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NW-NP-I.1431.1.8.2014

Lublin, dnia 26 listopada 2014 roku
Pan
Krzysztof Jakubowski
Fundacja Wolności
kontakt@fundacjawolnosci.org

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej wysłany do Urzędu
Miasta Lublin w formie elektronicznej dnia 13 listopada 2014 roku, informuję co
następuje.
1. Informacje o tym, w jakich spółkach prawa handlowego Gmina Lublin posiada
udziały oraz informacje o wielkości tych udziałów zostały przedstawione pismem z dnia
14 października 2013 roku (nr sprawy NW-NP-I.0232.21.1.2013) w odpowiedzi na
wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Poniżej przedstawiam zaktualizowany wykaz spółek.
I.
Lp. Jednoosobowe spółki Gminy Lublin

% udział GL w
kapitale spółki

% udział GL w
głosach na
WZA/ZW

1

MPK Lublin Sp. z o.o.

100,00%

100,00%

2

LPEC S.A.

100,00%

100,00%

3

MPWiK Sp. z o.o.

100,00%

100,00%

4

TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o.

100,00%

100,00%

5

Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 100,00%
Komunalnej Sp. z o.o.
(wcześniej Kamienice Miasta Sp. z o.o.)

100,00%

6

MOSiR „Bystrzyca” Lublin Sp. z o.o.

100,00%

100,00%

II.
Lp.

Spółki, w których Gmina
Lublin jest akcjonariuszem/
wspólnikiem
(wg. kapitału opłaconego)

% udział GL

% udział GL w Wartość akcji
głosach na należących do
WZA
Gminy Lublin
w PLN

1

Port Lotniczy Lublin S.A.

53,88%

53,88%

2

Targi Lublin S.A.

42,44%

32,58%
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3

Motor Lublin S.A.

85,62%

85,62%

4

SPR Lublin S.A.

98,78%

98,78%

5

LPNT Sp. z o.o.

21,19%

21,19%

6

DAEWOO Motor Sp. z o.o. w
upadłości

bd

bd

508.500,00

7

Targi Wschodnie S.A. w
likwidacji *

bd

bd

100.000,00

8

LUBMEAT S.A. w upadłości *

bd

bd

13.250,02

9
„Ursus” S.A. w upadłości *
bd
bd
8.690,00
* gmina Lublin utworzyła w pełnej wartości odpis aktualizujący na wartość posiadanych akcji w spółce

III.
Lp.

Spółki z udziałem
Gminy Lublin
posiadające aktywa
finansowe w innych
podmiotach

Spółki, w których
spółki z udziałem
Gminy Lublin
posiadają aktywa
finansowe

% udział spółki z
udziałem Gminy
Lublin w innej
spółce

Wartość posiadanych
aktywów finansowych (w
cenach nabycia)

1

MPK Lublin Sp. z o.o.

MKK Sp. z o.o. w
Lublinie **

99,9%

999.000,00

2

MPK Lublin Sp. z o.o.

In-Lab Sp. z o.o.
(dawniej Rekam Sp.
z o.o. w Lublinie) *

33,3%

7.000,00

3

LPEC Sp. z o.o.

Zakłady Mięsne
Lubmeat S.A. w
upadłości *

bd

60.852,68

4

MPWiK Sp. z o.o.

Zakłady Mięsne
Lubmeat S.A. w
upadłości *

bd

24.690,96

5

MPWiK Sp. z o.o.

Daewoo Motor Polska
Sp. z o.o. w upadłości
*

bd

1.458.900,00

* aktywa finansowe na które dokonano w całości odpisu aktualizującego w związku z trwałą utratą wartości aktywa
** aktywa finansowe na które dokonano w odpisu aktualizującego na kwotę 780.000,00 zł

