
Legnica, dnia 21.06.2021 r. 

RM.0003.8.2021.XII 

 

Pan  

Jarosław Rabczenko 

Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy 

 

W odpowiedzi na interpelację nr 138/2021 Radnego Pana Piotra Niemca dotyczącą 

Zakładu Inżynierii Miejskiej przy Legnickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 

sp. z o.o., w oparciu o informacje przedstawione przez Spółkę, wyjaśniam co następuje: 

1. Zakład Inżynierii Miejskiej wchodzący w skład LPGK sp. z o.o. w Legnicy z dniem 

01.04.2021 r. uległ likwidacji; 

2. Powodem likwidacji było wykonywanie ok. 80 % robót i usług na rzecz 

wewnętrznych komórek LPGK oraz niewielka ilość pozyskanych zleceń od 

podmiotów zewnętrznych. Decyzja Zarządu Spółki została poprzedzona 

kilkumiesięczną analizą zasadności istnienia tego Zakładu w strukturach LPGK. 

W wyniku tych zmian w znaczny sposób ograniczono wewnętrzne rozliczanie się 

między poszczególnymi zakładami funkcjonującymi w LPGK; 

3. Zakład Inżynierii Miejskiej funkcjonował w strukturach organizacyjnych LPGK od 

1993 r.; 

4. Na przestrzeni ostatnich lat LPGK realizowało zadania inwestycyjne całym swoim 

potencjałem, a nie tylko potencjałem ZIM; 

5. Niektóre inwestycje realizowane przez LPGK, w których uczestniczyli pracownicy 

ZIM, były wspomagane przez podwykonawców; 

6. W przetargach na wykonanie inwestycji na rzecz Gminy Legnicy i innych podmiotów 

brało udział LPGK, a nie ZIM, gdyż Zakład ten nie miał zdolności prawnej 

umożliwiającej  samodzielny udział w takich postępowaniach; 

7. W dniu 31.03.2021 r. w ramach ZIM pracowało  21 pracowników, w tym 16 na 

stanowiskach robotniczych i 5 nierobotniczych. Zmiana organizacyjna nie skutkowała 

ograniczeniem zatrudnienia w Spółce, bowiem 19 pracowników wykonujących pracę 

w ramach ZIM zostało skierowanych do pracy w Zakładzie Oczyszczania Miasta, bez 

zmiany warunków pracy i wynagrodzenia, natomiast 3 pracowników zostało 

skierowanych do pracy do nowo utworzonego Działu Inwestycji i Nieruchomości;   



8. W 2020 r. ZIM uzyskał przychody w kwocie 1 785 512 zł ponosząc jednocześnie 

koszty w kwocie 1 700 859 zł, przy czym ok. 80 % przychodów zostało pozyskanych 

z tzw. wewnętrznej sprzedaży na rzecz pozostałych komórek LPGK;  

9. LPGK nie zlecało i nie zleca innemu podmiotowi zamieszczanie w wyszukiwarkach 

internetowych informacji o Spółce. Wszystkie niezbędne informacje związane 

z działalnością LPGK są zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Spółki 

( http://www.lpgk.nazwa.pl/) oraz na stronach BIP (http://lpgk.bip.legnica.eu/); 

10. Dział Inwestycji i Nieruchomości istnieje od 01 kwietnia 2021 r.. 

 

z up. Prezydenta Miasta 

 

Jadwiga Zienkiewicz 

(Zastępca Prezydenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Pan Piotr Niemiec Radny Rady Miejskiej Legnicy. 

2. Wydział Organizacji Kadr i Kontroli. 

3. a/a. 

http://www.lpgk.nazwa.pl/
http://lpgk.bip.legnica.eu/

