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STANOWISKO Nr 5/VIII/21 
Rady Miasta Milanówka 

z dnia 27 lipca 2021 r. 
 

Na podstawie § 2 ust.1 Regulaminu Rady Miasta Milanówka stanowiącego załącznik nr 3  
do Statutu Miasta Milanówka, przyjętego uchwałą Nr 476/XLVIII/18 z dnia 11 października 2018 r.  
ze zm. w sprawie Statutu Miasta Milanówka, Rada Miasta Milanówka zajmuje następujące stanowisko: 

1. Wzywa się Burmistrza Miasta Milanówka do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających  
do naprawy sytuacji finansowej samorządowego zakładu budżetowego w Milanówku. 

2. Stanowisko Rady Miasta kieruje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych wobec naruszenia dyscypliny finansów publicznych - celem wykonania 
nadzoru nad działalnością ZGKiM za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. w zakresie 
prawidłowości gospodarowania mieniem publicznym oraz podjęcia stosownych postępowań. 

3. Stanowisko Rady Miasta kieruje się do Wojewody Mazowieckiego, celem zbadania na podstawie  
art. 96 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym przypadków naruszenia prawa, także poprzez 
zaniechanie czynności nadzoru nad działalnością ZGKiM, do którego jest zobowiązany Burmistrz 
Miasta Milanówka i ewentualne podjęcie postępowania nadzorczego. 

Rada Miasta Milanówka stwierdza, że w samorządowym zakładzie budżetowym doszło do 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, art. 14 oraz art. 15  
ww. ustawy - popełnienia deliktów dyscyplinarnych oraz braku skutecznego nadzoru i zarządzania 
mieniem gminnym, zawierania nieważnych umów dzierżawy na skutek przekroczenia uprawnień. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi gospodarkę komunalną niezgodnie 
z planem finansowym, czego dowodem jest wzrost zadłużenia jednostki do kwoty ponad 3,0 mln zł. 
(Sprawozdanie Rb30 S ZGKiM za II półrocze 2021) 

Potwierdzeniem złej sytuacji finansowej w ZGKiM jest sprawozdanie finansowe z działania jednostki, 
wskazujące na duży, w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych, wzrost zadłużenia, 
grożący utratą płynności finansowej, o ile to już nie nastąpiło, a także powstaniem stanu 
niewypłacalności. 

Należy zaznaczyć, że Zakład nie zwrócił części niewykorzystanych dotacji przyznanych z budżetu gminy 
Milanówek, tj. w roku 2019 w wysokości 211 571, 89 zł dotacji przedmiotowej oraz w 2020 roku 
niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w kwocie 199 209,42 zł. I niewykorzystanej dotacji celowej 
w wysokości 272 401,58 zł. Wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych, począwszy 
od dnia 01.02.2021 R. na podstawie zawartej w dniu 14.01.2020 roku umowy dotacyjnej  
nr W/272/18/TOM/19/20 na kwotę 638 000,00 zł. 

Środki te zostały przydzielone przez Radę Miasta Milanówka na zakup potrzebnego sprzętu dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2020. 

Łączna kwota poniesionych przez Zakład wydatków, zgodnych z przedmiotem umowy dotacyjnej, 
wyniosła 337 360, 59 zł. Pozostała kwota w wysokości 300 639, 41 zł. nie została wykorzystana  
i zgodnie z § 3 ust. 2 umowy o udzielenie dotacji, powinna zostać zwrócona. Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej zwrócił Gminie Milanówek tylko kwotę w wysokości 28 237,83 zł.  
Do zwrotu pozostaje wciąż kwota 272 401,58 zł wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości 
podatkowych od dnia 01.02.2021 r. 
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Łączne zadłużenie samorządowego zakładu budżetowego wobec Gminy Milanówek z tytułu 
niezwróconych dotacji wynosi 683 183,89 zł., a także 20 199,00zł z tytułu podatku od nieruchomości 
oraz 113 936,00 z tytułu opłat za odpady komunalne. 

Zadłużenie samorządowego zakładu budżetowego wobec Gminy Milanówek na dzień 31.03.2021 roku 
wyniosło: 

 z tytułu niewykorzystanych i niezwróconych dotacji za rok 2019 i za rok 2020 - 683 183,89 zł.,  

 z tytułu podatku od nieruchomości - 20 199,00 zł,  

 z tytułu opłat za odpady komunalne - 113 936,00 zł.  

Zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego wobec administracji skarbowej na dzień  
31 marca 2021 roku wyniosły 101 102,00 zł., w tym kwota 93 355, 00 zł. z tytułu PIT do Urzędu 
Skarbowego i kwota 7 747, 00 zł. tytułu wpłaty do PEFRON. 

Zadłużenie wobec przedsiębiorstw niefinansowych na dzień 31.03.2021 roku wyniosło 122 844, 04 zł 
- z tytułu niezapłaconych faktur za wykonanie usług. 

