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Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych za rok 2016  

Sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek 
organizacyjnych w trybie określonym w uchwałach Rady Miasta Lublin: nr 1028/XLII/2006 z dnia 
29 czerwca 2006 roku oraz nr 1087/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku (z późn. zm.) według stanu na 
dzień 31 grudnia 2016 roku 
 

Umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek 
organizacyjnych w 2016 roku dokonano w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin nr 1028/XLII/2006 z dnia 
29 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłaty należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (do spraw wszczętych 
i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2010 r. – opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień) oraz 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 12 984 dłużnikom na kwotę 1.829.884,64 zł, z tego w: 

 Urzędzie Miasta Lublin 23.456,74 zł 
z tytułu:  
 opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – 563,87 zł, 
 przywłaszczenia mienia wraz z odsetkami – 8.735,84 zł, 
 odsetek związanych z pobytem dzieci z Gminy Głusk w przedszkolach  

na terenie Miasta Lublin – 14.157,03 zł; 
 przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin 20.728,04 zł 

z tytułu opłat za: 
 wyżywienie dzieci – 5.919,49 zł,  
 pobyt dzieci wraz z odsetkami – 14.808,55 zł; 

 Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1  326,41 zł 
z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków wraz z odsetkami;  

 Szkole Podstawowej nr 28 19,17 zł 
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem obiektów sportowych (sali gimnastycznej, basenu) 
i pomieszczeń szkolnych; 

 Szkole Podstawowej nr 38 168,37 zł 
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem obiektów sportowych  
(boiska) i pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, sklepik, powierzchnia korytarza);    

 XXIII Liceum Ogólnokształcącym  5.200,74 zł 
z tytułu rat pożyczki z ZFŚS wraz z odsetkami;  

 Zespole Szkół nr 7 3.220,03 zł 
z tytułu wynajmu sali gimnastycznej; 

 Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych 6.117,46 zł 
z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na sklepik szkolny wraz z odsetkami; 

 Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych 19,66 zł 
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem powierzchni reklamowej  
oraz pomieszczeń szkolnych; 

 Zespole Szkół Samochodowych  9,03 zł 
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem powierzchni reklamowej;  
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 Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 682,65 zł 
z tytułu wynajmu pomieszczeń (sale lekcyjne); 

 Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 310,22 zł 
z tytułu opłaty za pobyt mieszkańca Lublina w Domu Pomocy Społecznej w Biłgoraju; 

 Miejskim Zespole Żłobków  2.187,35 zł 
z tytułu: 
 opłat za pobyt dzieci wraz z odsetkami – 621,35 zł, 
 rat pożyczki z ZFŚS – 1.566,00 zł;  

 Zarządzie Transportu Miejskiego 803.158,86 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 964.279,91 zł 
z tytułu:  
 należności czynszowych lokali mieszkalnych – 372.097,62 zł, 
 należności czynszowych lokali użytkowych – 29.201,66 zł, 
 kosztów postępowania sądowego i komorniczego – 29.073,65 zł, 
 odszkodowań za lokale użytkowe – 32.228,38 zł,  
 odsetek – 501.678,60 zł; 

2) odroczenia płatności 532 dłużnikom na kwotę 15.663.638,80 zł, z tego w: 
 Urzędzie Miasta Lublin 940,51 zł 

z tytułu: 
 opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami – 340,51 zł, 
 wykupu mieszkania komunalnego – 600,00 zł; 

 Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 15.662.698,29 zł  
z tytułu:  
 należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 15.373.255,20 zł,  
 należności czynszowych lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowań i kosztów sądowych – 289.443,09 zł; 

3) rozłożenia na raty należności 1 026 dłużnikom na kwotę 2.742.105,71 zł, z tego w:  
 Urzędzie Miasta Lublin 95.803,44 zł 

z tytułu: 
 opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami – 65.381,42 zł, 
 dzierżawy gruntu wraz z odsetkami od nieterminowej wpłaty – 30.422,02 zł;  

 Miejskim Zespole Żłobków  811,01 zł 
z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobkach wraz z odsetkami; 

 Zarządzie Transportu Miejskiego 39.247,41 zł 
z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego 
lub ulgowego przejazdu środkami komunikacji miejskiej; 

 Zarządzie Nieruchomości Komunalnych  2.606.243,85 zł      
z tytułu:  
 należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 1.818.874,39 zł, 
 należności czynszowych lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowań i kosztów sądowych – 787.369,46 zł. 


