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Do sprawy: BRM-II.0003.1.36.2019

Odpowiadając  na  interpelację  Państwa  Radnych  z  dnia  30  stycznia  2019  roku
w  sprawie  zwiększenia  kwoty  dopłaty  do  kapitału  w  Spółce  LPGK  w  ramach  zadań
powierzonych przez gminę Lublin uprzejmie wyjaśniam, co następuje. 

Spółce  Lubelskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  (dalej  LPGK)  powierzone  zostały  przez  jedynego  Wspólnika  zadania
własne  Gminy  Lublin  w  zakresie  utrzymania  i  zarządzania  cmentarzami  komunalnymi,
utrzymania  i  eksploatacji  szaletów  publicznych  oraz prowadzenia  punktów  selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Powierzenie zadań nastąpiło poprzez wpisanie do
Aktu  założycielskiego  LPGK  realizacji  powyższych  zadań,  stanowiących  cele  i  przedmiot
działalności Spółki oraz na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia
2017 r. o numerach 58/12/2017, 59/12/2017 i 60/12/2017 - ustalono zakres czynności, sposób
dopłat  do  Spółki  i  zasady  prowadzenia  dokumentacji  finansowo-księgowej  powierzonych
zadań.  Uchwały  Zgromadzenia  Wspólników LPGK określają  natomiast  wysokość i  terminy
dopłat jedynego wspólnika Gminy Lublin zgodnie z sumą dopłat zapisaną w budżecie rocznym
miasta Lublin. 

LPGK  wystąpiła  do  Urzędu  Miasta  Lublin  o  wyrażenie  zgody  na  reorganizację
w ramach utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych polegającej na modyfikacji godzin
otwarcia szaletów publicznych umożliwiającą na redukcję zatrudnienia. Koszty zatrudnienia
zostaną  ustalone  na  poziomie  umożliwiającym  bilansowanie  z  otrzymywanymi  wpływami
z dopłat od Gminy Lublin.  
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Ponadto, należy pamiętać, że Spółka, której powierzono realizację zadań publicznych
również w sytuacji, gdy zakres zadań jest nierentowny i deficytowy, powinna pokrywać koszty
z innych przychodów generowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. LPGK
otrzymała od jedynego Wspólnika Gminy Lublin w formie aportu kilkanaście nieruchomości,
które poprzez wynajem powierzchni generują dla Spółki przychody. 

Pragnę Państwa Radnych poinformować, że sytuacja LPGK zostanie poddana analizie
w zakresie nadzoru nad Spółką przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego oraz w ramach zadań
powierzonych  przez  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Wydział  Ochrony  Środowiska.
Dodatkowo, wniosek Państwa Radnych zostanie rozważony i w miarę możliwości finansowych
przedstawiony Radzie Miasta Lublin. 

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin

Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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