Protokół z posiedzenia
Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Suchy Las, dnia 23.03.2015 r., godz. 14:30
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie gości.
2. Otwarcie posiedzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołu KF-BiRG z dnia 23.02.2015 r.
6. Dyskusja z Prezesami Spółek Larg i GCI.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego D. Matysiak otworzył
posiedzenie Komisji w dniu 23.03.2015 r. o godzinie 14:30, witając członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności –
6 członków obecnych. W posiedzeniu uczestniczyli również: radni U. Ćwiertnia, Z. Hącia i R. Tasarz,
Skarbnik M. Wojtaszewska, Prezes Larg J. Malendowski, Prezes GCI T. Sosonowski, Wiceprezes GCI M.
Wątroba oraz mieszkańcy M. Korpik, J. Śpiewak, Z. Trzybiński.
Komisja jednogłośnie, 6 głosami za, przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. Protokół z
poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Radna A. Targońska dotarła na posiedzenie.
Zgodnie z porządkiem posiedzenia przekazano głos Prezesowi Spółki Larg J. Malendowskiemu.
Pan Prezes w skrócie omówił kwestie zawarte w opracowaniu dotyczącym działania Spółki (załącznik
nr 1 do protokołu). Radny M. Przybylski zwrócił uwagę na błędy rachunkowe w odniesieniu do CIT –
kwoty zostały kilkukrotnie zaniżone. Radny zgłosił również uwagi do załącznika nr 1 - nieścisłości
danych dotyczących przychodów z tytułu zakupów.
WNIOSEK nr 1 (radny M. Przybylski) – konieczność wykonania korekty, która zostanie dołączona
do protokołu.
W trakcie dyskusji poruszono następujące kwestie:
 sposobu pozyskiwania firm leasingowych (radna U. Ćwiertnia). Pan Malendowski wyjaśnił, że
pozyskiwanie klientów i ich utrzymanie wymaga ciągłych spotkań, działań reklamowych,
udziału w wielu konferencjach transportowych oraz wymaga zatrudnienia firmy zewnętrznej,
która pomaga - przyspiesza rejestrację pojazdów w Starostwie;
 możliwości utworzenia filii wydziału komunikacji w Suchym Lesie (przewodniczący komisji M.
Matysiak). Prezes wyjaśnił, że w firmach leasingowych liczy się czas – nie będą go tracić na
przejazd przez ul. Obornicką. Samo utworzenie filii, to znaczne koszty – ok. 150 tys. zł. Poza
tym Starostwo musiałoby przekazać oprogramowanie – utworzenie końca systemu w Suchym
Lesie. Konieczne byłoby finansowanie czterech etatów – dwóch w Starostwie i dwóch w
Urzędzie. Są to etaty korporacyjne – pracownicy zajmują się wyłącznie firmami
korporacyjnymi;
 % określenia przedsiębiorców korzystających z Larg Office, którzy zarejestrowali pojazdy, w
stosunku do całości (radny M. Przybylski) – Pan Malendowski wyjaśnił, że klienci z Larg Office
stanowią ok. 10 % całości;
 tendencji spadkowej wpływów ze środków transportowych do budżetu i podejmowania
działań w celu poprawy tej sytuacji (radna M. Salwa-Haibach). Pan Prezes wyjaśnił, że
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klientów trzeba utrzymywać wręcz siłą poprzez ciągły kontakt – spotkania, konferencje,
pomoc w działaniach. Wzorcową obsługą może poszczycić się wydział na ul. Gronowej;
braku właściwego przepływu informacji przekazywanych przez Urząd i Spółkę Larg (radny M.
Przybylski). Radny zaznaczył, że wykazywanie strat nie jest dobre wizerunkowo i że w
interesie Spółki jest znalezienie sensownego sposobu zarządzania relacją finansową z Gminą.
Radna M. Salwa-Haibach podkreśliła, że jest to o tyle istotne, gdyż z dostarczonych zestawień
wynika, że Spółka nie tylko przynosi straty, ale też nie zarabia nawet na swoje utrzymanie;