Zadłużenie wobec gospodarstw domowych wyniosło na koniec pierwszego kwartału 2021 r. 
- 5 000, 00 zł. z tytułu niezwróconych kaucji. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiada również wymagalne zobowiązania  
w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które na koniec roku 2020 wyniosły ponad  
340 000,00 zł., co może skutkować daleko idącymi konsekwencjami: 

1. Nieopłacenie składek ZUS w terminie wiąże się z ustaniem ubezpieczenia chorobowego 
pracowników ZGKiM.  Ubezpieczenie to ustaje od pierwszego dnia miesiąca, za który nie 
opłacono składki na ubezpieczenie chorobowe. 

2. ZUS ma prawo nałożyć dodatkową opłatę w wysokości maksymalnie 100%  nieopłaconych 
składek. Oznacza to, że w przypadku nieterminowych wpłat może dojść nawet do podwojenia 
wartości składki, zatem zadłużenie ZGKiM może ulec podwojeniu. 

W takim przypadku ZGKiM będzie zobowiązany do zapłaty: 
 - zaległych składek, 
 - odsetek za zwłokę, 
 - wszelkich kosztów egzekucyjnych, 
 - kosztów upomnienia, 
 - dodatkowych opłat. 
Ten stan rzeczy może też skutkować odpowiedzialnością karną z art. 218 k.k. 

Art. 218 kodeksu karnego mówi: 
§ 1a. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie 
lub uporczywie narusza prawa pracownika, wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia 
społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Samorządowy Zakład Budżetowy posiada też przeterminowane zobowiązania w stosunku  
do Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., którego właścicielem jest 
gmina Milanówek. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły one 192 311,99 zł., w tym zadłużenie 
wymagalne 31 203,15 zł. Stosunki właścicielskie umożliwiły odroczenie spłaty w czasie  
ww. zadłużenia. 
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Nadto Rada Miasta stwierdza, że doszło dodatkowo do popełnienia kolejnego deliktu dyscyplinarnego 
w rozumieniu przepisów ustaw dot. finansów publicznych, polegającego na zawarciu umów dzierżawy 
na targowisku miejskim z przekroczeniem ustawowego upoważnienia. W ten sposób, iż zawarto 
kolejne umowy 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. 

Umowy te, jako zawarte z naruszeniem prawa, są nieważne. 

Brak reakcji ze strony Burmistrza Miasta na nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZGKiM, doprowadza 
do dalszego wzrostu zadłużenia zakładu i w efekcie do utraty płynności finansowej jednostki. 

W tym stanie faktycznym Rada Miasta Milanówka domaga się niezwłocznego pociągnięcia  
do odpowiedzialności osób winnych działań niezgodnych z prawem i możliwie szybkiego podjęcia 
działań zmierzających do naprawy sytuacji finansowej samorządowego zakładu budżetowego 
w Milanówku. 

Żądanie to jest tym bardziej zasadne, gdyż Zakład uniemożliwia dokonania kontroli jej gospodarki  
i finansów przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Milanówka, powołując się bezpodstawnie  
na zagrożenie epidemiczne. 

Niemożliwa jest również weryfikacja zawartych umów (brak ich w rejestrze umów na stronie BIP 
zakładu oraz z powodu nieudzielania odpowiedzi przez Dyrektor ZGKIM na zapytania radnych)  
– są to zaniechania sprzeczne z obowiązującym prawem. 

Na skutek wcześniej podjętych uchwał przez Radę Miasta Milanówka i skierowania ich do Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych, w dniu 8 lipca 2021 roku Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 
ukarał Dyrektor ZGKiM naganą za niezwrócenie niewykorzystanej w roku 2019 dotacji przedmiotowej. 

Rada Miasta Milanówka, żąda od Burmistrza Miasta Milanówek podjęcia natychmiastowych działań 
zmierzających do naprawy sytuacji finansowej samorządowego zakładu budżetowego w Milanówku, 
ponieważ brak działania lub nienależytego nadzoru ze strony Burmistrza Miasta Milanówka, jest 
ewidentnym działaniem na szkodę zakładu budżetowego, a tym samym na szkodę Miasta Milanówek 
i jego mieszkańców. 

 

Załączniki: 
1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30 S 

za II półrocze 2021 r. , 
2. Protokół Ref. Technicznej Obsługi Miasta z dnia 29.03.2021 r. z rozliczenia dotacji z budżetu Miasta 

Milanówka udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, 
3. Pismo Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 20 maja 2021 r. zapraszające oferentów do udziału  

w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji  
Miasta Milanówek, 

4. Odpowiedź Prezesa MPWiK z dnia 16 marca 20201 r. na wniosek radnej Jolanty Nowakowskiej  
w sprawie zadłużenia ZGKiM względem MPWiK za okres do 31 grudnia 20201 r.  

 
          Wiceprzewodniczący 
       Rady Miasta Milanówka 
 
          Witold Mossakowski 


