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Pan
Maciej Kamiński
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemyślu

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 15 stycznia 2021 r. dotyczącą
niepokojących informacji związanych ze świadczeniem usług pogrzebowych przez
Przemyską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Przemyślu uprzejmie wyjaśniam;
Ad. 1. Spółka w 2020 roku nie odmawiała wykonywania usług pogrzebowych.
W dniach od 4 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r. decyzją Zarządu Spółki PGK została
czasowo zawieszona działalność działu pogrzebowego z uwagi na przebywanie pracowników
działu na zasiłku chorobowym, które było związane także z COVID- 19, co uniemożliwiło
przyjmowanie i wykonywanie usług pogrzebowych. W dziale pozostało trzech pracowników
fizycznych, natomiast przeszkoleni w pochówkach pracownicy innych działów również
przebywali w tym czasie na chorobowym, kwarantannie lub izolacji.
Zarząd Spółki nie dysponuje wykazem liczbowym możliwych w tym czasie
pochówków do wykonania, ponieważ dział pogrzebowy nie pracował. Pozostali trzej
pracownicy zostali przekierowani do wykonywania innych prac w tym miedzy innymi przy
odbiorze odpadów segregowanych, czy opróżnianiu koszy ulicznych.
Ad.2. Analiza dokonana przez Zarząd Spółki wykazała utrzymującą się od kilku lat
stratę na działalności operacyjnej (ujemny wynik operacyjny - bez pokrycia kosztów
pośrednich i ogólnozakładowych). Konieczność bieżącego inwestowania w odnowienie
specjalistycznego sprzętu pomimo wiedzy Zarządu Spółki o braku zwrotu z kapitału
zainwestowanego (tzw. IRR). Również dużą konkurencję ze strony prywatnych zakładów
pogrzebowych. Brak możliwości znaczącego zwiększenia przychodów tzw. komercyjnych ze
względu na zagrożenie przekroczenia wskaźnika do 10% w stosunku do usług powierzonych
powyżej 90 % w trybie „in house" — art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.3. W okresie od stycznia 2021 roku do połowy roku 2021 działalność usług
pogrzebowych zostanie poddana analizie i wówczas podjęta będzie decyzja w sprawie
dalszego funkcjonowania Działu Usług Pogrzebowych.
Działalność usług pogrzebowych prowadzona przez PGK Sp. z o.o. będzie
realizowana w przypadku braku ponoszenia strat na tej usłudze.
Prezydent Miasta
Wojciech Bakun
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