uchyla się od kontroli prowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną Rady Miasta Milanówka powołując się na zagrożenie epidemiczne.  

 

 

 

 


