
 

UCHWAŁA NR …/…/17 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … lutego 2017 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r.  

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka 

 

Na podstawie art. 10b ust. 1 i 2 w związku z art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 446 ze. zm.) Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

§ 1. Uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie  

zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka otrzymuje brzmienie:  

„1.Z dniem 1 września 2017 r. wprowadza się wspólną obsługę dla następujących jednostek  

organizacyjnych Miasta Milanówka: 

1) Przedszkole nr 1 w Milanówku; 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku; 

3) Zespół Szkół Gminnych nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Milanówku; 

4) Zespół Szkół Gminnych Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku; 

5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku; 

6) Straż Miejska w Milanówku. 

2.Jednostką obsługującą jest Urząd Miasta Milanówka. 

3.Jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, stają się jednostkami obsługiwanymi.”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka oraz  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Małgorzata Trębińska



 

UZASADNIENIE: 

 

Uchwałą Nr 248/XXX/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi 

dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka, Rada Miasta podjęła decyzję, że wspólna obsługa 

jednostek budżetowych gminy w zakresie finansowo-księgowym, kadrowym, informatycznym, 

pomocy prawnej czy zamówień publicznych sprawowana będzie przez Urząd Miasta Milanówka. 

Rada uchwaliła, że jednostki oświatowe zostaną objęte wspólną obsługą od dnia 1 września 2017 r., 

zaś Straż Miejska i Ośrodek Pomocy Społecznej – od dnia 1 sierpnia. Przygotowanie do przeniesienia 

obsługi w w/w zakresie z jednostek budżetowych do Urzędu Miasta Milanówka jest procesem 

długotrwałym, wymagającym podjęcia wielu działań organizacyjnych, w tym również przystosowania 

obiektu, w którym działać mają komórki organizacyjne, zapewniające wspólną obsługę jednostkom. 

Pomieszczenia te mieścić się będą w ZSG Nr 3 w Milanówku, jednak zanim zostaną udostępnione na 

potrzeby wspólnej obsługi, muszą zostać opróżnione przez dotychczasowych użytkowników. 

Rozpoczęcie przystosowywania tych pomieszczeń rozpocząć się może dopiero po zakończeniu roku 

szkolnego. Dlatego też zachodzi konieczność przesunięcia objęcia wspólną obsługą dwóch jednostek 

budżetowych: Straży Miejskiej i Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 1 września 2017 r. 


