
UCHWAŁA Nr 238/XXVIII/17 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Milanówku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Rada Miasta 

Milanówka uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Likwiduje się samorządowy zakład budżetowy działający pod nazwą „Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w Milanówku, z dniem 1 lutego 2017 r. 

stawia się w stan likwidacji. 

2. Ustala się termin zakończenia likwidacji na dzień 30 czerwca 2017 r. 

§ 2. 

Zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przejmuje Gmina 

Milanówek, z dniem zakończenia likwidacji, wskazanym w § 1 pkt 2. 

§ 3. 

1. Mienie ruchome  i nieruchome po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Milanówku przejmuje Gmina Milanówek. 

2. Gmina Milanówek przejmuje na siebie wszystkie zobowiązania i należności pozostałe 

po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku. 

3. Z dniem zakończenia likwidacji pracownicy  Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Milanówku na stają się pracownikami Urzędu Miasta Milanówka. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Przewodnicząca  

   Rady Miasta Milanówka 

 

  mgr Małgorzata Trębińska 
 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał z zakresu tworzenia i likwidacji 

zakładów budżetowych. 

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, w art. 2 zostało wskazane,  

że gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego. Dalej  

w art. 4 ust 1 pkt 1 wskazano, że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają 

o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej. Organ samorządowy może sam 

zadecydować o formie realizowanego zadania. Co do zasady, podstawową formą realizacji zadań 

własnych jest realizacja własna samorządu, w ramach własnych struktur. Wszelkie inne rozwiązania 

stanowią jedynie, dopuszczone formy instytucjonalne. 

Powołując się na ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 16 ust. 3, organ 

stanowiący decyduje o przeznaczeniu mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu. Realizacja 

zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym musi posiadać ciągłość  

i jednostki samorządu terytorialnego nie mają możliwości zrzec się z ich wykonywania. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku jest jednostką organizacyjną 

Miasta Milanówka, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego 

zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Milanówku działa na podstawie uchwał z dnia 28 października 2010 r.  

nr 469/XXXIX/2010 oraz z dnia 26 kwietnia 2012 r. nr 169/XVI/12, określających statut zakładu 

budżetowego. 

 Likwidacja zakładu budżetowego jest działaniem wynikającym z potrzeb dostosowania form 

realizacji zadań własnych, do zmieniających się potrzeb zarówno w strukturach zarządzania Urzędu 

Miasta Milanówek oraz sposobów reagowania na potrzeby społeczne. 

 Urząd Miasta rozdysponowuje środki publiczne. Ich wydawanie powinno opierać  

na efektywności oraz racjonalności. Realizacja zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Milanówku przez struktury organizacyjne wewnątrz Urzędu Miasta, umożliwią 

optymalizację obciążenia stanowisk pracy oraz realizację szerszego zakresu działań. 

 Brak osobowości prawnej zakładu budżetowego powodował, że nie mógł on podejmować 

decyzji autonomicznie, ponieważ główne uprawnienia do zawierania umów z podmiotami 

zewnętrznymi posiadał Urząd Miasta.  Realizacja zadań, w ramach własnych struktur Urzędu zapewni 

ich wyższą elastyczność oraz usprawni kontakty w realizacjach zewnętrznych. 

 Mając na uwadze, że likwidacja zakładu budżetowego, nie jest typową czynnością  

w powszechnym rozumieniu tego słowa, bowiem nie wiąże się z zaprzestaniem wykonywania 

działalności, ponieważ te zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym należą do obowiązków samorządu 

terytorialnego. 

W drodze likwidacji zakładu budżetowego, nastąpi przejście zakładu pracy w rozumieniu  

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 231 § 1, w związku z czym pracownicy 

likwidowanego zakładu z mocy prawa stają się pracownika Urzędu Miasta. Mając na uwadze powyższe, 

podjęta została decyzja o likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku. 

 