2. Wniosek określony jest zbyt ogólnie, nie odnosi się do konkretnych
dokumentów, brak możliwości samodzielnego ustalenia przez Urząd Miasta Lublin,
czego oczekuje wnioskodawca.
3. Wniosek określony jest zbyt ogólnie oraz do niewłaściwego podmiotu –
pytanie należy kierować do właściwych spółek.
4. Urząd Miasta Lublin nie dysponuje spisem (ewidencją) uchwał organów
spółek z udziałem Miasta Lublin. Dokumenty spółek prowadzone są w formie odrębnej
grupy spraw dla każdej ze spółek. Nie wyodrębnia się uchwał organów
z grupy spraw danej spółki.
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5. Urząd Miasta Lublin w zakresie wniosku dot. sprawozdań finansowych spółek
prawa handlowego z udziałem Miasta Lublin udzielił obszernej odpowiedzi pismami
z dnia 26 sierpnia 2014 roku o sygnaturze sprawy NW-NP-I.1431.1.5.2014 oraz
pismem z dnia 8 października 2014 roku o sygnaturze sprawy NW-NP-I.1431.1.6.2014.
W związku z powyższym przypominam, że do wnioskowanych informacji zastosowanie
mają przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1203), które określają właściwy sposób udostępnienia. Co istotne
nie ogranicza to zasady jawności informacji znajdujących się w Rejestrze, wpływa
jednakże na określenie zasad dostępu do informacji i ograniczenie możliwości
zastosowania udostępnienia informacji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej - w związku z art. 1 ust. 2 ww. ustawy. Oznacza to,
że nie pozbawia się informacji cech informacji publicznej, lecz tylko tyle, że nie może
być ona udostępniona na zasadach przewidzianych w ustawie [z 2001 r.] o dostępie do
informacji publicznej, gdyż wyłącza to przepis art. 1 ust. 2 tej ustawy, który precyzuje,
że przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne
zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. (Brzozowski
Piotr, glosa LEX/el 2011. Glosa do postanowienia WSA z dnia 11 września 2009 r., II
SAB/Ol 20/09. Teza nr 1, 128220/1).
Powyższe zostało wykazane we wcześniejszych pismach z przytoczeniem m.in.
prawomocnego i ostatecznego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 9 sierpnia 2011 r. (I OSK 877/11) „Sąd pierwszej instancji nie mógł jednak uznać
skarżącej spółki za bezczynną w udzieleniu wnioskowanej informacji publicznej
w postaci udostępnienia sprawozdań finansowych za lata 2007, 2008 i 2009 r., skoro
tego rodzaju informacje spółka przekazuje do Krajowego Rejestru Sądowego, i które są
dostępne publicznie w tym Rejestrze […] Jeżeli zatem wnioskowana informacja
publiczna jest już publicznie lub powszechnie dostępna, to podmiot zobowiązany nie
wydaje decyzji o odmowie jej udzielenia, lecz informuje wnioskodawcę o możliwości
zapoznania się z tą informacją podaną do publicznej lub powszechnej wiadomości
w inny sposób.”.
W innej sprawie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w zakresie
udzielania informacji publicznej dotyczącej wyników finansowych, krótko –
i długoterminowych zobowiązań finansowych, wysokości otrzymanej pomocy publicznej
oraz wysokości wynagrodzeń Zarządu spółki z udziałem gminy, wyrokiem z dnia
14 czerwca 2014 r. (II SAB/Lu 142/14) orzekł: „Udzielanie informacji publicznej na
wniosek następuje bowiem tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie może zapoznać się z tą
informacją w inny sposób publicznie lub powszechnie dostępny. Wniosek ten wynika
z treści art. 1 ust. 2 ustawy stanowiącego, że jej przepisy nie naruszają przepisów
innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących
informacjami publicznymi. Według powszechnie akceptowanej wykładni tego przepisu
przyjmuje się, że jeżeli obowiązują odmienne regulacje ich udostępniania, będą one
miały pierwszeństwo przed ustawą o dostępie do informacji publicznej.
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Ponownie informuję, że wnioskowane informacje są jawne i powszechnie
dostępne w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, a także we
właściwym sądzie rejestrowym, którym dla spółek z zaangażowaniem kapitałowym
Gminy Lublin jest VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy Sądu
Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 18 oraz brak jest podstaw prawnych udostępnienia na
zasadach przewidzianych w ustawie [z 2001 r.] o dostępie do informacji publicznej
w związku z przewidzianym odrębnym trybem dostępu do wnioskowanych informacji.
6. Pisma o sygnaturze sprawy NW-NP-I.1431.1.5.2014 oraz NW-NPI.1431.1.6.2014 przygotowywane były przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu
Miasta Lublin reprezentowane przez Dyrektora Pana Pawła Majkę.

Sekretarz
Miasta Lublin
Andrzej Wojewódzki
(dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym)
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