WNIOSEK nr 2
- urealnić korzyści dla gminy, które wynikają z funkcjonowania Spółki Larg – odnieść korzyści do
konkretnych liczb (radny M. Przybylski)
- przygotować bazę danych, która pozwoli określić przychody z firm transportowych pozyskiwane
przez Spółkę Larg i Larg Office (radna M. Salwa-Haibach).
WNIOSEK nr 3 (przewodniczący komisji D. Matysiak) – stworzenie planu biznesowego utworzenia
filii wydziału komunikacji w Suchym Lesie.
 wzrostu wynagrodzeń pracowników Spółki (przewodniczący komisji D. Matysiak). Radna M.
Salwa-Haibach zaznaczyła, że w stosunku do pracowników Urzędu, którzy otrzymali podwyżkę
3% (pierwszą od 2011 r.), podwyżka w Spółce o 15% jest znacząca;
 udzielanych mikropożyczek (radna A. Targońska). Prezes Spółki poinformował, że udzielonych
zostało 8 pożyczek w 2014 r. Zaznaczył również, że odkąd działa Larg Office brakuje czasu na tę
działalność;
 organizacji szkoleń (radna A. Targońska). Pan Malendowski wyjaśnił, że w 2014 r.
zorganizowano 7 szkoleń. Ze względu na brak sali szkoleniowej, wycofano się z tej działalności. I
tak, jak w przypadku mikropożyczek, brakuje czasu na organizację szkoleń. Dwie zatrudnione
osoby nie są w stanie sprostać wszystkim zadaniom. Radna U. Ćwiertnia zaproponowała
przeprowadzanie szkoleń w świetlicach wiejskich.
Głosowanie wniosków:
- wniosek nr 1 – jednogłośnie za
- wniosek nr 2 – jednogłośnie za
- wniosek nr 3 – jednogłośnie za.

W dalszej części posiedzenia oddano głos Prezesowi GCI T. Sosnowskiemu, który omówił
przekazane radnym materiały dotyczące funkcjonowania Spółki (załącznik nr 2 do protokołu). W
trakcie dyskusji poruszono następujące tematy:
 niekorzystania z usług GCI przez wszystkie jednostki organizacyjne podległe Urzędowi ze
względu na wysokie koszty (przewodniczący komisji D. Matysiak). Prezes T. Sosnowski
wyjaśnił, że tylko ZGK nie korzysta z usług oferowanych przez GCI z powodu zatrudnienia
własnego informatyka. Ostatnio jednak GCI wykonało spięcie Zakładu Gospodarki
Komunalnej i sortowni;
 możliwości określenia oszczędności dla poszczególnych jednostek, wynikających z korzystania
z usług GCI (radny P. Tyrka). Prezes T. Sosnowski zaznaczył, że nie da się dokładnie określić
kwot, oszczędności są na pewno na łączu, które zapewnia Spółka;
 oferty Spółki dla miejscowości Biedrusko (radny G. Łukszo). Pan Sosnowski przypomniał, że
kwestia Biedruska była szeroko omawiana na sesji w 2013 r. Koszty budowy światłowodu
byłyby ogromne – ok. 1 mln zł, do tego dochodziły koszty odszkodowania, które należałoby
zapłacić nadleśnictwu – ok. 33 zł/m. Po skanalizowaniu miejscowości przez firmę WSS, Spółka
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zyska nowe możliwości. Niestety dokładna data wykonania prac przez WSS nie jest znana.
Może to być II kwartał 2015 r. Pan M. Wątroba zaznaczył, że Spółka pracuje tam, gdzie ma
możliwości techniczne i że nie da się w tym momencie określić terminu działań w Biedrusku.
Prezes T. Sosnowski wskazał, że Spółka rozliczana jest z wyniku finansowego, stąd
przeznaczenie na Biedrusko 1 mln zł nie jest możliwe. Radny P. Tyrka wskazał, że poza
Biedruskiem istnieje również Zielątkowo i Golęczewo, w których może dopiero w 2016 r.
będą warunki do stworzenia sieci. Zaznaczył również, że zawsze wybierze - jako podstawową
potrzebę - budowę kanalizacji sanitarnej, a nie światłowód. Radny J. Ankiewicz wskazał, że
należy propagować wśród mieszkańców budowę światłowodu, poinformowani właściwie
mieszkańcy będą deklarować chęć podłączenia do sieci, tak jak miało to miejsce na ul.
Rewersów;
korzystania przy budowie światłowodu z oferty innych operatorów oraz porównania cen GCI
do pozostałych operatorów (radna M. Salwa-Haibach). Prezes Sosnowski wyjaśnił, że Spóła
korzysta wyłącznie z Orange – tylko oni udostępniają sieć. Kanalizację można dzierżawić
wyłącznie na długich odcinkach. Problem pojawia się z dzierżawą abonencką. Spółka
podłączyła dotychczas 350 abonentów fizycznych.
WNIOSEK (radna M. Salwa-Haibach) – dostarczenie komisji informacji o łącznym koszcie
budowy światłowodu (od rozpoczęcia inwestycji do końca 2014 r.).

