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Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych za rok 2015 
 

Sprawozdanie dotycz ące udzielonych ulg w spłacie nale żności pieni ężnych Gminy Lublin i jej jednostek 
organizacyjnych w trybie okre ślonym w uchwale Rady Miasta Lublin nr 1087/XLIII/20 10 z dnia 24 czerwca 
2010 roku (z pó źn. zm.) według stanu na dzie ń 31 grudnia 2015 roku 
 

Umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek 
organizacyjnych w 2015 roku dokonano w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin nr 1087/XLIII/2010 z dnia 
24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lublin i jej jednostkom zaliczanym do 
sektora finansów publicznych (z późn. zm.).  
 

W okresie sprawozdawczym dokonano: 
1) umorzenia  należności 4 518 dłużnikom na kwotę 1.627.909,08 zł, z tego w: 

• Urzędzie Miasta Lublin 134.763,30 zł 
z tytułu:  

− opłaty za korzystanie z przystanków wraz z odsetkami i kosztami postępowania  
sądowego – 8.938,65 zł, 

− opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami – 125.820,24 zł, 

− odsetek związanych z pobytem dzieci z Gminy Mełgiew w przedszkolach  
na terenie Miasta Lublin – 4,41 zł; 

• przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin 18.116,66 zł 
z tytułu opłat za: 

− wyżywienie dzieci – 4.855,77 zł,  

− pobyt dzieci wraz z odsetkami – 13.260,89 zł; 

• Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1  127,20 zł 
z tytułu opłat za wyżywienie wychowanka wraz z odsetkami;  

• Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży  
Niepełnosprawnych 1.386,31 zł 
z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków wraz z odsetkami; 

• Szkole Podstawowej nr 10 2.429,90 zł 
z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki; 

• Szkole Podstawowej nr 28 2.661,85 zł 
z tytułu wynajmu obiektów sportowych (sali gimnastycznej) i pomieszczeń szkolnych 
wraz odsetkami; 

• Szkole Podstawowej nr 34 1.265,44 zł 
z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki – 
1.264,49 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem powierzchni korytarza – 0,95 zł; 

• Szkole Podstawowej nr 38 73,60 zł 
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem obiektów sportowych  
(sali gimnastycznej) i pomieszczeń szkolnych;   

• Szkole Podstawowej nr 43  274,65 zł 
z tytułu opłat za wyżywienie uczniów wraz z odsetkami;  

• XXIII Liceum Ogólnokształcącym  321,53 zł 
z tytułu rat pożyczki z ZFŚS;  

• Zespole Szkół Samochodowych  27,50 zł 
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem powierzchni reklamowej, wynajem  
pomieszczeń (sala gimnastyczna, sale lekcyjne) oraz za wykonanie usługi naprawy samochodu;  
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• Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1.244,40 zł 
z tytułu wynajmu pomieszczeń (sala gimnastyczna); 

• Miejskim Zespole Żłobków  645,23 zł 
z tytułu opłat za pobyt dzieci wraz z odsetkami;  

• Zarządzie Transportu Miejskiego 359.700,03 zł 
z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego  
do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu środkami komunikacji miejskiej wraz z odsetkami; 

• Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 1.104.871,48 zł 
z tytułu:  

− należności czynszowych lokali mieszkalnych – 528.878,52 zł, 

− należności czynszowych lokali użytkowych – 791,99 zł, 

− kosztów postępowania sądowego – 19.721,02 zł, 

− odszkodowań za lokale użytkowe – 437,41 zł,  

− odsetek – 555.042,54 zł; 

2) odroczenia  płatności 627 dłużnikom na kwotę 11.500.853,38 zł, z tego w: 

• Urzędzie Miasta Lublin 14.493,37 zł 
z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży gruntu; 

• Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 11.486.360,01 zł  
z tytułu:  

− należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 11.325.733,58 zł,  

− należności czynszowych lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowań i kosztów sądowych – 
160.626,43 zł; 

3) rozło żenia na raty należności 1 104 dłużnikom na kwotę 1.916.330,80 zł, z tego w:  

• Urzędzie Miasta Lublin 8.359,52 zł 
z tytułu: 

− opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami – 3.546,02 zł, 

− odszkodowania za uszkodzenie mienia – 4.813,50 zł; 

• Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 1.012,60 zł  
z tytułu odsetek w związku z przywłaszczeniem środków pieniężnych;  

• Miejskim Zespole Żłobków  383,31 zł 
z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobkach wraz z odsetkami; 

• Zarządzie Transportu Miejskiego 66.535,50 zł 
z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego 
lub ulgowego przejazdu środkami komunikacji miejskiej; 

• Zarządzie Nieruchomości Komunalnych  1.840.039,87 zł      
z tytułu:  

− należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 1.439.784,11 zł, 

− należności czynszowych lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowań i kosztów sądowych – 400.255,76 zł. 