 określenia kosztów podłączenia do sieci GCI (radna M. Salwa-Haibach). Pan M. Wątroba
poinformował, że aktywacja usługi do 100 m wynosi 299 zł brutto. Opłata ta może zostać
rozłożona na 3 raty. Abonament wynosi dla samego internetu 54 zł brutto, natomiast pakiet
internet, TV i telefon – 119 zł brutto za miesiąc. Jeżeli podłączenie jest powyżej 100 m ceny
ustalane są indywidualnie;
 określenie przychodu Spółki wynikającego z podłączenia 350 abonentów fizycznych (radna
M. Salwa-Haibach). Pan M. Wątroba podał kwoty w poszczególnych latach: 2013 – 102 tys.
zł; 2014 – 258 tys. zł; 2015 – plan – 450 tys. zł;
 pozyskiwania środków unijnych (przewodniczący komisji D. Matysiak). M. Wątroba wyjaśnił,
że Spółka starała się o dotacje unijne, niestety nie była w stanie zakwalifikować się ze
względu na otrzymywane środki z Urzędu (powyżej 25 % budżetu Spółki). W 2010 r. został
jednak zrealizowany projekt 8.3 - przeciwdziałanie wykluczeniu w sieci; beneficjentem jest
jednak gmina, kwoty nie wchodzą w rozliczenie Spółki;
 funkcjonowania sieci na Os. Poziomkowym (radna A. Targońska). M. Wątroba wyjaśnił, że
sieć sięga najdalej do ul. Truskawkowej i Aroniowej. Rozeznanie na tym terenie wskazało na
brak zainteresowania. Są tam już inni operatorzy – Netia, Inea. Radna A. Targońska
zaproponowała ponowne wykonanie rozpoznania oraz zareklamowanie Spółki na
osiedlowym facebooku. Radna zapytała również o realizację wszystkich celów Spółki. Pan M.
Wątroba wyjaśnił, że nie wszystkie zadania są realizowane. Spółka skupia się na działaniach
najbardziej dochodowych. Pani Skarbnik wyjaśniła, że lepiej wpisać więcej pozycji, niż za
każdym razem, gdy jest realizowane nowe zadanie, zmieniać dokumenty;
 naprawy dróg po zakończeniu instalacji światłowodu (radny R. Tasarz). Prezes T. Sosnowski
poinformował, że gwarancja wynosi 2 lata od momentu zakończenia inwestycji. Prace
odbierane są przez urzędników. Radna M. Salwa-Haibach zaznaczyła, że jakość usług
pozostawia wiele do życzenia. Wystarczy spojrzeć na zapadające się drogi na Os. Grzybowym;
WNIOSEK (radna M. Salwa-Haibach) – wykonanie zestawienia porównawczego usług
świadczonych przez GCI i innych operatorów.


realizacji monitoringu gminnego przy udziale Spółki (radny Z. Hącia). Pan M. Wątroba
poinformował, że otrzymał pismo w tej sprawie od przewodniczącego Komisji
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Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Radny wskazał również, że Spółka powinna działać
bardziej na rzecz budowy światłowodu, potrzeba jest promocja tych działań. M. Wątroba
zaznaczył, że pierwszą potrzebą jest rozbudowanie serwerowni i dopiero wówczas przyjdzie
czas na większą promocję. Jeżeli sama promocja nie wystarczy, wówczas w teren zostaną
wysłani pracownicy.

W sprawach bieżących Przewodniczący poinformował o piśmie w sprawie Studium, które
wpłynęło do Komisji. Złożył również formalny wniosek o odbycie kolejnego posiedzenia w dniu 30
marca br.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie
o godzinie 17:10 w dniu 23.03.2015 r.

Sporządziła:
Dorota Majchrzak

Przewodniczący KF-BiRG:
Dariusz Matysiak
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